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PRA KATA 
 

 بسن هللا الرحمن الرحين

 الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 

 وعلى اله واصحابه أجمعين 

 

Alhamdulillahi Rabbil „Aalamiin, puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah 

Subhana wata‟ala, karena berkat rahmat, dan kekuatan dari-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan buku ini dengan lancar tidak ada halangan yang berarti. Tidak lupa 

shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi 

Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan para 

pengikutnya-pengikutnya, semoga kita diakui sebagai ummatnya Nabi Muhammad 

Shallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat-Nya di hari qiyamat. Aamiin.  

Penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

memberikan semangat dan bantuan untuk selesainya buku ini dengan judul “Statistik 

Implementasi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam.” Buku Statistik Bimbingan dan 

Konseling Pendidikan Islam adalah Buku hasil kajian diskusi dan riset yang dilakukan 

oleh mahasiswa Pascasarjana IAIN Curup yaitu kegiatan mengamati, melakukan 

wawancara dan mengumpulkan dokumen tetang bagaimana proses implementasi 

Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam di Sekolah dan Madrasah dalam perspektif 

Ilmu Statistik, banyak temuan dan diskusi yang menarik dalam buku ini, yang tentunya 

di bimbing oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah.  

Pelaksanaan bimbingan dan konseling dapat terwujud dengan baik sesuai dengan 

tujuannya, maka dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling 

dibutuhkannya seorang guru pembimbing atau guru BK dalam mengelola program 

bimbingan dan konseling. Agar tujuan bimbingan dan konseling tercapai dengan efektif 

maka pelaksanaan bimbingan dan konseling di Sekolah dan Madrasah perlu adanya 

manajemen yang matang dan dipersiapkan secara baik dan benar dan tertuang kedalam 

program yang mengacu pada bimbingan dan konseling pola 17plus. Pengelolaan 

pelayanan bimbingan dan konseling disekolah di Sekolah dan Madrasah merupakan 

suatu hasil yang esensial, apabila para pengelola dan pelaksana pendidikan mengiginkan 

setiap peserta didik berkembang secara optimal. Keberhasilan pelayanan bimbingan dan 

konseling di Sekolah dan Madrasah tidak akan tercapai dengan baik apabila pelaksana 

bimbingan dan konseing tidak dikelola secara baik. Pada buku ini tim penulis 

melakukan survey untuk melihat sejauh mana proses bimbingan dan konseling 

pendidikan Islam berlangsung dengan baik. Selamat Membaca. 

Penulis menyadari bahwa tulisan ini bukan merupakan karya yang sempurna, 

oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar tulisan ini 

sesuai dengan yang diharapkan dan menjadi kajian yang memberikan manfaat 

khususnya dalam bidang Manajemen Pendidikan. Semoga Buku ini bisa menjadi 

sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua. 

 

Curup,  April 2021 

Tim Penulis 
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KATA PENGANTAR 

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

IAIN CURUP 
 

Saya menyambut baik atas terbitnya buku ini, yang ditulis oleh Tim Penulis 

Pascasarjana IAIN Curup, dengan proses penelitian dan seminar di kelas, menjadi 

dinamisasi pengetahuan yang akhirnya bisa melahirkan kajian ilmu yang dapat 

dikembangkan lagi dengan judul “Implementasi Bimbingan dan Konseling Islam.” 

Menurut saya sebagai pimpinan Judul ini sangat menarik untuk dibaca khususnya dalam 

kajian pengembangan Literasi Keilmuan di bidang Manajemen Pendidikan Islam, harus 

adanya upaya peningkatan karya – karya yang bisa di publikasikan dari setiap kajian 

seminar dan diskusi di kelas. Peran terbesar setiap perguruan tinggi salah satunya adalah 

mampu mempublikasikan setiap kajian yang di bahas kepada masyarakat luas untuk 

menjadi sumber ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat. 

Secara khusus saya memberikan apresiasi yang tinggi atas ketekunan dan semangat 

Tim Penulis, sehingga buku yang dihadapan kita bersama dapat diselesaikan dengan 

baik. Ada beberapa kajian dalam setiap karya mengapa sangat penting untuk di 

publikasikan; 1. Karya tulis merupakan bentuk keilmuan seseorang, kelompok atau 

lembaga yang harus di publikasikan kepada public, sebagai bentuk menyampaikan hal – 

hal yang baru dan inovatif yang bisa bermanfaat dan mengubah keadaan public, 2.  

Karya tulis adalah tanggung jawab setiap akademisi untuk mempublikasikannya, sebagai 

bentuk penyadaran dalam membentuk pengetahuan yang baru dalam lingkungan 

public., 3. Karya tulis tidak boleh hanya di simpan dalam perpustakaan, tetapi harus di 

informasikan atau di sampaikan kepada public secara online sehingga siapa saja bisa 

meng-aksesnya dengan baik dan memberikan manfaat., 4. Karya tulis harus 

dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga bentuk pengembangan ilmu pengetahuan 

yang terbarukan selalu di update, muncul ide baru yang lebih inovatif dan bermanfaat., 5. 

Karya tulis harus menjadi budaya di setiap lembaga pendidikan, pemerintah dan 

masyarakat, karena dengan karya tulis bisa membuka jendela ide, jendela dunia dan 

membuat kemantapan berpikir bagi setiap orang, sehingga jiwa literasi tumbuh subur 

dengan kesadaran dan kepedulian.  

Publikasi merupakan tahapan terakhir dalam menulis karya tulis, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa publikasi merupakan publikasi karya tulis ilmiah yang 

memberitahukan sebuah hasil karya kepada publik. Menyusun karya tulis dan 

mempublikasikannya bukan hanya tanggung jawab guru, dosen, mahasiswa, peneliti, 

dan pengembang lain, melainkan tanggung jawab banyak orang. Oleh sebab itulah 

publikasi karya menjadi agenda yang sangat penting bagi para akademisi, bukan hanya 

sebagai prasyarat semata. Tetapi, hal tersebut juga dilakukan untuk masa depan 

kemajuan pendidikan di Indonesia. Namun, sebelum mempublikasikan karyanya, 

seorang penulis di haruskan untuk mampu menyampaikan pengetahuannya, 

memecahkan masalah dengan membaca keadaan sekitar kingkungan yang ada, 

menstimulai permasalahan dari berbagai sudut pandang dan mengungkapkan ekspresi 

emosionalnya dalam memandang suatu permasalahan ke dalam sebuah karya tulis.  
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Dengan mempublikasikan karya tulis, kita dapat berkontribusi untuk dapat 

menyelesaikan sebuah permasalahan yang belum memiliki solusinya. Dengan banyak 

melakukan publikasi, tentunya semua orang akan mengenal karya kita dan kita memiliki 

jaringan persaudaraan yang labih luas, sehingga dapat menambah dan memperkaya 

ilmu pengetahuan. Pentingnya mempublikasikan karya untuk kebermanfaatan banyak 

orang serta menyelamatkan dokumen keilmuan sebagai referensi yang berguna bagi 

generasi yang akan datang. Tentunya Buku ini sangat menarik untuk dibaca. 

Dengan hadirnya buku ini, sangat membantu setiap orang, kelompok dan lembaga 

mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru. Semoga karya yang telah dihasilkan ini 

tidak terhenti sampai disini, dan akan lahir karya-karya monumental yang berikutnya, 

sebagai bahan referensi dan pengembangan kajian keilmuan berikutnya diseluruh tanah 

air Indonesia serta dunia internasional. Semoga Allah memberikan keberkahan. Aamiin. 

 

Curup,     April 2021 

Rektor, 

 

 

 

     Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd 

     NIP. 19711211 199903 1 004 
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STATISTIK; IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM 

Sumarto1 

 

Pendahuluan 

 

Tulisan ini sebagai pengantar dalam buku yang berjudul Statistik Bimbingan dan 

Konseling Pendidikan Islam yang kami tulis bersama – sama dengan Mahasiswa/I 

Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Curup. 

Pada buku ini kami menampilkan berbagai data yang di peroleh oleh mahasiswa dalam 

menganalisis setiap problematika yang ada dalam Bimbingan dan Konseling Pendidikan 

Islam di Sekolah dan Madrasah. 

 

Pentingnya buku ini dikarenakan sebagai bentuk implementasi perkuliahan yang 

berbasis mini riset. Dimana setiap mahasiswa melakukan tugasnya tidak sekedar 

menyajikan teori tetapi menyajikan hasil riset yang dilakukan dengan metode yang 

sederhana, sehingga ada hubungan antara teori dan realitas. Tentunya ini sangat 

membantu dalam keterampilan metakognisi para mahasiswa, salah satu metodenya 

adalah dengan pembelajaran statistik secara teori dan praktik di lapangan (realitas). 

 

Tentang hubungan pembelajaran kognisi dan statistik, penulis menyampaikan 

penjelasannya dalam buku ini. Kognisi yang biasa dikenal sebagai kehidupan, aktivitas 

atau proses mental yang terjadi di dalam otak merupakan salah satu aspek yang 

mendorong terjadinya perilaku individu. Wade dan Tavris berasumsi bahwa proses 

mental yang didalamnya meliputi perolehan informasi, membuat keputusan, menalar, 

dan menjawab suatu masalah akan mempengaruhi apa yang dilakukan individu. Selain 

itu, proses mental juga mempengaruhi sifat-sifat kepribadian yang individu kembangkan. 

Setiap peserta didik yang mengalami suatu pengalaman yang sama, bisa saja akan 

memperoleh pembelajaran dan menunjukkan perilaku yang berbeda dikarenakan oleh 

proses mental atau kognisi. Teori Gestalt (dalam Hergenhahn dan Olson, 2008) 

menggambarkan mekanisme munculnya perilaku yang dimulai dari adanya stimulasi 

eksternal (sensoris, bersifat indrawi) menimbulkan reaksi di otak. Kemudian otak aktif 

mengubah stimulasi sensoris.  

 

Selanjutnya otak akan mengorganisasikan kemudian menyederhanakan, dan memberi 

makna pada informasi sensoris. Ekspresi atau respon akurat dari suatu situasi di otak ini 

berasal dari kekuatan medan yang ada di dalam otak berupa dunia fenomenal atau 

kesadaran. Informasi sensoris yang telah ditransformasikan oleh kekuatan medan di otak 

itu dialami secara sadar, sehingga individu akan memaknai suatu fenomena yang 

bersifat sensoris apabila dalam keadaan sadar. Hal ini sesuai hukum Pregnanz bahwa 

manusia merespon dunia sedemikian rupa untuk membuat dunia menjadi bermakna 

                                                           
1 Dosen Pengampu Mata Kuliah STATISTIK; Implementasi Bimbingan dan Konseling Islam. Program 

Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam BKPI. Pascasarjana IAIN Curup.  
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dalam kondisi yang ada. Pada akhirnya, kekuatan medan yang memunculkan 

pengalaman yang bermakna dan tertata akan diekspresikan dalam bentuk perilaku. 

 

Franz From dalam Boeree yang mengemukakan bahwa manusia mengalami perilaku 

sebagai hal yang dikendalikan oleh sebuah faktor mental. Pendapat From yang 

mengnanut aliran psikologi kognitif ini dengan jelas menyatakan bahwa proses mental 

atau kognisi mendorong terjadinya perilaku individu. Lebih lanjut, jika dilihat dari sudut 

pandang neuroscience, Boeree menjelaskan bahwa kehidupan mental di otak mencakup 

aktivitas-aktivitas sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas miliaran sel, dan yang paling 

esensial dinamakan sel saraf atau neuron.  

 

Setiap neuron memiliki perpanjangan-perpanjangan yang disebut dendrit. Namun ada 

satu perpanjangan yang berbeda, yang disebut akson. Fungsi akson ini adalah 

mentransmisikan sinyal elektrokimia ke neuron lain. Ketika sinyal elektrokimia ini 

bergerak di sepanjang akson akan diubah menjadi suatu pesan kimiawi yang berjalan ke 

neuron selanjutnya. Pada saat ini, unsur kimiawi menyentuh permukaan neuron dan 

akan mengubah keseimbangan ion-ion antara bagian dalam dan luar selaput sel. Ketika 

perubahan ini mencapai level ambang, maka dampaknya bergerak melintasi membran 

sel menuju akson. Ketika mencapai akson, maka akan memacu mulainya potensi 

perilaku. 

 

Berdasarkan mekanisme munculnya perilaku di atas, dapat dijelaskan bahwa perilaku 

manusia dipengaruhi oleh cara berpikir dalam memproses informasi. Ketika suatu 

keadaan lingkungan sebagai stimulasi sensoris yang diulang-ulang, bisa saja 

memunculkan perilaku yang berulang-ulang karena manusia menggunakan mekanisme 

pikiran yang sama. Hal ini juga berlaku pada mahasiswa dalam kaitannya dengan mata 

kuliah yang mereka tempuh, salah satunya mata kuliah statistik. 

 

Mahasiswa yang mempunyai mekanisme pikiran sama secara berulang-ulang, akan 

memunculkan perilaku yang sama pula dari kebiasaannya. Mahasiswa menunjukkan 

suatu perilaku berupa kegiatan belajar, keaktifan bertanya di kelas, diskusi dengan teman 

dapat dipengaruhi oleh cara berpikirnya terhadap suatu mata kuliah. Oleh karena itu, 

hendaknya mahasiswa memperlakukan cara berpikirnya secara baik untuk menunjukkan 

suatu perilaku yang positif pula. 

 

Perlakuan terhadap proses kognisi ini dikenal sebagai metakognisi. Berdasarkan 

penjelasan yang sudah dikemukanan di atas, maka mahasiswa sangat perlu menguasai 

metakognisi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Holder et al, bahwa individu 

dengan keterampilan metakognisi yang berkembang dengan baik menunjukkan 

kemampuan untuk melakukan monitoring diri dan mengarahkan perilaku diri. 

Mahasiswa yang mampu mengembangkan keterampilan metakognisinya, akan mampu 

melakukan monitoring dan mengarahkan diri untuk menguasai materi mata kuliah 

statistik. 
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Statistik 

 

Statistika adalah ilmu yang memiliki peran penting di segala bidang. Statistika adalah 

ilmu yang memperlajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menginterpretasi, 

dan mempresentasikan data. Sering rancu mengenai pengertian antara statistika dan 

statistik, statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan data sedangkan statistik 

adalah data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data.  

 

Berdasarkan kumpulan data tersebut, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan 

disebut statistika inferensial atau untuk mendeskripsikan data disebut statistika 

deskriptif. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu maupun 

ilmu sosial. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam 

tujuan misal sensus penduduk. Penerapan statistika lainnya adalah prosedur jajak 

pendapat atau polling serta hitung cepat atau quick count.  

 

Di bidang komputasi, statistika dapat pula diterapkan dalam pengenalan pola maupun 

kecerdasan buatan. Dengan adanya bab ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan 

konsep statistika deskriptif dan statistika inferensial serta mampu mengaplikasikannya 

untuk kepentingan pengolahan, analisis data, dan pengujian hipotesis dalam bidang 

penelitian. Pada akhir pembelajaran mata kuliah Statistika, diharapkan mahasiswa dapat 

menjelaskan konsep dasar, tujuan dan kegunaan statistika.  

 

Mahasiswa dapat menjelaskan konsep statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

Mahasiswa dapat menyebutkan jenis-jenis skala pengukuran dan pemanfaatannya. 

Mahasiswa dapat menyusun distribusi frekuensi data kualitatif dan data kuantitatif. 

Mahasiswa dapat menggambarkan grafik frekuensi, frekuensi relatif, dan frekuensi 

kumulatif. Mahasiswa dapat menjelaskan manfaat dari berbagai ukuran pemusatan dan 

ukuran sebaran. Mahasiswa dapat memahami distribusi data dan normalitas distribusi. 

Mahasiswa dapat melakukan uji persyaratan statistik. Mahasiswa dapat melakukan uji 

perbedaan dua rata-rata. Mahasiswa dapat menggunakan Software komputer untuk 

pengolahan data statistic. 

 

Sehingga dapat dipahami dari penjelasan di atas bahwa Statistika adalah suatu disiplin 

ilmu yang penting pada dewasa ini, antara lain untuk memperbaiki teori-teori statistika 

yang sudah ada, ataupun member gambaran tentang hasil suatu 

penyelidikan/percobaan. Statistika berkaitan dengan pengumpulan informasi atau 

keterangan, penyajian dalam bentuk daftar, diagram, atau grafik sehingga memudahkan 

untuk dianalisa , yang selanjutnya disimpulkan dan diambil kesimpulan. Setiap 

informasi atau keterangan yang diperoleh disebut datum, dalam bentuk jamak adalah 

data. 
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Pemeriksaan Data 

 

Dalam sebuah kuisoner akan diperiksa kevalidan untuk tiap-tiap pertanyaan sehingga 

data dapat digunakan untuk proses analisa selanjutnya. Sebelum data diolah lebih lanjut, 

perlu diadakan pemeriksaan data kembali. Hal ini untuk menghindari kekeliruan dalam 

analisa maupun kesimpulan yang diambil. Beberapa data yang dipandang meragukan 

hendaknya diyakini kebenarannya. Kemungkinan kesalahan terjadi pada alat ukur, 

kesalahan mengukur, kekeliruan mencatat, instruksi yang tidak jelas, atau kecerobohan 

dalam mengumpilkan data. Semua kesalahan itu perlu diperhatikan agar diperoleh data 

yang akurat. 

 

Usaha untuk memperoleh informasi yang objektif merupakan langkah yang penting 

dalam suatu penyelidikan (observasi). Hal ini berkaitan dengan tujuan penyelidikan itu 

sendiri. Sesuai dengan tujuan penyelidikan, maka pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan metode : Pengamatan (observasi), yaitu cara pengumpulan data dengnan 

mengamati secara langsung subjek yang diteliti. Penelusuran literatur, yaitu cara 

pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada dari 

peneliti sebelumnya. Penelusuran literature disebut juga pengamatan tidak langsung. 

Penggunaan kuesioner (angket), yaitu cara pengumpulan data dengan menggunkan 

daftar pertanyaan (angket) atau daftar isian terhadap subjek yang teliti. 

 

Wawancara (interview), yaitu cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan 

Tanya jawab kepada subjek yan diteliti. Data yang diperoleh disebut data mentah. 

Berdasarkan banyaknya data yang diambil, cara pengumpulan data dibagi atas dua cara, 

yaitu sebagai berikut: 1. Sensus, yaitu cara pengumpulan data, di mana data diperoleh 

dari setiap anggota populasi. 2. Sampling, yaitu cara pengumpulan data, di mana hanya 

sebagian anggota populasi (sampel) saja yang diteliti. Akan tetapi, dari sebagian anggota 

populasi ini diharapkan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. 

Sebelum proses pengolahan data dilakukan uji validitas, Kegunaan uji validitas adalah 

untuk daya ketepatan mengukur, uji validitas terdiri dari uji logika dan empirik.  

 

Uji validitas logika digunakan untuk menguji apakah data sampel ini representatif atau 

tidak untuk penelitian tersebut. Uji validitas logika adalah uji yang diteliti dari segi 

susunan dan rekaan aspek: kognitif, afektif, dan psikomotor. Uji validitas empirik terdiri 

dari ramalan dan bandingan, ramalan adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa 

jauh sebuah tes telah dapat dengan secara tepat menunjukkan kemampuannya untuk 

meramalkan apa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Contoh : penerimaan 

mahasiswa baru. Bandingan adalah tes tersebut dalam kurun waktu yang sama dengan 

secara tepat telah mampu menunjukkan adanya hubungan searah antara tes yang 

pertama dan kedua (validitas sekarang/pengalaman). 

 

 

 



10 
 

Teknik Penyajian Data 

 

Bagaimana cara menyiapkan data dan memeriksanya, data primer memiliki tingkat 

kesalahan atau eror yang lebih besar dibandingkan data sekunder. Hal ini terjadi karena 

data sekunder yang biasanya diperoleh dari instansi ataupun publikasi orang lain, 

cenderung menggunakan alat dan teknik yang lebih terpercaya dalam pengambilan data 

tersebut. Sedangkan data primer yang diperoleh secara langsung baik melalui kuisoner 

ataupun pengamatan langsung, memiliki resiko yang lebih besar. Pada bab ini, akan 

disampaikan bagaimana cara menyajikan data yang merupakan penerapan dari bentuk 

statistika deskriptif. Materi yang akan disampaikan diantaranya penyusunan tabel 

distribusi frekuensi, histogram, polygon, dan diagram batang daun. Data statistik dapat 

disajikan dalam beberapa bentuk, sesuai dengan jenis data. Data statistik dapat berupa 

daftar bilangan yang mempunyai satuan yang sama atau disebut data tunggal. Data 

dapat dinyatakan dalam bentuk daftar bilangan. 

 

Ukuran Pemusatan 

 

Statistika deskriptif lainnya yaitu ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah ukuran 

yang menunjukan pusat dari sekumpulan data, yang telah diurutkan dari yang terkecil 

sampai yang terbesar, atau sebaliknua dari yang terbesar sampai terkecil. Salah satu 

kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau 

sampel, karena sangat sulit membandingkan masing-masing anggota dari masingmasing 

anggota populasi atau sampel. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat cukup mewakili 

seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Ukuran pemusatan yang paling banyak 

digunakan adalah median, mean, dan modus. Tiap ukuran pemusatan data tersebut 

memiliki kekurangan. Nilai tengah atau median akan sangat dipengaruhi oleh nilai 

pencilan. Median terlalu bervariasi untuk dijadikan parameter populasi. Sedangkan 

modus hanya dapat diterapkan dalam data dengan ukuran yang besar. 

 

Metakognisi 

 

Metakognisi adalah pengetahuan individu mengenai kognisinya dan kemampuan untuk 

mengontrol dengan mengorganisasikan, memonitoring, dan memodifikasinya sebagai 

fungsi dari pembelajaran. Metakognisi merupakan aspek yang penting dari pembelajaran 

individu. Hal ini mencakup regulasi diri, refleksi terhadap kekuatan, kelemahan kinerja 

diri, dan strategi pembelajaran. Berdasarkan pernyataan ini, metakognisi memegang 

peran yang sangat penting dalam aktivitas pembelajaran mahasiswa dalam mengikuti 

perkuliahan mata kuliah statistik. Melalui kegiatan pengaturan diri, refleksi terhadap 

kelemahan dan kekuatan atas apa yang telah dilakukan serta strategi pembelajaran yang 

telah diupayakan, maka mahasiswa akan mampu meningkatkan kualitas proses maupun 

hasil belajar. 
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Mahasiswa yang mampu memanajemen metakognisi dengan baik, mampu 

menunjukkan performa belajar yang baik pula. Jonesmengemukakan bagaimana 

individu mampu memanajemen metakognisi sehingga dapat mempengaruhi komunikasi 

mereka. Kemampuan tersebut antara lain: individu dapat memahami bahwa mereka 

mempunyai pikiran dengan kapasitas untuk berpikir luar biasa secara sadar yang dapat 

mereka kembangkan; individu dapat lebih efisien dalam berpikir tentang pikiran mereka 

jika mereka memandang proses mental yang mereka miliki merupakan keterampilan-

keterampilan yang dapat mereka latih; dan pada kehidupan sehari-hari, individu dapat 

mempraktikkan dengan tekun menggunakan keterampilan pikiran untuk mempengaruhi 

komunikasi mereka. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa melalui 

manajemen metakognisi maka mahasiswa mampu menyadari bahwa mereka 

mempunyai potensi untuk memproduksi pikiran-pikiran yang luar biasa, mampu melatih 

keterampilan berpikir sehingga lebih efisien, dan mampu memproduksi kegiatan belajar 

dengan performa maksimal dalam mempelajari materi mata kuliah statistik. 

 

Penelitian Tentang Metakognisi 

 

Penelitian juga dilakukan oleh Anderson yang menyatakan bahwa keterampilan 

metakognisi perlu dimiliki oleh guru bahasa juga pebelajar, dalam penyelenggaraan 

kegiatan belajar dan pembelajaran. Ketika mereka merefleksikan strategi belajar dan 

pembelajaran mereka, maka mereka akan lebih siap untuk membuat keputusan tentang 

apa yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kegiatan belajar dan pembelajaran. 

Apabila mahasiswa memiliki keterampilan metakognisi, mereka akan senantiasa 

merefleksikan strategi belajar yang mereka lakukan dalam mempelajari materi mata 

kuliah statistik sehingga mereka lebih siap mengikuti pembelajaran. 

 

Concepcion menyampaikan bahwa dengan membuat pengajaran lebih sadar secara 

metakognisi maka pengajar mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Lebih khusus lagi 

pengajaran yang diinformasikan secara metakognitif yang secara eksplisit mendiskusikan 

latar belakang informasi relevan, dapat membantu siswa-siswa filsafat untuk lebih 

mengembangkan keterampilan penting dalam membaca dan melakukan filsafat dengan 

baik. Apabila mahasiswa mampu menggunakan metakognisinya secara tepat, maka 

mereka mampu mengembangkan keterampilan dari materi mata kuliah statistik yang 

dipelajari. 

 

Maulana meneliti penggunaan pendekatan metakognitif dalam pembelajaran terhadap 

mahasiswa dan memperoleh pemahaman bahwa melalui pendekatan metakognitif, 

keterampilan berpikir kritis mahasiswa meningkat daripada mahasiswa yang diajarkan 

melalui pendekatan konvensional. Mahasiswa mampu meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis baik bagi mahasiswa yang memiliki prestasi yang tinggi, sedang, maupun 

rendah, aktivitas mahasiswa semakin berkualitas, dan baik mahasiswa maupun dosen 

mempunyai sikap positif dan dukungan yang kuat terhadap pembelajaran mata kuliah 

statistik. 
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Nordell juga melakukan penelitian dengan menyelenggarakan workshop strategi belajar 

melalui pemanfaatan metakognisi terhadap mahasiswa baru. Hasilnya menunjukkan 

bahwa mahasiswa yang mengikuti workshop mencapai hasil ujian yang lebih baik secara 

signifikan daripada mahasiswa yang tidak mengikuti workshop. Mahasiswa mampu 

meningkatkan keterampilan asesmen diri dan keterampilan metakognisi yang diperlukan 

untuk mengidentifikasi masalah diri terhadap strategi belajar dalam mempelajari materi 

mata kuliah statistik. 

 

Jayapraba menyampaikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kesadaran 

metakognitif dan prestasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa keterampilan 

metakognitif merupakan keterampilan yang paling efektif karena strategis dalam 

mencapai prestasi akademik. Mytkowicz, et al. juga melakukan penelitian kepada 

mahasiswa S1 tentang metakognisi. Hasil penelitian tersebut menujukkan bahwa 

perubahan skor metakognisi berkorelasi dengan performa akademik ketika diukur 

dengan Grade Point Average (GPA). Mahasiswa yang mencapai skor metakognisi yang 

tinggi, juga menunjukkan performa akademik yang tinggi. Semakin tinggi kemampuan 

self regulated learning, maka IPK yang lebih tinggi akan tercapai. 

 

Berdasarkan pendapa-pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa apabila mahasiswa 

menggunakan kemampuan metakognisi, maka mereka mampu menunjukkan performa 

akademik dalam mempelajari mata kuliah statistik secara optimal. Berbagai penelitian di 

atas menunjukkan bahwa metakognisi dapat mempengaruhi perilaku individu di dalam 

kehidupan sehari-hari, termasuk mahasiswa. Menurut pernyataan beberapa mahasiswa, 

bahwa mata kuliah statistik sangat sulit dan lebih sulit dibandingkan dengan tugas-tugas 

mata kuliah yang lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui keterampilan 

metakognisi yang dimiliki oleh mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling 

Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Curup. 

 

Keterampilan Metakognisi Mahasiswa 

 

Keterampilan metakognisi antara mahasiswa sangat beragam. Beberapa mahasiswa 

memiliki keterampilan metakognisi yang cenderung negatif dan beberapa mahasiswa 

juga memiliki keterampilan metakognisi yang cenderung positif; dan Keterampilan 

metakognisi terhadap mata kuliah statistik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

pengalaman ketika di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun telah memasuki 

semester awal perkuliahan di Perguruan Tinggi.  

 

Guru dan atau dosen yang mengajar statistik dikenal menakutkan dan memberikan 

instruksi yang sulit dipahami mahasiswa. Selain pengalaman di masa lalu dan faktor 

pengajar, keterampilan metakognisi terhadap mata kuliah statistik juga dipengaruhi oleh 

pendapat orang lain yang pada umumnya memandang bahwa statistik merupakan 

sesuatu yang rumit dan sulit. Keterampilan metakognisi dapat mempengaruhi perilaku 
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individu. Oleh karenanya hendaknya mahasiswa memiliki keterampilan metakognisi 

terhadap mata kuliah statistik secara positif. 

 

Kesimpulan 

 

Tulisan sedehana ini melengkapi tulisan dari mahasiswa BKPI Pascasarjana IAIN 

Curup yang bisa Memberikan pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi tentang konsep 

dasar statistik deskriptif dan peran parametriknya untuk pendidikan dan penelitian, yang 

mencakup pembahasan skala tentang statistik deskriptif meliputi: pengukuran, tendensi 

sentral (mean, median, modus), teknik pengolahan dan penyajian data (grafik, diagram) 

dan ukuran variasi (rentangan, rata-rata simpangan, simpangan baku dan varians); Serta 

statistik inferensial meliputi: konsep statistik parametrik dan non-parametrik, 

probabilitas dan distribusinya, distribusi normal baku, uji persyaratan statistik 

parametrik (normalitas, homogenitas varians, linearitas, regresi), uji perbedaan dua 

rerata, uji korelasi dan determinasi, ANAVA sederhana satu arah, dan pengolahan data 

dengan komputer (SPSS). 

 

Tentunya pembelajaran Statistik dapat memberikan pemahaman tentang Menjelaskan 

konsep dasar statistic, Menjelaskan perbedaan statistik deskriptif dan inferensial 

(parametrik/non-parametrik), Menjelaskan peran dan fungsi skala pengukuran data, 

Menjelasakan pengertian dan proses penghitungan/pengukuran tendensi sentral, 

meliputi mean, median, modus), rentangan, kuartil, rata-rata simpangan, simpangan 

baku dan varians, Menjelaskan metode visualisasi data statistik dengan digram dan 

grafik, Menerapkan penggunaan statistik dalam penghitungan dan pengukuran hasil 

belajar, Menerapkan penggunaan statistik dalam perbandingan hasil belajar, 

Menerapkan penggunaan statistik dalam evaluasi penilian hasil belajar secara otentik 

dan komprehensif. 
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MANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH/MADRASAH 

 

Aframa Yeni 

 

Pendahuluan 

 

Memasuki  abad ke 21 bangsa indoesia semakin besar akan pentingnya 

meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, jujur, terampil dan profesional dalam 

ilmu pengetahuan dan manajemen. Hal ini karena keberhasilan pembangunan nasional 

ditentukan oleh kkualitas sumber daya manusianya, baik sebagai pengambil keputusan, 

penentu kebijakan, pemikir dan perencanaan, maupun sebagai pelaksana disektor 

terdepan, dan pelaku fungsi kontrol atau pengawas pembangunan. 

Pendidikan adalah pada hakekatnya merupakan sarana transformasi ilmu 

pengetahuan dari generasi kegenerasi untuk menciptakan dan meningkatkan SDM yang 

berkuaitas. Jika demikian pendidikan menempati posisi strategis dan sentral untuk 

menciptakan SDM yang handal. Untuk itulah para pendidik dan pengelola sebuah 

sekolah dituntut perannya agar dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi anak 

didiknya. 

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor : 25/1995, bimbingan dan konseling 

(BK) merupakan bagian dari aspek pendidikan yang harus diterapkan disemua sekolah 

tingkat menengah (SMA,SMK, dan Madrasah Aliyah/MA).2 Lebih lanjut dalam PP 

No.29/1990 tentang pendidikan Menengah, Bab X Bimbingan pasal 27 ayat 1 

disebutkan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam 

rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkunan dan merencanakan masa 

depan.3 Jadi bimbingan dan koneling merupakan salah satu aspek dari pendidikan yang 

bertujuan untuk membantu siswa agar berkembang secara optimal. 

Pelaksanaan bimbingan dan konseling dapat terwujud dengan baik sesuai 

dengan tujuannya, maka dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling 

dibutuhkannya seorang guru pembimbing dalam mengelola program bimbingan dan 

konseling. Agar tujuan bimbingan dan konseling tercapai dengan efektif maka 

pelaksanaan bimbingan dan konseling disekolah perlu adanya manajemenyang matang 

dan dipersiapkan secara baik dan benar dan tertuang kedalam program yang mengacu 

pada bimbingan dan konseling pola 17plus. Pengelolaan pelayanan bimbingan dan 

konseling disekolah disekolah merupakan suatu hasil yang esensial, apabila para 

pengelola dan pelaksana pendidikan mengiginkan setiap siswa berkembang secara 

optimal. Keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling disekolah tidak akan tercapai 

dengan baik apabila pelaksana bimbingan dan konseing disekolah tidak dikelola secara 

baik. 

 

 

 

 

                                                           
2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah 
3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Bimbingan dan Konseling 



16 
 

A. Manajemen Bimbingan Dan Konseling Disekolah/Madrasah 

 

Manajemen berasal dari To manage yang berarti mengelola.4 Dalam kamus 

besar bahasa indonesia kata “manajemen” diartikan : pimpinan atau direksi yang 

bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi, penggunaan sumber 

daya secara efektif untuk mencapai sasaran.5 

Menurut Mary Parker yang dkutip oleh T. Hani Handoko menyatakan 

bahwa manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orag 

lain. Pengertian ini menunjukkan bahwa ada suatu pekerjaan yang akan 

diselesaikan, ada tujuan yang akan dicapai melalui pekerjaan itu dan unuk mencapai 

tujuan perlu pengaturan orang.6  

Dari pengetian diatas maka manajemen mempunyai arti yang sama 

dengan kata pengelolaan yang mempunyai arti yang sama dengan kata pengelolaan 

yang mempunyai tujuan meningktkan produktivitas dalam menghasilkan suatu 

produk (barang atau jasa) dan kepuasan secara keseluruhan atau dengan kata lain 

bahwa manajemen merupakan suatu proses yang sistematis terkoordinasi dan 

kooperatif dalam usaha pemanfaatan sumber daya, guna mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien dengan didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung 

jawab yang teratur. 

Dalam konteks manajemen bimbingan dan konseling disekolah yang baik 

dan terarah apabila pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan mengiginkan setiap 

siswa berkembang secara optimal. Keberhasilan layanan BK disekolah tidak akan 

tercapai degan baik apabila pelaksanaan BK disekolah tidak dikelola secara baik. 

Pengeolaan layanan BK diseolah perlu didukung oleh adanya organisasi yang 

teratur , para pelaksana yang terampil, program pelayanan yang terarah dan sarana 

dan prasarana yang memadai. Dan juga memungkinkan para petugas pelaksana 

dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga siswa akan mendapatkan pelayanan 

yang diperlukan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu program layanan 

bimbingan dan konseling tidak mungkin akan tercipta, terselenggara, dan tercapai 

bila tidak memiliki suatu pengelolaa/manajemen yang bermutu, artinya dilakukan 

secra jelas sistematis dan terarah. Adapun aspek-aspek manajemen program 

bimbingan dan konseling  diataranya7 : 

 

1. Perencanaan program bimbingan dan konseling 

Perencanaan bimbingan dan konseling disekolah merupakan langkah 

utama yang peting dalam keseluruhan proses pendidikan disekolah pada 

umumnya sedangkan secara khusus proses pembimbing yang bermakna. Dalam  

menyusun rencana program bimbingan dan konseling disekolah harus 

                                                           
4 Rohiat, Manajemen Sekolah, Refika Aditama, Bandung: 2008, hal.14 
5 Desi Anwar, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Amelia, Surabaya : 2003, Hal.274 
6 Riska Ahmad dan Marwisni Hasan, Pengelolaan Program BK (D 227), IKIP Padang, Padang hal. 5 
77 Ahmad Juntika Nurihsan, Manajemen Bimbingan dan konseling disekolah SMA, Grafindo, Jakarta: 2005, 

Hal.27 
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meibatkan pihak-pihak yang terkait seperti kepala sekolah, guru BK, para 

guru,tenaga administrasi, orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat8. 

Berkenaan dengan perencaaan program BK disekolah perlu dilakukan dan 

dipersiapkan hal-halsebagai berikut : 

a. Studi kelayakan 

b. Penyusunan program bimbingan 

c. Penentuan sarana fisik dan teknis 

d. Penentuan sarana personil dan pembagian tugas 

e. Kegiatan-kegiatan penunjang 

Dalam ubungannya engan perencanaan program layanan bimbingan dan 

konseling di SMA, ada beberapa aspek kegiatan penting yang perlu dilakukan 

oleh seorang guru pembimbing, Yaitu : 

a. Analisis kebutuhan dan permasalahan siswa 

b. Penentuan tujuan program layanan bimbingan yang hendak dicapai 

c. Analisis situasi dan kondisi sekolah 

d. Penentuan jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan 

e. Penentapan metode dan teknik yanag akan digunakan dalam kegiatan 

f. Penetapan personil-personil yang akan melaksanakan kegiatan kegiatan 

yang telah ditetapkan  

g. Persiapan fasilitas dan biaya pelaksana kegiatan-kegiatan bimbingan yang 

direncanakan 

h. Perkiraan tentang hambatan-hamatan yang akan ditemui dan usaha-usaha 

apa yang akan dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan itu. 

 

2. Pengorganisasian bimbingan dan konseling 

Organisasi dapat diartikan memberi struktur atau susunan yakni dalam 

penyusunan atau penempatan orang-orang dalam suatu kelompok kerja sama, 

dengan maksud menempatkan hubungan antara orang-orang daam kewajiban-

kewajiban, hak-hak dan tanggung jawab masing-masing, hal ini dimaksudkan 

agar tersusun suatu pola kegiatan untuk menuju kearah tercapainya tujuan 

bersama9. 

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur 

formal mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau 

pekerjaan diantara para anggota organisasi dapat di capai10. Agar tujuan dari 

pelaksanaan program dapat tercapai dengan optimal, maka diperlukan 

pengorganisassian kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang baik. Agar 

pengorganisasian kegiatan bimbingan dan konseling dapat mengorganisasikan 

kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling yang baik disekolah, mka beberapa 

hal yang perlu di perhatikan, diantaranya : 

                                                           
8 Tohirin, Bimbingan dan konseling disekolah dan madrasah, PT Raja Grafindo Persada Jakarta : 2008, 

Hal.259 
9 Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Di Sekolah,Rineka Cipta, Jakarta: 2004, hal 139 
10 Riska Ahmad dan Marwisni Hasan, Op.Cit., Hal.30 
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a. Semua personil sekolah meliputi kepala sekolah, koordinator BK, guru 

pemimbing , guru mata pelajaran, wali kelas dan staf administrasi BK harus 

terhimpun dalam satu wadah sehngga terwujud satukesatuan cara bertindak 

dalam usaha membantu memberikan layanan bimbingan dan konseling 

disekolah. 

b. Mekanisme kerjapola kerja, atau prosedur kerja pola bimbingan dan 

konseling disekolah aharus tunggal sehingga para siswa tidak mejadi 

binggung arena adanya berbagai bentuk layanan bibingan dan onseling atau 

layanan yang serupa yang dilaksanakan oleh petugas-petugas berbeda 

c. Tugas-tugas dan tanggung jawab dan wewenag dari masing-masing petugas 

yang terlibat dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah harus dirinci dengan jelas, sehingga masing-masing petugas 

bimbingn dan konseling akan dapat memahami dan mengerti kewajiban 

dan tanggung jawabnya masing-masing. 

 

Manajemen bimbingan konseling disekolah , diselengarakanoleh suatu 

organisasi dengan sejumlah personalia. Organisasi ini mencerminkan 

keterkaiatan berbagai komponen dalam pelaksanaan BK disekolah. Organisasi 

pelayanan BK di SMA meliputi segenap unsur di SMA dengan organisasi sbb11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Prayitno, Buku III Palayanan Bimbingan dan Konseling (SMU), hal.185 
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STRUKTUR PELAYANAN 

 BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  = Hubungan Administrasi 

  = Hubungan Kerjasama / Koordinasi 

-------------   = Hubungan Layanan 

   

 

KANWIL/KANDEP  

Pengawas Sekolah 

Bidang BK 

KEPALA SEKOLAH 

 

KOMITE SEKOLAH / INSTANSI 

LAIN 

W A K A S E K 

 

TATA USAHA 

 

WALI KELAS 

 

 

 

KOORDINATOR  

GURU PEMBIMBING 

 

Guru Mata 

Pelajaran / 

Praktik 

Peserta Didik/ Siswa 
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Keterangan : 

1. Unsur Kanwil/Kandep , adalah personil yang bertugas melakukan 

pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara pelayanan bimbingan 

dan konseling di SMA/MA. 

2. Kepala sekolah ( bersama wakilkepala sekolah), adalah penanggung jawab 

pendidikan disatuan pendidikan (SMA/MA) secara keseluruhan, termasuk 

pelaksana layanan bimbingan dan konseling. 

3. Koordinator bimbingan dan konseling (bersama guru pembimbing), adalah 

pelaksana utama pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

4. Guru mata pelajaran adalah pelaksana pengajaran dan latihan disekolah. 

5. Wali kelas adalah guru yang ditugasi secara khusus mengelola satu kelas 

siswa tertentu . 

6. Siswa adalah peserta didik yang menerima pelayanan dan pengajaran, 

latihan, dan bimbingan dan konseling di SMA. 

7. Tata usaha adalah pembanu kepala sekolah dalam penyelenggara 

administrasi dan ketatausahaan sekolah. 

8. Pengawas sekolah bidang BK adalah pejabat fungsional yang bertugas 

menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksana 

bimbingan dan konseling di SMA. 

9. Komite sekolah adalah organisasi orang tua yang berperan membantu 

penyelenggaraan satuan pendidikan (Sma) yang bersangkutan. 

 

Sebagai mana layaknya organisasi BK ada embagian kerja yang jelas. Berikut 

ini ada beberapa tugas dasri masing-masing personil sekolah untuk pelayanan 

bimbingan dan konseling diantaranya12 : 

1. Kepala sekolah dengan tugas sebagai mengkoordinasikan seluruh kegiatan 

pendidikan yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling mulai dari menyediakan sarana an prasarana yang diperlukan 

dalam kegiatan bimbingan dan konseling, Melakukan supervisi menetapkan 

koordinator BK, dll 

2. Wakil kepala sekolah dengan tugas mengkoordinasikan pelaksanan layanan 

BK kepada semuapersonil sekolah , melaksananakan kebijakan pimpinan 

sekolah terutama dalam pelaksanaan layanan BK. 

3. Koordinator Bk dengan tugas sebagai : 

a. Mengkoordinasikan pera guru pembimbing dalam : 

 Memasyakatkan pelayanan bimbingan 

 Menyusun program 

 Melaksanakan program 

 Mengadministrasikan bimbingan  

 Menilai program 

 Mengadakan tindak lanjut. 

                                                           
12 Ahmad Juntika Nurihsan dan Akur Sudianto, Op.Cit.,31-34 
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b. Membuat usulan kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya 

tenaga, sarana dan prasarana. 

c. Mempertanggung jawabkan elasanaan kegiatan bimbingan kepada 

kepala sekolah. 

4. Guru pembimbing (konselor) dengan tugas sebagai, memasyarakatkan 

kegiatan bimbingan , merencanakan program bimbingan, melaksanakan 

persiapan kegiatan bimbingan, melaksanakan kegiatan bimbingan terhadap 

sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya kurang mencukupi 

dibanding dengan jumlah siswa yang ada, rasio guru BK 1:150 siswa setara 

dengan 18 jam pelajaran minggu. 

5. Staf administrasi bertugas sebagai, membantu guru pembimbing dan 

koordinator dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan BK, dan 

membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang di perlukan dalam 

kegiatan BK. 

6. Guru mata pelajaran bertugas sebagai membantu memasyarakatkan layanan 

BK kepada siswa. Berkolaborasi dengan guru pembimbing dalam 

mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan.  

7. Wali kelas bertugas sebagai membantu guru pembimbing melaksanakan 

layanan yang menjadi tanggung jawabnya, membantu memberikan 

kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khusunnya dikelas yang menjai 

tanggung jawabnya, untuk mengikuti layanan bimbingan, memberikan 

informasi tentang siswa di kelasnya untuk memperolah layanan bimbingan 

dari guru pembimbing, menginformasikan kepada guru mata pelajaran 

tentang siswa yang perlu diperhatikan secara khusus, ikut serta dalam 

konfrensi kasus. 

 

3. Pelaksanaan program kegiatan bimbingandan konseling 

 Unsur-unsur utama yang terdapat didalam tugas pokok guru pembimbing 

meliputi : 

 Bidang-bidang bimbingan (pribadi, sosial, belajar, karir) 

 Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling 

 Jenis-jenis kegiatan pendukung 

 Tahap pelaksanaan program BK 

 Jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab guru pembimbing untuk 

memperoleh pelayanan (minimal 150 siswa). 

Dari unsur-unsur utama yang terdaat pada tugas pokok diatas, dimana 

dalam melakukan pelayanan dalam bidang-bidang bimbingan tersebut sesuai 

dengan perencanaan yang telah dipersiapkan. Dan tugas poko tersebut perlu di 

jabarkan kedalam program yang telah disusun dalam bentuk satuan layanan 

bimbingan dalam bimbingan konseling terhadap siswa asuhnya. Program yang 

telah direncanakan/ disusun itu dilaksanakan melalui : 

a. Pesiapan pelaksanaan 

1.) Persiapan fisik 
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 Ruang erja guru pembimbing 

 Ruang konseling atau tempat pelaksanan konseling 

perorangan/individual 

 Ruang perlengakapan atau  

 Dokumentasi  tamu 

 Ruang bimbingan kelompok13 

2.) Persiapan personil  

3.) Persiapan keterampilan menerapkan atau mengunakan metode, teknik 

khusus, media dan alat. 

4.) Persiapan administrasi 

b. Pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan rencana 

 Penerapan metode, teknis khusus, media dan alat 

 Penyampaian bahan, pemanfaatan sumber alam 

 Pengahtifan nara sumber 

 Efisiensi waktu 

 Administrasi pelaksana 

 

4. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling 

a. Pengertian evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling 

Evaluasi rogram yaitu usaha menilai efisiensi dan efektifitas dari pelayanan 

bimbingan dan konseing itu sendiri, khususnya seluruh kegiatan dalam 

rangka program bimbingan dikelola oleh staf bimbingan. Evaluasi adalah 

serangkaian aktivitas yang dimaksud untuk menetukan seberapa jauh tujuan-

tujuan yang telah dicapai. Sedangkan evaluasi program bimbingan adalah 

mencakup usaha menilai efisiensi dan efektifitas pelayanan bimbingan itu 

sendiri demi peningkatan mutu bimbingan14. Evaliasi pelaksanaan program 

BK disekolah dimaksudkan adalah segala upaya dan tindakan atau proses 

untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan program BK disekolah dengan mengacu pada kriteria atau 

patokan-patokan tertetu yang sesuai dengan program yang dilaksanakan. 

b. Tujuan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling 

Tujuan evaluasi secara umum menyelenggaraan evaluasi pelaksanaan 

program bimbingan dan konseling bertujuan untuk : 

 Mengetahui kemajuan evaluasi pelaksanan program bimbingan dan 

konseling 

 Mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas strategi pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 

tertentu. 

 

                                                           
13 Thantawy, Manajemen Bimbingan dan Konseling, Pamator, Jakarta: 1995, Hal.104  
14 Ermis Suryana, Bimbingan dan Konseling, IAIN Raden Fatah Press, Palembang: 2005, hal.226 
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Sedangkan tujuan evaluasi program bimbingan dan konseling secara 

opresional yaitu : 

 Meneliti secara berkala hasil pelaksanan program BK 

 Meningkatkan tingkat efisiensi dan efektifitas dari layanan BK 

 Mengetahui jenis layanan yang sudah atau belum dilaksanakan atau perlu 

perbaiakan dan pengembangan. 

 Mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam usaha 

menunjang keberhasilan pelaksanaan program Bkterhadap pencapaian 

tujuan pendidikan pada umumnya. 

 Mendapat informasi yang adekuat dalam rangka perencanaan langkah-

langkah pengembangan program BK selanjutnya. 

c. Jenis-jenis evaluasi pelaksanaan Program 

 Evaluasi peserta didik ( Input) evaluasi ini untuk mendapatkan biodata 

peserta didk dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, minat terhadap 

pembelajaran peserta didik 

 Evaluasi program, evaluasi program memerlukan instrumen yang baik, 

evaluasi ini diarahkan kepada program yang telah disusun, apakah telah 

dilaksanakan sesuai dengan pogram atau belum 

 Evaluasi proses, evaluasi proses bimbingan konseling itu sendiri harus 

mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan 

demikian antara tujuan dan proses yang dilakukan terjadi seimbang 

 Evaluasi hasil, dalam evaluasi hasil ada beberapa metode yang tepat 

dalam pelaksanaannya, yaitu : 

1. Metode survei yaitu pandan personil sekolah terhadap program BK 

2. Metode eksperimental yaitu mempelajari satu kelompok atau lebih 

apakah tujuan layanan yang diharapkan sesuai dengan harapan atau 

belum 

3. Metode observasi 

4. Studi kasus15 

 

B. DAFTAR PERNYATAAN ANGKET  

 

variabel Indikator Pernyataan 

Manajemen BK Perencanaan 

1. Guru bk melaksanakan studi kelayakan dalam 

penyusunan program 

2. Guru BK Menganalisis kebutuhan dan 

permasalahn siswa 

3. Menetapkan metode dan teknik yang akan 

digunakan dalam kegiatan 

4. Mempersiapkan/merancang fasilitas dan biaya 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan BK yang 

                                                           
15 Ermis, OP.Cit, 238 
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direncanakan 

5. Menentukan jenis-jenis kegiatan yang akan 

dilakukan 

Pengorganisasian 

1. Personil sekolah terlibat didalam pelaksanaan 

program bimbingan dan konseling 

2. Merancang struktur organisasi bimbingan dan 

konseling 

3. Melaksanakan tupoksi bimbingan konseling 

sesuai dengan struktur organisasi BK 

4. Adanya struktur organisasi di ruangan BK 

5. Guru BK berkoordinasi dengan kepala sekolah 

dalam merancang struktur organisasi BK 

Pelaksanakan 

1. Memberikan pelayanan BK setiap hari 

2. Disediakan jam khusus untuk guru BK masuk 

ke kelas 

3. Guru BK disediakan fasilitas khusus (ruang 

BK)  

4. Melaksanakan layanan bimimbingan sesuai 

dengan rasio guru BK 1 : 150 siswa 

5. Melaksanakan pelayanan BK sesuai dengan 

program yang telah direncanakan 

Evaluasi 

1. Melaksanakan evaluasi secara individu 

2. Mengidentivikasi kendala-kendala dilapangan 

3. Mengevaluasi capaian-capaian program 

bimbingan dan konseling 

4. Mengumpulkan data-data perkembangan siswa 

5. Memperbaiki pelaksanaan program layanan 

bimbingan konseling 

 

C. Hasil Angket Dan Analisis  

 

komentar : pernyataan 1 

 

sebanyak 56,3% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 37,5 % 

responden memilih jawaban selalu, sebanyak 6,3% responden memilih jawaban 

kadang-kadang, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

studi kelayakan dalam penyusunan program dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 
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tidak pernah  : 1 

 
komentar : pernyataan 2 

 

sebanyak 62,5 responden memilih jawaban selalu kemudian sebanyak 37,5 % 

responden memilih jawaban sering, untuk jawaban tidak pernah dan kadang-kadang 

responden memilih jawaban  0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK menganalisi 

kebutuhan dan permasalahan siswa dengan sangat baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang : 2 

tidak pernah  : 1 

 
 

komentar : pernyataan 3 

 

sebanyak 56,3,3% responden memilih jawaban selalu kemudian sebanyak 37,5 % 

responden memilih jawaban sering, sebanyak 6,3% responden memilih jawaban 

kadang-kadang, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya  menetapkan metode  dan 

teknik yang akan digunakan dalam kegiatan dengan sangat baik. 

 

Skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 
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kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 
komentar : pernyataan 4 

 

sebanyak 5o% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 343,8% 

responden memilih jawaban selalu, sebanyak 6,3% responden memilih jawaban 

tidak pernah, dan untuk jawaban kadang-kadang yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam mempersiapkan dan 

merancang fasilitas dan biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatanBK yang direncanakan 

dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 
komentar : pernyataan 5 

 

sebanyak 56,3% responden memilih jawaban selalu kemudian sebanyak 37,5 % 

responden memilih jawaban sering, sebanyak 6,3% responden memilih jawaban 

kadang-kadang, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya  dalam menentukan jenis-

jenis kegiatan yang akan dilakukan dengan baik. 
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skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 
komentar : pernyataan 6 

 

sebanyak 50% responden memilih jawaban selalu kemudian sebanyak 43,8 % 

responden memilih jawaban sering, sebanyak 6,3% responden memilih jawaban 

kadang-kadang, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya prsonil sekolah terlibat 

didalam pelaksanakann program BK dengan sangat baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 

 
 

komentar : Pernyataan 7 

 

sebanyak 56,3% responden memilih jawaban selalu kemudian sebanyak 43,8 % 

responden memilih jawaban selalu, sedangkan  responden memilih jawaban kadang-

kadang dan  tidak pernah yaitu sebayak 0%. 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam merancang struktur 

organisasi BK dengan sangat baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 

komentar : 

pernyataan 8 

 

sebanyak 56,3% responden memilih jawaban selau kemudian sebanyak 43,8 % 

responden memilih jawaban sering, sedangkan responden memilih jawaban kadang-

kadang dan tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan dalam melaksanakan tupoksi BK sesuai 

dengan struktur organisasi dengan sangat baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 
 

komentar : pernyataan 9 
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sebanyak 75% responden memilih jawaban selalu kemudian sebanyak 25 % 

responden memilih jawaban sering, sedangkan  responden memilih jawaban 

kadang-kadang dan tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan adanya struktur organisasi diruang BK 

dengan sangat baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 

komentar : 

pernyataan 10 

 

sebanyak 62,5% responden memilih jawaban selalu kemudian sebanyak 31,3 % 

responden memilih jawaban sering, sebanyak 6,3% responden memilih jawaban 

kadang-kadang, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK berkoordinasi 

dengan kepala sekolah dalam merancang struktur organisasi BK dengan sangat  

baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 
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komentar : pernyataan 11 

 

sebanyak 56,3% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 43,8 % 

responden memilih jawaban selalu, sedangkan  responden memilih jawaban kadang-

kadang dan tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK memberikan 

pelayanan BK setiaphari dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

komentar : 

pernyataan 12 

 

sebanyak 43,8% responden memilih jawaban tidak pernah kemudian sebanyak 25 % 

responden memilih jawaban sering, sebanyak 18,8% responden memilih jawaban 

kadang-kadang, dan untuk jawaban kadang-kadang yaitu sebanyak 12,5%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya disediakan jam khusus 

untuk guru BK masuk kekelas dengan tidak pernah. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 
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komentar : pernyataan 13 

 

sebanyak 81,3% responden memilih jawaban selalu kemudian sebanyak 12,5 % 

responden memilih jawaban sering, sebanyak 6,3% responden memilih jawaban 

kadang-kadang, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK disediakannya 

fasilitas khusu (ruang BK) dengan sangat baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

komentar : 

pernyataan 14 

 

sebanyak 50% responden memilih jawaban selalu kemudian sebanyak 25 % 

responden memilih jawaban sering, sebanyak 6,3% responden memilih jawaban 

kadang-kadang, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 25%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam melaksanakan 

layanan BK sesuai dengan rasio guru BK 1:150 siswa dengan sangat baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 
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kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 
komentar : pernyataan 15 

 

sebanyak 50% responden memilih jawaban selalu kemudian sebanyak 43,8 % 

responden memilih jawaban sering, sebanyak 6,3% responden memilih jawaban 

kadang-kadang, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam melaksanakan 

pelayanan BK sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan sangat baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 

komentar : 

pernyataan 16 

 

sebanyak 62,5% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 25% 

responden memilih jawaban selalu, sebanyak 12,5 % responden memilih jawaban 

kadang-kadang, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya dengan baik. 
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skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 
 

komentar : pernyataan 17 

 

sebanyak 50 % responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 43,8 % 

responden memilih jawaban selalu, sebanyak 6,3% responden memilih jawaban 

kadang-kadang, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya didalam mengidentivikasi 

kendala-kendala dilapangan dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

komentar : 

pernyataan 18 

 

sebanyak 62,5% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 37,5 % 

responden memilih jawaban selalu, sedangkan  responden memilih jawaban kadang-

kadang dan tidak pernah yaitu sebayak 0%. 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam mengevaluasi 

capaian-capaian program BK dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 
komentar : pernyataan 19 

 

sebanyak 56,3% responden memilih jawaban selalu kemudian sebanyak 43 % 

responden memilih jawaban sering, sedangkan  responden memilih jawaban 

kadang-kadang dan tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam mengumpulkan data-

data perkembangan siswa dengan sangat baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 

 

 
komentar : pernyataan 20 
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sebanyak 56,3% responden memilih jawaban selalu kemudian sebanyak 43,8 % 

responden memilih jawaban selalu, sedangkan  responden memilih jawaban kadang-

kadang dan tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam memperbaiki 

pelaksanaan program layanan BK dengan sangat baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

selalu    : 4 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 
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No Pernyataan Nilai Responden Jumlah Persentase 

1 
Guru bk melaksanakan studi kelayakan dalam 

penyusunan program 
4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 53 70,49 

2 
Guru BK Menganalisis kebutuhan dan permasalahn 

siswa 
4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 58 77,14 

3 
Menetapkan metode dan teknik yang akan digunakan 

dalam kegiatan 
3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 56 74,48 

4 
Mempersiapkan/merancang fasilitas dan biaya 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan BK yang direncanakan 
3 1 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 53 70,49 

5 Menentukan jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 56 74,48 

6 
Personil sekolah terlibat didalam pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling 
3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 55 73,15 

7 Merancang struktur organisasi bimbingan dan konseling 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 57 75,8 

8 
Melaksanakan tupoksi bimbingan konseling sesuai 

dengan struktur organisasi BK 
3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 57 75,8 

9 Adanya struktur organisasi di ruangan BK 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 60 79,8 

10 
Guru BK berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam 

merancang struktur organisasi BK 
3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 57 75,81 

11 Memberikan pelayanan BK setiap hari 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 55 73,15 

12 Disediakan jam khusus untuk guru BK masuk ke kelas 3 1 2 1 4 1 1 1 1 2 4 3 1 4 3 3 35 46,55 

13 Guru BK disediakan fasilitas khusus (ruang BK) 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 60 79,8 
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14 

Melaksanakan layanan bimbingan sesuai dengan rasio 

guru BK  

1 : 150 siswa 

3 2 4 4 3 4 1 4 1 2 4 4 3 4 4 3 50 66,5 

15 
Melaksanakan pelayanan BK sesuai dengan program 

yang telah direncanakan 
3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 55 73,17 

16 Melaksanakan evaluasi secara individu 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 50 66,5 

17 Mengidentivikasi kendala-kendala dilapangan 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 54 71,82 

18 
Mengevaluasi capaian-capaian program bimbingan dan 

konseling 
4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 54 71,82 

19 Mengumpulkan data-data perkembangan siswa 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 57 75,81 

20 
Memperbaiki pelaksanaan program layanan bimbingan 

konseling 
4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 57 75,81 
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Kesimpulan  

 

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut; Perencanaan program bimbingan dan konseing di sekolah/Madrasah 

merupakan langkah utama yang penting dalam keseluruhan proses pendidikan disekolah 

pada umumnya sedangkan secara khusus proses pembimbing yang bermakna. Dilihat 

dari hasil analisis data bahwasanya sekolah didalam menganalisi kebutuhan siswa dan 

permasalahan siswa berjalan dengan baik sesuai dengan program bimbingan dan 

konseling di sekolah yang di laksanakan  dengan hasil 77.14%. 

Agar tujuan dari pelaksanaan program dapat tercapai dengan optimal, maka 

diperlukan pengorganisassian kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang baik. 

Pengorganisasian program bimbngan dan konseling di sekolah madrasah sudah berjaan 

dengan baik, dibuktikan dengan keikut sertaan personil sekolah dalam pelaksanaan 

program layanan bimbingan dan konseling, dan adanya struktur organisasi BK di 

sekolah/Madrasah dengan hasil 79.8%. 

Agar pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah 

dilaksanakan dengan baik maka diperlukannya perencanaan dan pengorganisasian yang 

benar. Hal ini dapat dilihat dari analisis data, bahwasannya disediakannya sarana dan 

prasarana (ruang BK) agar pelaksanaan bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan 

pelayanan BK dapat berjalan secara optimal dengan hasil 79.8%. 

Evaluasi adalah serangkaian aktivitas yang dimaksud untuk menentukan 

seberapa jauh tujuan-tujuan yang telah dicapai. Sedangkan evaluasi program bimbingan 

adalah mencakup usaha menilai efisiensi dan efektifitas pelayanan bimbingan itu sendiri 

demi peningkatan mutu bimbingan.  Dalam evaluasi program bimbingan dan konseling 

di sekolah/madrasah sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari analisi data, 

bahwasannya guru bk mengumpulkan data-data perkembangan siswa dan memperbaiki 

program BK yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan program dengan hasil 75,81%. 
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KONSELING MULTIKULTURAL DI SEKOLAH/ MADRASAH 

 

Afrika Yunani 

afrikayunani01@gmail.com  

SMKN 3 Rejang Lebong 

Pendahuluan 

 

Sebagaimana diketaui bersama, setiap sekolah rata-rata diikuti oleh siswa dari 

multietnis, multibudaya, dan multiagama. Jarang sekali terjadi ada sekolah umum, 

tetapi siswanya hanya berasal dari satu etnis, satu agama, dan satu budaya. Apalagi saat 

ini, dengan semakin tingginya frekwensi mobilitas orang, semakin besar pula peluang 

terjadinya pembauran etnis, agama, dan budaya.  

Melihat fenomena itu guru BK dalam melaksanakan proses konseling di sekolah 

sudah dapat dipastikan akan berhadapan dengan siswa dari multi etnis, agama, dan 

budaya. Oleh kerena itu, sudah pada tempatnya, apabila sekolah dalam memberikan 

pelayanan pendidikan termasuk pelayanan bimbingan dan konseling selalu 

memperhatikan keragaman tersebut.  

Berbagai realitas yang diharapkan dalam pemberian layanan konseling di sekolah 

hendaknya merupakan layanan sosial yang bersifat humanis yang bertujuan membantu 

siswa yang multikultur dalam mengatasi masalah di sekolah pada khususnya dan 

masalah di masyarakat pada umumnya. 

Dengan adanya nasehat, anjuran,pembicaraan hal-hal yang baik, diharapkan 

siswa dari multicultural pun akan terlepas dari berbagai permasalahan yang bisa 

menghambat keberhasilan mereka dalam  mengapai cita-cita yang telah digantung di 

alam pikiran dan perasaan mereka.     

Dengan demikian, konseling dalam konteks multicultural merupakan pemberian 

nasehat, pemberian ajaran dan pemberian masukan  antara konselor dan konseli  dalam 

satu permasalahan yang dihadapi konseli  tanpa memandang suku, 

agama,ras,budaya,umur, jenis kelamin  agar dapat memecahkan  masalah yang sedang 

dihadapi  (Siskandar, 2013:36). 

Konselor yang bekerja disekolah dengan siswa dari multicultural berusaha 

membantu klien dengan metode yang sesuai atau cocok dengan kebutuhan klien tersebut  

dalam hubunganya  dengan keseluruhan program,  agar supaya individu dapat 

mempelajari lebih tentang dirinya dan memperoleh tujuan hidup yang lebih realistis, 

sehingga klien dapat menjadi anggota  masyarakat  yang berbahagia dan lebih produktif 

(Sukardi, 2014:13).     

      

Kajian Teori 

 

Memahami klien tentu saja merupakan langkah pertama yang penting dalam 

bekerja dengan klien, dan memungkinkan kita untuk melihat klien dari perspektif yang 

mungkin tidak kita memiliki sebelumnya. Namun, setelah memahami klien sangat 

penting bahwa kita memiliki beberapa cara untuk menerapkan pemahaman ini. 

mailto:afrikayunani01@gmail.com
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Konselor yang efektif perlu menjadi orang yang kompeten secara budaya jika ia akan 

terhubung dengan kliennya (Anderson, Lunnen, & Ogles, 2010 dalam Neukrug, 2012 : 

22 ).    

Bimbingan multicultural merupakan bantuan kepada anak-anak dari seluruh 

kalangan suku, agama, ras, dan budaya dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka 

menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Bimbingan multicultural merupakan usaha 

membantu siswa dari multicultural tanpa melihat etnis, suku, agama,ras,dan 

kebudayaanya khususnya untuk mereka yang memerlukan dalam mencapai apa yang 

menjadi idaman  kehidupanya (Busro, 2005:54).  

Sementara itu, counseling multicultural  dapat diartikan sebagai : a) nasihat (to 

obtain counsel) bagi siswa multicultural untuk berbuat baik kepada dirinya dan orang 

lain; b) anjuran (to give counsel) bagi siswa dari multicultural untuk melakukan sesuatu 

demi keberhasilan pendidikan. dan c) pembicaraan (to take counsel) tentang hal yang 

baik dan buruk yang diberikan kepada siswa dari multicultural berkaitan dengan proses 

belajar mengajar di sekolah, dikalangan keluarga di rumah dan di masyarakat luas 

(supangat, 2014:45) 

 

Karakteristik Konselor Multikultural 

 

Untuk dapat melaksanakan proses konseling multikultural secara efektif, konselor 

multikultural dituntut memiliki beberapa kemampuan atau kompetensi, menyebutkan 

kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh konselor multikultural sebagai 

berikut: 

1. Mengenali nilai dan asumsi tentang perilaku yang diinginkan dan tidak diingikan.  

2. Memahami karakteristik umum tentang konseling.  

3. Tanpa menghilangkan peranan utamanya sebagai konselor ia harus dapat berbagi 

pandangan dengan konselinya.  

4. Dapat melaksanakan proses konseling secara efektif.  

 

Selain ke empat aspek tersebut, dalam artikelnya 1981, Sue menambahkan beberapa 

kompetensi yang harus dimiliki konselor multicultural sebagai berikut:  

1. Menyadari dan memiliki kepekaan terhadap budayanya.  

2. Menyadari perbedaan budaya antara dirinya dengan konseli serta mengurangi efek 

negatif dari perbedaan atau kesenjangan tersebut dalam proses konseling.  

3. Merasa nyaman dengan perbedaan antara konselor dengan konseli baik menyangkut 

ras maupun kepercayaan.  

4. Memiliki informasi yang cukup tentang cirri-ciri khusus dari kelompok atau budaya 

konseli yang akan ditangani.  

5. Memiliki pemahaman dan keterampilan tentang konseling dan psikoterapi.  

6. Mampu memberikan respon yang tepat baik secara verbal maupun non verbal.  

7. Harus dapat menerima dan menyampaikan pesan secara teliti dan tepat baik verbal 

maupun non verbal.  
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Sebelas kompetensi yang menjadi karakteristik konselor multikultural dapat 

disarikan dalam 3 aspek besar yaitu : Pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dengan 

demikian seorang konselor multikultural harus memiliki pengetahuan tentang teknik 

konseling dan sosial budaya, sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan, serta 

keterampilan dalam memodifikasi teknik-teknik konseling secara efektif dalam latar 

budaya yang berbeda-beda. Menyangkut konselor Indonesia perlu pula memahami ciri-

ciri khusus budaya dan sub-budaya dari bangsa Indonesia yang beraneka ragam serta 

mampu menjadikan keanekaragaman tersebut sebagai unsur persatu dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara di Indonesia. (Tri Prasetyo : 2008) 

            Sue et.al ( 1992 dalam Lago , 2006 : 123 ) menuliskan Kompetensi Konseling 

Multicultural di Amerika serikat dalam sebuah tabel 8.1  Rekomendasi Kunci untuk 

Karakteristik  Multicultural konselor yang efektif yaitu : 

 

Dimensi 

Kesadaran Konselor 

terhadap asumsi diri dan 

nilai – nilai bias 

Memahami 

Pandangan 

Dunia tentang 

perbedaan budaya 

klien 

Mengembangkan 

Strategi Intervensi dan 

Tekhnik yang sesuai 

Sikap dan 

Keyakina

n 

Konselor Budaya yang 

efektif adalah: 

- Memiliki kesadaran dan 

sensitif untuk menilai wa

risan budaya dan mengh

ormati perbedaan 

- Menyadari tentang 

betapa latarbelakang 

budaya mereka 

sendirimempengaruhi 

proses psikologis 

- Mampu mengenali batas 

mereka 

- Merasa nyaman dengan 

adanya perbedaan antara 

diri mereka dengan klien 

Konselor Budaya 

yang efektif adalah: 

- Menyadari reaksi 

emosional mereka 

terhadap ras dan 

kelompok etnis 

lainnya 

- Menyadari Stereoti

p dangagasan 

prasangka 

Konselor Budaya yang 

efektif adalah : 

- Menghormati 

keyakinan spiritual 

dan nilai – nilai 

klien 

- Menghormati adat 

akan membantu 

praktek 

- Menghargai nilai 

bilingualisme 

Pengetah

uan 

Konselor Budaya yang 

efektif adalah : 

- Memiliki pengetahuan 

tentang ras/warisan 

budaya mereka dan 

bagaimana hal tersebut 

mempengaruhi definisi 

normalitas dan proses  

konseling 

Konselor Budaya 

yang efektif adalah; 

- Memiliki 

spesifikasi 

pengetahuan dan 

informasi  tentang 

kelompok tertentu 

yang bekerja 

dengan mereka 

Konselor Budaya yang 

efektif adalah: 

- Memiliki 

pengetahuan yang 

jelas tentang batas 

konseling dan 

bagaimana hal 

tersebut dapat 

bentrokan dengan 
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- Memiliki pengetahuan 

dan pemahaman 

tentang cara 

penindasan/rasisme/di

skriminasi (mengacu 

pada model 

perkembangan identitas 

kulit putih ) 

- Memiliki pengetahuan 

tentang dampak sosial 

mereka pada orang lain 

(mengacu pada 

perkembangan 

model identitas 

minoritas ) 

- Memahami 

bagaimana 

ras/budaya/etnis 

dapat 

mempengaruhi 

pembentukan 

kepribadian/ 

Pemilihan Keahli

an/Gangguan 

Psikologis/Prilak

u Help seeking 

- Memahami dan 

memiliki 

pengetahuan 

pengaruh sosial 

politik yang 

melanggar atas 

ras/etnis 

minoritas 

nilai-nilai minoritas 

- Menyadari 

hambatan institusi 

dalam mencegah 

akses minoritas 

terhadap pelayanan 

kesehatan mental. 

- Memahami batas – 

batas prosedur 

assasment 

- Memiliki 

pengetahuan 

tentang struktur 

keluarga minoritas 

dan masyarakat 

hirarki 

Ketrampi

lan 

Konselor Budaya yang 

efektif adalah : 

- Mencari pendidikan 

konsultatif dan 

pengalaman 

pelatihan untuk 

memperkaya 

pemahaman mereka. 

- Terus berusaha untuk 

memahami diri mereka 

sendiri sebagai 

ras/makhluk budaya 

dan aktif mencari 

identitas non rasis 

Konselor Budaya 

yang efektif adalah : 

- Harus 

membiasakan 

diri dengan 

penelitian yang 

relevan mengenai 

berbagai 

kelompok dan 

mencari peluang 

pendidikan yang 

memperkaya 

pengetahuan, 

pemahaman dan 

ketrampilan 

mereka 

- Terlibat dengan 

individu minoritas 

di aturan luar 

konseling 

Konselor Budaya yang 

efektif adalah : 

- Memiliki berbagai 

gaya dalam 

memberikan 

bantuan 

- Mampu melatih 

ketrampilan 

intervensi 

- Bersedia untuk 

berkonsultasi 

dengan berbagai 

pihak lain yang 

membantu 

- Bertanggung jawab 

untuk perhatian 

dalam bahasa yang 

dibutuhkan oleh 

klien 
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sehingga 

perspektif 

informasi mereka 

luas 

 

 

Pederson mengungkapkan bahwa konseling multikulural memiliki 3 elemen, yaitu  

1.  konselor dan klien memilii latarbelakang budaya yang berbeda dan melakukan 

konseling dalam latar belakang budaya (tempat) konselor. 

2. konselor dan klien berasal dari latar belakag budaya yang berbeda dan melakukan 

konseling dalam latarbelakang (tempat) klien. 

3. konselor dan klien berasal dari latar belakang yang berbeda, dan melakukan 

konseling dengan latar belakang yang berbeda pula.  

 

Dari penjelasan atau pendapat tentang konseling lintas budaya atau konseling 

multicultural akan terjadi jika antara konselor dan klien mempunyai perbedaan latar 

belakang yang berbeda. Namun layanan konseling multicultural tidak saja terjadi, pada 

mereka yang berasal dari suku bangsa yang berbeda, akan tetapi layanan konseling lintas 

multicultural juga bisa terjadi pada mereka yang satu suku bangsa yang sama dengan 

latarbelakang daerah yang berbeda.                   

 

Kisi-Kisi Angket Konseling Multikultural 

Karakteristik konselor multikultural 

 

Variabel Sub Variabel Indicator 
Pernyataan 

Favorable Unfavorable 

Konseling 

Multikultural 

Karakteristik 

Konseling 

Multikultural 

Sikap dan 

Keyakinan 

1. Konselor 

memiliki 

kesadaran dan 

sensitifitas yang 

tinggi tentang 

warisan budaya 

dan 

perbedaannya 

2. Konselor 

Menyadari  bah

wa reaksi 

emosional konse

lor terhadap 

perbedaan  ras d

an kelompok 

etnis lainnya 

harus berbeda  

4. Konselor tidak 

sepakat bahwa 

latar belakang 

budaya 

mempengaruhi 

psikologis 

5. Konselor 

Merasa tidak 

nyaman dengan 

adanya 

perbedaan 

antara konelor 

dengan klien 
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3. Konselor 

Menghormati 

keyakinan 

spiritual dan 

nilai – nilai klien 

 

Pengetahuan 

6. Konselor 

Memiliki 

pengetahuan 

tentang 

ras/warisan 

budaya  

mempengaruhi 

definisi 

normalitas dan 

proses 

Konseling 

7. Konselor 

Memahami 

bagaimana 

ras/budaya/etni

s dapat 

mempengaruhi 

pembentukan 

kepribadian/ 

Pemilihan Keah

lian/Gangguan 

Psikologis/Prila

ku Help seeking 

8. Konselor 

Memiliki 

pengetahuan 

yang jelas 

tentang batas 

konseling dan 

bagaimana hal 

tersebut dapat 

bentrokan 

dengan nilai-

nilai minoritas 

9. Konselor 

Memahami 

batas – batas 

11. Konselor tidak 

Memiliki 

pengetahuan 

tentang dampak 

sosial konselor 

pada orang lain 

12. Koselor tidak 

pernah 

Memahami dan 

memiliki 

pengetahuan 

tentang 

pengaruh sosial 

politik yang 

melanggar atas 

ras/etnis 

minoritas 
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prosedur 

assasment 

10. Konselor 

Memiliki 

pengetahuan 

tentang struktur 

keluarga 

minoritas dan 

masyarakat 

hirarki 

Keterampilan 

13. Konselor Terus 

berusaha untuk 

memahami diri 

sebagai 

ras/makhluk 

budaya  

14. Konselor 

Terlibat dengan 

individu 

minoritas di 

aturan luar 

konseling 

sehingga 

perspektif 

informasi  luas 

15. Koselor 

Memiliki 

berbagai 

gaya dalam 

memberikan 

bantuan 

16. Konselor 

Mampu melatih 

ketrampilan 

intervensi 

17. Konselor 

Bersedia untuk 

berkonsultasi 

dengan berbagai 

pihak lain yang 

membantu 

18. Konselor 

Bertanggung 

19. Konselor tidak 

pernah 

Mencari pendidi

kan konsultatif 

dan pengalaman 

pelatihan untuk 

memperkaya 

pemahaman 

20. Konselor tidak 

pernah 

membiasakan 

diri dengan 

penelitian yang 

relevan mengen

ai berbagai 

kelompok dan 

mencari peluang 

pendidikan yang 

memperkaya 

pengetahuan, 

pemahaman da

n ketrampilan  
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jawab untuk 

perhatian dalam 

bahasa yang 

dibutuhkan oleh 

klien 

 

 

Distribusi Aitem Angket Konseling Multikultural 

 

variabel Sub variabel Indikator 
Item 

Jumlah/bobot 
Favorable unfavorable 

Konseling 

multikultural 

Karakteristik 

Konselor 

Multikultural 

Sikap dan 

keyakinan 
1, 2, 3 4, 5 5 

Pengetahuan 
6, 7, 8, 9, 

10 
11, 12 7 

Keterampilan 
13, 14, 15, 

16, 17, 18 
19, 20 8 

Jumlah 14 6 20 

 

 

Skor Peryataan  

Jawaban 
Skor 

Favorable Unfavorable 

Selalu (SL) 4 1 

Sering (SR) 3 2 

Jarang (JR) 2 3 

Tidak Pernah (TP) 1 4 

 

 

Hasil Kuesioner/ angket Konseling Multikultural 

 

Skala Pernyataan ditentukan bedasarkan Skor  

 

Jawaban 
Skor 

Favorable Unfavorable 

Selalu (SL) 4 1 

Sering (SR) 3 2 

Jarang (JR) 2 3 

Tidak Pernah (TP) 1 4 
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Analisis Pernyataan 

 
Dari diagram diatas diketahui sebanyak 12 guru BK menjawab Selalu dengan 

persentase 75 %, 3 guru BK dengan persentase 18,8 % menjawab sering dan 1 guru BK 

6,3% menjawab jarang. Sehingga dari peryataan pertama menunjukkan bahwa guru BK 

memiliki kesadaran dan sensitifitas yang tinggi tentang warisan budaya dan 

perbedaannya. 

 

 

 
 

Dari diagram diatas diketahui sebanyak 10 guru BK menjawab Selalu dengan 

persentase 62,5 %, 6 guru BK dengan persentase 37,5 % menjawab sering. Sehingga dari 

peryataan kedua ini menunjukkan bahwa guru BK Menyadari  bahwa reaksi emosional 

konselor terhadap perbedaan  ras dan kelompok etnis lainnya harus berbeda. 
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Dari diagram diatas diketahui sebanyak seluruh responden yaitu 16 guru 

BK menjawab Selalu dengan persentase 100 %. Sehingga dari peryataan ketiga ini 

sudah pasti menunjukkan bahwa guru BK selalu menghormati keyakinan spritual 

dan nilai-nilai yag ada pada diri kliennya. 

 
Karena pernyataan diatas merupakan pernyataan Unfovorable maka skor 

dari setiap jawaban dibalik seperti petunjuk diatas. Sehingga dapat di amati dari 

diagram diatas diketahui sebanyak 8 guru BK menjawab Tidak pernah dengan 

persentase 50 %, 3 guru BK dengan persentase 18,8 % menjawab jarang, 2 guru BK 

dengan persentase 12,5% menjawab Sering dan 3 guru BK menjawab selalu 

dengan persentase  18,8%.  Sehingga dari peryataan ini menunjukkan bahwa guru 

BK sepakat bahwa latar belakang budaya memepengaruhi psikologi. 
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Karena pernyataan diatas merupakan pernyataan Unfovorable maka skor 

dari setiap jawaban dibalik seperti petunjuk diatas. Sehingga dapat di amati dari 

diagram diatas diketahui sebanyak 15 guru BK menjawab Tidak pernah dengan 

persentase 93,8 %, dan 1 guru BK dengan persentase 6,3 % menjawab jarang. 

Sehingga dari peryataan ini menunjukkan bahwa guru BK merasa nyamandengan 

adanya perbedaan atara konselor degan klien . 

 
Dari diagram diatas diketahui sebanyak 12 guru BK menjawab Sering 

dengan persentase 37,5 %, 5 guru BK dengan persentase 31,3% menjawab jarang 

dan 5 guru BK 31,3% menjawab tidak pernah. Sehingga dari peryataan tersebut 

menunjukkan bahwa guru BK memiliki pengetahuan bahwa warisan budaya 

mempengaruhi proses konseling. 
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Dari diagram diatas diketahui sebanyak 7 guru BK menjawab Selalu 

dengan persentase 4,8 %, 6 guru BK dengan persentase 37,5 % menjawab sering 

dan 3 guru BK 18,8 % menjawab jarang. Sehingga dari peryataan tersebut 

menunjukkan bahwa guru BK memahami bahwa ras budaya etnis dapat 

mempengaruhi pembentukan kepribadian 

 

 
Dari diagram diatas diketahui sebanyak 10 guru BK menjawab Sering 

dengan persentase 62,5 %, 4 guru BK dengan persentase 25% menjawab selalu dan 

2 guru BK 12,5% menjawab jarang. Sehingga dari peryataan tersebut menunjukkan 

bahwa guru BK memiliki pengetahuan tentang batas koseling sehigga tidak akan 

bentrokan dengan nilai-nilai mioritas. 
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Dari diagram diatas diketahui sebanyak 8 guru BK menjawab Selalu 

dengan persentase 50 %, dan 8 guru BK dengan persentase 50% menjawab sering. 

Sehingga dari peryataan tersebut menunjukkan bahwa guru BK memahami batas-

batas prosedur assesment 

.

 
Dari diagram diatas diketahui sebanyak 9 guru BK menjawab Sering 

dengan persentase 56,3 %, 6 guru BK dengan persentase 37,5% menjawab jarang 

dan 1 guru BK 66,3% menjawab selalu. Sehingga dari peryataan tersebut 

menunjukkan bahwa guru BK memiliki pengetahuan tentang struktur eluarga 

minoritas dan masyarakat hiarki. 
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Karena pernyataan diatas merupakan pernyataan Unfavorable maka skor 

dari setiap jawaban dibalik seperti petunjuk diatas. Sehingga dapat di amati dari 

diagram diatas diketahui sebanyak 6 guru BK menjawab selalu dengan persentase 

37,5 %, 7 guru BK dengan persentase 48,8 % menjawab sering, dan  guru BK 

dengan persentase 18,8% menjawab jarang.  Sehingga dari peryataan ini 

menunjukkan bahwa guru BK memilikipengetahuan berkenaan tentanga dampak 

sosial konselor terhadap orang lain. 

 

 
Karena pernyataan diatas merupakan pernyataan Unfavorable maka skor 

dari setiap jawaban dibalik seperti petunjuk diatas. Sehingga dapat di amati dari 

diagram diatas diketahui sebanyak 13 guru BK menjawab selalu dengan persentase 

81,8%, 2 guru BK dengan persentase 12,5 % menjawab sering, dan 1 guru BK 

dengan persentase 6,3% menjawab jarang  Sehingga dari peryataan ini 

menunjukkan bahwa guru BK memahami bahwa pengaruh sosial politik 

melanggar rasetnis minoritas. 
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Dari diagram diatas diketahui sebanyak 15 guru BK menjawab Selalu dengan 

persentase 93,8 %, dan 1 guru BK dengan persentase 6,3% menjawab sering. 

Sehingga dari peryataan tersebut menunjukkan bahwa guru BK terus berusaha 

untuk memahami diri sebagai mahluk budaya. 

 
Dari diagram diatas diketahui sebanyak 13 guru BK menjawab Selalu dengan 

persentase 81,3 %, 2 guru BK dengan persentase 12,5% menjawab sering dan 1 

guru BK dengan persentase 6,3% menjawab jarang. Sehingga dari peryataan 

tersebut menunjukkan bahwa guru BK selalu melibatkan diri denganindividu 

minoritas pada luar konseling sehingga perspektif  informasi luas. 
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Dari diagram diatas diketahui sebanyak 14 guru BK menjawab Selalu dengan 

persentase 87,5 %, 1 guru BK menjawab sering  dan 1 guru BK menjawab jarang 

dengan persentase 6,3%. Sehingga dari peryataan tersebut menunjukkan bahwa 

guru BK selalu memiliki berbagai gaya dalam memberikan bantuan. 

 
Dari diagram diatas diketahui sebanyak 4 guru BK menjawab Selalu dengan 

persentase 25 %, 6 guru BK menjawab sering  dan 6 guru BK menjawab jarang 

dengan persentase 37,5%. Sehingga dari peryataan tersebut menunjukkan bahwa 

guru BK seimbang dalamelatih keterampilan ntervensinya. 
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Dari diagram diatas diketahui sebanyak 9 guru BK menjawab Selalu dengan 

persentase 56,3 %, 7 guru BK menjawab sering  dengan persentase 43,8%. 

Sehingga dari peryataan tersebut menunjukkan bahwa guru BK selalu bersedia 

berkonsultasi degan berbagai  pihaklai yang membantu proses konselig. 

 

 
Dari diagram diatas diketahui sebanyak 13 guru BK menjawab Selalu dengan 

persentase 81,3 %, 3 guru BK menjawab sering  dengan persentase 18,8%. Sehingga 

dari peryataan tersebut menunjukkan bahwa guru BK selalu bertanggungjawab dalam 
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bahasayang dibutuh klien.

 
Karena pernyataan diatas merupakan pernyataan Unfavorable maka skor 

dari setiap jawaban dibalik seperti petunjuk diatas. Sehingga dapat di amati dari 

diagram diatas diketahui sebanyak 4 guru BK menjawab selalu dengan persentase 

25%, 8 guru BK dengan persentase 50 % menjawab sering, dan 4 guru BK dengan 

persentase 25% menjawab jarang  Sehingga dari peryataan ini menunjukkan bahwa 

guru BK pernah mencari pendidikan konsultatif dan pengalaman pelatihan untuk 

memperkaya pemahaman. 

 
Karena pernyataan diatas merupakan pernyataan Unfavorable maka skor 

dari setiap jawaban dibalik seperti petunjuk diatas. Sehingga dapat di amati dari 

diagram diatas diketahui sebanyak 4 guru BK menjawab selalu dengan persentase 

25%, 9 guru BK dengan persentase 56,3% menjawab sering, dan 3 guru BK dengan 

persentase 18,8% menjawab jarang  Sehingga dari peryataan ini menunjukkan 

bahwa guru BK serig menggunakan penelitian relevan megeni berbagai kelompok 

dan budaya serta mencari peluang penddikan lanjutan untuk memperkaya 

pengetahuan peahaman dan keterampilan 
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Kesimpulan 

 

Perlu diketahui bahwa pernyataan yang bersifat unfavorable sudah di ubah 

menjadi favorable semua sehigga dari Hasil angket di atas di peroleh skor keseluruhan 

seperti di grafik dan tabel berikut ini: 
 

 

 
 

KATEGORI SKOR 

SELALU 167 

SERING 98 

JARANG 37 

TIDAK PERNAH 3 
 

 

Distribusi Frekuensi 

NO INDIKATOR 

MUTU 

SL SR JR TP 

JMLH     F % F % F % F % 

1 

Sikap dan 

Keyakinan (5) 56 11,2 13 2,6 3 0,6 3 0,6 100 

2 Pengetahuan (7) 39 5,5714286 45 6,4285714 21 3 0 0 100 

3 Keterampilan (8) 72 9 35 4,375 13 1,625 0 0 100 

JUMLAH 167 8,35 93 4,65 37 1,85 3 0,15 100 
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PERAN KONSELI DALAM MENGETASKAN MASALAHNYA SENDIRI 

 

Aji Prayetno 

MA Muhammadiyah Curup 

ajiprayetno0@gmail.com 

 

Pendahuluan 

 

Masalah atau yang disebut juga problem hampir setiap saat menghampiri 

kehidupan manusia dan masalah itu bisa bermacam-macam tergantung jenis dan tempat 

dimana masalah itu terjadi dan yang paling utama tergantung dari bagaimana si pelaku 

atau yang mengalami. Masalah bisa berkenaan dengan perkembangan, perbedaan 

individu, kebutuhan individu dll.16 

Suatu kejadian atau peristiwa bisa dikatakan masalah jika orang yang 

mengalaminya itu menganggapnya sebagai suatu masalah yang harus diselesaikan dan 

tidak jarang kebanyakan orang beranggapan bahwa yang namanya masalah itu harus 

dihindari. Setiap permasalahan yang datang tidak jarang membuat manusia menjadi 

lemah dan berputus asa, padahal Allah SWT berfirman,  

artinya: 2 “... dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.” (Qs.Yusuf:12)  

Allah tidak akan menimpakan suatu permasalahan pada hambaNya tanpa ada 

solusinya, jadi setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya dan cara penyelesaiannya. 

Setiap manusia yang ada di bumi ini pasti memiliki masalah, tidak ada manusia yang 

tidak punya masalah hanya saja kompleksitasnya berbeda, ada manusia yang punya 

masalah menanggapi dengan santai tapi tidak jarang juga ada manusia yang menanggapi 

masalah dengan melakukan hal-hal yang dilarang agama,seperti minum-minuman 

keras,narkoba dll. Hal tersebut dikarenakan individu tersebut tidak mengetahui 

bagaimana cara memecahkan masalahnya secara sehat.  

Dalam menyelesaikan suatu masalah yang pertama dilakukan adalah pengenalan 

masalah karna pengenalan masalah adalah langkah yang paling sulit dan paling penting 

di dalam proses pemecahan masalah. Akibat-akibat dari kegagalan di dalam pengenalan 

masalah ini bisa berat, untuk itu dibutuhkan bantuan professional untuk menyikapi 

suatu permasalahan, yaitu dengan layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan 

konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) 

kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik 

antara keduanya, supaya konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan 

menemukan masalahnya serta mempunya kemampuan memecahkan masalahnya 

sendiri. Maka dari itu diperlukannya sebuah strategi atau cara pemecahan masalah itu 

sendiri dengan prosedur-prosedur dalam Bimbingan dan Konseling.17 

 

 

                                                           
16 Tohirin.  Bimbingan dan Konseling. Depok: Rajagrafindo Persada 2013. Hal 109 
17 Ibid 35 
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Pembahasan 

 

Setiap individu yang diberi bantuan professional oleh seorang Konselor atas 

puritan sendiri atau orang lain dapat disebut sebagai klien. Ada klien yang datang 

kepada Konselor dengan keinginan dirinya sendiri karena adanya kesadaran dalan 

dirinya. Dan ada klien yang datang kepada konselor atas keinginan orang lain karena 

kurangnya kesadaran dalam dirinya bahwa dia membutuh bantuan konselor. Klien yang 

sadar dalm proses konseling memiliki harapan untuk tumbuh, berkembang, produktif, 

kreatif dan mandiri. Harapan , kebutuhan, dan latar belakang klien akan menentukan 

keberhasilan proses konseling. keberhasilan dan kegagalan proses konseling ditentukan 

oleh tiga hal yaitu : (1) kepribadian klien; (2) harapan klien dan; (3) pengalaman atau 

pendidikan klien.18 

 

1. Kepribadian Klien 

Kepribadian klien ikut berperan menentukan keberhasilan proses konseling, 

aspek kepribadian meliputi emosi, sikap, intelektual, motivasi dll. Kecemasan klien 

akan tampak dihadapan konselor, oleh sebab itu konselor yang efektif akan 

mengeksplorasi perasaan-perasaan tersebut dan adanya keterbukaan.19 Keterbukaan 

secara verbal atau nonverbal akan mengurangi kecemasan yang terjadi. Ketengan 

jiwa klien akan menjernihkan pola pikirnya dalam keadaan ini konselor akan 

menemukan intelektual klien dan akan mudah membuat suatu keputusan. 

Sebagaimana konselor klien juga dilatarbelakangi oleh sikap, nilai-nilai, 

pengalaman, perasaan, budaya, sosial, ekonomi, yang ikut membentuk 

kepribadiannya. Ada klien yang introvert dan ekstrovert semua harus dapat 

dipahami oleh konselor kepribadian membimbing dan wawasan yang luas adalah 

hal mutlak yang harus dimiliki.20 

 

2. Harapan Klien 

Harapan mengandung makna adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi 

harapan mempengaruhi proses konseling dan persepsi klien terhadap konselor. 

Umumnya harapan klien terhadap konseling adalah mendapat informasi, 

menurunkan kecemasan, memperoleh jawaban dari persoalan yang dihadapi, dan 

mencari upaya agar dirinya lebih baik dan berkembang. 

Secara umum bahwa harapan klien adalah proses konseling dapat 

menghasilkan pemecahan / solusi persoalan pribadinya seperti menghilangkan 

kecemasan, menentukan pilihan, menjadi lebih baik, kesulitan atau kegagalan 

belajar dll. Sering terjadi harapan klien terlalu tinggi terhadap proses konseling 

sehingga menimbulkan diskrepansi atau ketidaksesuaian antara harapan dengan 

                                                           
18 Saiful Akhyar Lubis, Konseling Islami Kyai dan Pesantren (Yogyakarta: LSAQ Press, 2007), cet. 1, 

hlm. 11. 
19 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Studi dan Karier (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010) cet. 

3, hlm. 10. 
20 Anas Salahudin, Bimbingan dan Konseling (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), cet. 3, hlm. 63. 

 



62 
 

kenyataan dalam proses konseling. Kekecewaan ini menyebabkan klien putus 

hubungan dengan konselor.21 

Perlu diketahui harapan klien datang dari dalam dirinya atau dari luar 

dirinya (intervensi/desakan oranglain). Tentu perlu keterbukaan dan keterlibatan 

klien dalam proses konseling sehingga terjadi diskusi yang mendalam mengenai 

harapan dan cita-cita klien. Sehingga klien dapat menjawab sendiri apakah 

harapannya itu logis, realistis dan dapat dicapai.22 

 

3. Pengalaman dan Pendidikan Klien 

Dengan pengalaman dan pendidikan yang memadai klien akan lebih mudah 

memahami dirinya persoalan akan lebih jelas dan terarah. Aspek pengalaman 

meliputi pengalaman hidup dimasyarakat dan pengalaman dalam proses konseling. 

Klien dengan pengalaman yang luas akan mempermudah klien untuk mengarahkan 

pada keputusan yang akan diambil.  

Klien yang berpendidikan lebih tinggi akan mempermudah konselor untuk 

berkomunikasi dengan klien. Konselor harus dapat menempatkan diri dan 

melakukan penyeusaian terhadap klien yang memiliki pengalaman dan latar 

belakang pendidikan yang berbeda.23 

 

 

Hasil Angket dan Analisis 

 

Sebanyak 37,5 % menyampaikan kepribadian klien ikut berperan menentukan 

keberhasilan proses konseling sudah diterapkan dengan benar, sedangkan 37,5 % 

menyampaikan kadang - kadang, sedangkan 25 % menyampaikan sering, hal ini 

menunjukkan  kepribadian klien ikut berperan menentukan keberhasilan proses 

konseling. Skala, Ditentukan Berapa Jumlah nilai jawaban : 

 

Selalu    5 

Sering   4 

Kadang-kadang 3 

Jarang   2 

Tidak pernah  1 

                                                           
21 Arif Ainur Rofiq, Ketrampilan Komunikasi Konseling (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012), cet. 

1, hlm. 1. 
22 Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling (Jakarta: Rajawali Press, 2012), cet. 3, hlm. 39. 
23 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 

2004), cet. 4, hlm. 20 
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Komentar : 

Sebanyak 37,5 % menyampaikan aspek keperibadian emosi dapat mengetaskan masalah 

klien sudah diterapkan dengan benar, sedangkan 37,5 % menyampaikan sering, 

sedangkan 12 % kadang-kadang, sedengkan 12,5 % tidak pernah menyampaikan tidak 

pernah, hal ini menunjukkan  aspek keperibadian emosi dapat mengetaskan masalah 

klien belum berjalan secara maksimal 

Skala, Ditentukan Berapa Jumlah nilai jawaban : 

Selalu    5 

Sering   4 

Kadang-kadang 3 

Jarang   2 

Tidak pernah  1 

 

 
Sebanyak 50 % menyampaikan memotivasi dirinya sendiri dalam mengetaskan masalah 

sudah diterapkan dengan benar, sedangkan 37,5 % menyampaikan sering, sedangkan 

12,5 % kadang-kadang, hal ini menunjukkan  aspek memotivasi dirinya sendiri dalam 

mengetaskan masalah sudah berjalan dengan maksimal. 
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Skala, Ditentukan Berapa Jumlah nilai jawaban : 

Selalu    5 

Sering   4 

Kadang-kadang 3 

Jarang   2 

Tidak pernah  1 

 

 
Sebanyak 50% menyampaikan dalam memiliki wawasan dalam menyelsaikan masalah 

sudah diterapkan dengan benar, sedangkan 31,3 % menyampaikan sering, sedangkan 

12,5% kadang-kadang, sedangkan 5,2% jarang, hal ini menunjukkan  memiliki wawasan 

dalam menyelsaikan masalah sudah berjalan dengan maksimal. 

 

Skala, Ditentukan Berapa Jumlah nilai jawaban : 

Selalu    5 

Sering   4 

Kadang-kadang 3 

Jarang   2 

Tidak pernah  1 
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Sebanyak 25% menyampaikan ketengan jiwa klien akan menjernihkan pola pikirnya 

sehingga dapat mengetaskan masalahnya sendiri diterapkan dengan benar, sedangkan 

37,5 % menyampaikan sering, sedangkan 18,8% kadang-kadang, sedangkan 12,5% 

jarang, dan 5% tidak pernah hal ini menunjukkan Ketengan jiwa klien akan 

menjernihkan pola pikirnya sehingga dapat mengetaskan masalahnya sendiri belum 

berjalan dengan maksimal. 

 

Skala, Ditentukan Berapa Jumlah nilai jawaban : 

Selalu    5 

Sering   4 

Kadang-kadang 3 

Jarang   2 

Tidak pernah  1 

 

 
Sebanyak 31,3% menyampaikan proses konseling dapat menghasilkan pemecahan / 

solusi persoalan pribadinya klien diterapkan dengan benar, sedangkan 37,5 % 

menyampaikan sering, sedangkan 18,8% kadang-kadang, sedangkan 25% kadang, dan 

5% jarang hal ini menunjukkan Ketengan jiwa klien akan menjernihkan pola pikirnya 

sehingga dapat mengetaskan masalahnya sendiri belum berjalan dengan maksimal. 
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Skala, Ditentukan Berapa Jumlah nilai jawaban : 

Selalu    5 

Sering   4 

Kadang-kadang 3 

Jarang   2 

Tidak pernah  1 

 

 
Sebanyak 31,3% menyampaikan Klien manpu menentukan pilihan dalam mengetaskan 

masalahnya diterapkan dengan benar, sedangkan 33,3 % menyampaikan sering, 

sedangkan 33,3% kadang-kadang, hal ini menunjukkan Klien manpu menentukan 

pilihan dalam mengetaskan masalahnya sudah berjalan dengan maksimal. 

 

Skala, Ditentukan Berapa Jumlah nilai jawaban : 

Selalu    5 

Sering   4 

Kadang-kadang 3 

Jarang   2 

Tidak pernah  1 

 

 
Sebanyak 37,5% menyampaikan Keterlibatan klien dalam proses konseling dapat 

membuat klien menjadi mandiri dalam mengatasi masalahnya diterapkan dengan benar, 

sedangkan 37,5 % menyampaikan sering, sedangkan 18,8% kadang-kadang, sedangkan 



67 
 

dan 5% jarang, hal ini menunjukkan keterlibatan klien dalam proses konseling dapat 

membuat klien menjadi mandiri dalam mengatasi masalahnya sudah berjalan dengan 

maksimal. 

 

Skala, Ditentukan Berapa Jumlah nilai jawaban : 

Selalu    5 

Sering   4 

Kadang-kadang 3 

Jarang   2 

Tidak pernah  1 

 

 
 

Sebanyak 40% menyampaikan klien dapat menjawab sendiri apakah harapannya yang 

akan dicapai diterapkan dengan benar, sedangkan 26,7% menyampaikan sering, 

sedangkan 20% kadang-kadang, dan 13,3% Jarang hal ini menunjukkan Klien dapat 

menjawab sendiri apakah harapannya yang akan dicapai sudah berjalan dengan 

maksimal. 

 

Skala, Ditentukan Berapa Jumlah nilai jawaban : 

Selalu    5 

Sering   4 

Kadang-kadang 3 

Jarang   2 

Tidak pernah  1 
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Sebanyak 43,8% menyampaikan pengalaman yang memadai klien akan lebih mudah 

memahami dirinya diterapkan dengan benar, sedangkan 31,3% menyampaikan sering, 

sedangkan 18,8% kadang-kadang, dan 3,9% tidak pernah hal ini menunjukkan 

Pengalaman yang memadai klien akan lebih mudah memahami dirinya sudah berjalan 

dengan maksimal. 

 

Skala, Ditentukan Berapa Jumlah nilai jawaban : 

Selalu    5 

Sering   4 

Kadang-kadang 3 

Jarang   2 

Tidak pernah  1 
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Sebanyak 50% menyampaikan pendidikan yang memadai klien akan lebih mudah 

memahami dirinya mengetaskan malahnya diterapkan dengan benar, sedangkan 31,3% 

menyampaikan sering, sedangkan 18,8% kadang-kadang, hal ini menunjukkan 

pendidikan yang memadai klien akan lebih mudah memahami dirinya mengetaskan 

masalahnya sudah berjalan dengan maksimal. 

Skala, Ditentukan Berapa Jumlah nilai jawaban : 

Selalu    5 

Sering   4 

Kadang-kadang 3 

Jarang   2 

Tidak pernah  1 

 

 
 

Sebanyak 56,3% menyampaikan klien yang berpendidikan lebih tinggi akan 

mempermudah konselor untuk berkomunikasi dengan klien diterapkan dengan benar, 

sedangkan 25% menyampaikan sering, sedangkan 18,8% kadang-kadang, hal ini 

menunjukkan Klien yang berpendidikan lebih tinggi akan mempermudah konselor 

untuk berkomunikasi dengan klien sudah berjalan dengan maksimal. 

Skala, Ditentukan Berapa Jumlah nilai jawaban : 

Selalu    5 

Sering   4 

Kadang-kadang 3 

Jarang   2 

Tidak pernah  1 
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Sebanyak 62,5% menyampaikan konselor akan dapat menempatkan diri dan melakukan 

penyeusaian terhadap klien yang memiliki pengalaman sehingga klien dapat diarahkan 

dalam mengetaskan masalahnya diterapkan dengan benar, sedangkan 18,8% 

menyampaikan sering, sedangkan 12,5% kadang-kadang, dan 12,5% hal ini 

menunjukkan konselor akan dapat menempatkan diri dan melakukan penyeusaian 

terhadap klien yang memiliki pengalaman sehingga klien dapat diarahkan dalam 

mengetaskan masalahnya sudah berjalan dengan maksimal. Skala, Ditentukan Berapa 

Jumlah nilai jawaban : 

 

Selalu    5 

Sering   4 

Kadang-kadang 3 

Jarang   2 

Tidak pernah  1 
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DATA TABEL 

N

O 
PERTANYAAN NILAI 

JUMLA

H 

PERSENTAS

E 

1 
Apakah kepribadian klien ikut berperan 

menentukan keberhasilan proses konseling ? 
5 3 5 3 3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 58 77.14% 

2 
Apakah aspek kepribadian emosi dapat 

mengetaskan masalah klien? 
5 5 4 1 3 5 5 4 3 4 5 4 4 5 57 75.81% 

3 
Apakah siswa harus memotivasi dirinya 

sendiri dalam mengetaskan masalahanya? 
5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 63 83.79% 

4 

Konselor yang efektif akan mengeksplorasi 

perasaan-perasaan klien sehingga klien dapat 

memiliki wawasan dalam menyelsaikan 

masalahnya sendiri? 

5 5 2 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 61 81.13% 

5 

Ketengan jiwa klien akan menjernihkan pola 

pikirnya sehingga dapat mengetaskan 

masalahnya sendiri? 

5 5 5 3 4 5 1 4 3 4 3 2 4 4 52 69.16% 

6 

Pada proses konseling dapat menghasilkan 

pemecahan / solusi persoalan pribadinya 

klien? 

5 5 5 3 4 3 2 4 4 3 4 4 5 4 55 73.15% 

7 
Klien manpu menentukan pilihan dalam 

mengetaskan masalahnya? 
4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 57 75.81% 



72 
 

8 

Keterlibatan klien dalam proses konseling 

dapat membuat klien menjadi mandiri dalam 

mengatasi masalahnya? 

4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 2 5 5 3 57 75.81% 

9 
Klien dapat menjawab sendiri apakah 

harapannya yang akan dicapai? 
5 5 4 3 3 5 5 4 2 2 3 4 4 4 53 70.49% 

10 
Pengalaman yang memadai klien akan lebih 

mudah memahami dirinya? 
4 5 5 3 4 5 5 4 5 3 5 4 4 1 57 75.81% 

11 

Pendidikan yang memadai klien akan lebih 

mudah memahami dirinya mengetaskan 

malahnya? 

5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 4 60 79.80% 

12 

Klien yang berpendidikan lebih tinggi akan 

mempermudah konselor untuk 

berkomunikasi dengan klien? 

5 5 5 3 3 3 5 4 4 5 5 5 5 4 61 81.13% 

13 

Konselor akan dapat menempatkan diri dan 

melakukan penyeusaian terhadap klien yang 

memiliki pengalaman sehingga klien dapat 

diarahkan dalam mengetaskan masalahnya? 

5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 2 5 5 4 62 82.46% 
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KONSELING HUMANISTIK PADA BIMBINGAN 

DAN KONSELING 

 

Febriani Putri Utami 

febrianip023@gmail.com 

 

Pendahuluan 

 

Konseling merupakan proses pemberian bantuan arahan 

dari konselor kepada konseli yang bertujuan untuk menyelesaikan 

permasalahan. Disiplin  ilmu bimbingan dan konseling tidak akan 

terlepas dari imu psikologi, karena psikologi merupakan induk 

dari pada ilmu bimbingan dan konseling. Psikologi  merupakan  

ilmu yang mempelajari ilmu tentang kejiwaan manusia, kajian  

tentang manusia dalam ilmu psikologi juga terdapat dalam aliran 

humanistik.   Aliran humanistik merupakan salah satu aliran 

dalam psikologi  yang  muncul di Amerika Serikat pada tahun 

1950. Dengan akar pemikiran  bahwa  manusia adalah mahluk 

kreatif, yang dikendalikan oleh nilai-nilai dan pilihan- pilihannya 

sendiri bukan oleh kekuatan-kekuatan ketidaksadaran. Pada 

terapi  ini para ahli tidak mencoba menafsirkan perilaku 

penderita, tetapi bertujuan  untuk memperlancar kajian pikiran 

dan perasaan seseorang dan membantunya  memecahkan 

masalahnya sendiri. 

  Teori humanistik berkembang pada tahun 1950-an 

sebagai teori yang menentang teori-teori psikoanalisis dan 

behavioristik. Serangan humanistik terhadap dua teori ini adalah 

bahwa kedua-duanya bersifat melecehkan manusia. Teori fred 

dikritik, karena memandang tingkah laku manusia di dominasi 

atau ditentukan oleh dorongan yang bersifat primitive dan 

animalistik (hewani). Teori behavioristik juga dikritik karena teori 

terlalu asyik dengan penelitiaannya terhadap binatang, dan 

menganalisis kepribadian secara pragmentaris. Dan dengan begitu 

mengapa sehingga teori tersebut dikritik, karena memandang 

manusia sebagai bidak atau pion yang tak berdaya dikontrol oleh 

mailto:febrianip023@gmail.com
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lingkungan dan masa lalu, dan sedikit sekali kemampuan untuk 

mengarahkan diri. 

Teori humanistik dalam psikologi sebagai third force 

(kekuatan ketiga)  dalam psikologi dan merupakan alternatif 

kedua kekuatan yang dewasa ini dominan (psikoanalisis dan 

behavioristik ). Kekuatan ketiga ini disebut humanistik, karena 

memiliki minat yang ekslusif terhadap tingkah laku manusia. 

Humanistik dapat diartikan sebagai orientasi teoritis yang 

menekankan kualitas manusia yang unik, khususnya terkait 

dengan free will (kemauan bebas) dan potensi untuk 

mengembangkan dirinya.  

 

Pembahasan 

A. Sejarah Singkat Pendekatan Humanistik 

Psikologi humanistik merupakan salah satu aliran dalam 

psikologi  yang muncul pada tahun 1950-an, dengan akar 

pemikiran dari kalangan  eksistensialisme yang berkembang 

pada abad pertengahan. Pada akhir tahun  1950-an, para ahli 

psikologi, seperti : Abraham Maslow, Carl Rogers dan  Clark 

Moustakas mendirikan sebuah asosiasi profesional yang 

berupaya mengkaji secara khusus tentang berbagai keunikan 

manusia, seperti tentang : self (diri), aktualisasi diri, 

kesehatan, harapan, cinta, kreativitas, hakikat, individualitas 

dan sejenisnya. Dalam mengembangkan teorinya, psikologi 

humanistik sangat memperhatikan tentang dimensi manusia 

dalam berhubungan dengan lingkungannya secara manusiawi 

dengan menitik-beratkan pada kebebasan individu untuk 

mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya, nilai-

nilai, tanggung jawab personal, otonomi, tujuan dan 

pemaknaan. Dalam hal ini, James Bugental mengemukakan 

tentang  lima dalil utama dari psikologi humanistik, yaitu:   

1. Keberadaan manusia tidak dapat direduksi ke dalam 

komponen-komponen;   

2. Manusia memiliki keunikan tersendiri dalam 

berhubungan dengan manusia lainnya;  
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3.  Manusia memiliki kesadaran akan dirinya dalam 

mengadakan hubungan dengan orang lain;   

4. Manusia memiliki pilihan-pilihan dan dapat bertanggung 

jawab atas pilihan-pilihanya; dan   

5.  Manusia memiliki kesadaran dan sengaja untuk mencari 

makna, nilai dan kreativitas.  

Diantara tokoh psikologi humanistik adalah 

Abraham Maslow dan Carl R. Rogers. Maslow (1908-1970), 

Maslow memandang manusia memiliki kodrat yang baik, 

sifat pembawaannya yang tidak jahat dan lain sebagainya 

merupakan reaksi yang sekunder terhadap frustasi. Maslow 

melahirkan teorinya tentang motivasi yang terutama 

berkenaan dengan motivasi pertumbuhan. Maslow 

menguraikan lima kebutuhan bertingkat : kebutuhan-

kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan 

cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan rasa harga diri dan 

kebutuhan untuk aktualisasi diri. Jika kebutuhan yang satu 

telah terpuaskan, maka kebutuhan lain yang lebih tinggi akan 

muncul menuntut pemuasan.  

Berikut adalah konsep-konsep utama dari 

pendekatan humanistik : 

1. Kesadaran diri, manusia memiliki kesanggupan yang unik 

dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir 

dan memutuskan. Semakin kuat  kesadaran diri itu pada 

seseorang maka akan besar pula kebebasan yang ada pada 

orang itu. Kebebasan memilih dan bertindak itu disertai 

tanggung jawab, menekankan bahwa bertanggung jawab 

atas keberadaan dan nasibnya.   

2. Kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan : Kesadaran 

atas kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan 

kecemasan yang menjadi atribut dasar pada manusia. 

Kesadaran atas kematian memiliki arti penting bagi 

kehidupan individu, sebab kesadaran tersebut 

menghadapkan individu pada kenyataan bahwa dia 

memiliki waktu yang terbatas untuk mengaktualkan 

potensi-potensinya.   
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3. Penciptaan Makna : Manusia itu unik, dalam arti bahwa 

ia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan 

menciptaka nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi 

kehidupan 

 

B. Pokok – Pokok Konseling Humanistik 

 

   Pada mulanya aliran humanistik merupakan salah 

satu aliran pada psikologi dimana pembahasan utama dari 

aliran ini adalah mengenai kesadaran diri yang harus di 

eksplorasi dengan introspeksi diri. Aliran ini berakar dari 

kalangan eksistensialisme. Pemikiraneksistensialisme sendiri 

berkembang pesat pada abad pertengahan. Para ahli psikologi 

seperti Abraham Maslow yang merupakan pelopor aliran 

psikologi humanistik yang menganggap bahwa manusia akan 

berupaya untuk dapat memahami serta menerima dirinya. 

Kemudian Carl Rogers yang merupakan psikolog 

humanistik, dalam proses konseling ia menekankan sikap 

untuk saling menghormati dan saling percaya antara konseli 

dengan terapis atau konselor (Arbayah, 2013) yang mampu 

membangun sebuah asosiasi profesional yang bertujuan 

untuk meneliti secara khusus mengenai keunikan – keunikan 

yang terdapat pada manusia. Konseling humanistik memiliki 

tujuan utama yaitu membantu konseli dalam mendapatkan 

kebebasan untuk menentukan pilihan hidup serta 

bertanggung jawab terhadap keputusannya (Adhi, 2017). 

Humanisme sendiri merupakan suatu paham yang bertujuan 

untuk meningkatkan derajat manusia sebagaimana manusia 

yang harus diakui keberadaannya. 

Konseling humanistik lebih berfokus pada kondisi 

manusia dan ditekankan pada pemahaman manusia itu 

sendiri. Humanistik menganggap bahwa manusia itu adalah 

mahluk yang memiliki kesadaran dan kuasa penuh atas 

dirinya serta mandiri untuk menentukan arah dan 

keinginannya sendiri. Pada konseling humanistik ini, 

konselor ditekankan untuk mampu menemukan potensi 
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keunikan pada konseli. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi 

konseli dalam rangka memahami dirinya sendiri. Maka yang 

menjadi pengambil keputusan adalah konseli dan sebagai 

konselor semestinya menghormati pilihan yang diambil oleh 

konseli karena merupakan tanggung jawabnya sendiri. Maka 

konselor disini bertugas untuk membimbing konseli untuk 

menemukan serta menyadari potensi – potensi yang dimiliki 

konseli. 

Hubungan antara konselor dan konseli merupakan 

hal  yang sangat diutamakan dalam konseling humanistik. 

Faktor yang memengaruhi terjadinya perubahan – perubahan 

positif adalah dari kualitas hubungan tersebut. Proses dalam 

konseling humanistik tidak hanya sebatas pada teknik saja, 

akan tetapi setiap terjadinya interaksi antara konselor dan 

konseli itu juga merupakan proses yang mampu 

memengaruhi terjadinya perubahan – perubahan ke arah 

positif. Maka dengan hal ini, konseling humanistik juga 

menekankan subjektifitas dari konseli. 

Konseling eksistensial humanistik sangat tepat 

digunakan dalam rangka pengembangan kepercayaan diri 

serta mencari jati diri dari seorang konseli. Konseling ini 

tidak serta merta memberi layanan untuk menyelesaikan 

permasalahan konseli secara langsung, akan tetapi konseling 

ini memberikan pelayanan untuk menyelesaikan 

permasalahan konseli melalui konseli itu sendiri. Maksudnya 

adalah konseling ini menyadarkan konseli terhadap semua 

tindakannya dan juga meningkatkan kemampuan pada 

konseli itu sendiri dengan upaya – upaya membantu konseli 

untuk lebih mengenal dirinya serta menemukan dimana letak 

kemampuan konseli itu sendiri. Pendekatan pada konseling 

ini tidaklah tunggal akan tetapi juga melingkupi pendekatan – 

pendekatan terapi lain yang juga berdasarkan pada asumsi 

kesadaran manusia.  

 

Adapun konsep utama dari pendekatan eksistensial 

humanistik yang dikemukakan oleh Corey, yaitu:  
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a. kesadaran diri, yang dimana manusia memiliki 

kemampuan untuk menyadari dirinya sendiri. Semakin 

kuat kesadaran pada diri seseorang maka semakin besar 

juga kebebasan pada dirinya untuk menentukan dan 

memutuskan sesuatu yang disertai dengan tanggung 

jawab;  

b. Kebebasan, tanggung jawab, serta kecemasan. Kebebasan 

yang disertai tanggung jawab maka akan menyebabkan 

kecemasan pada seseorang dalam bertindak, selain itu 

kecemasan juga disebabkan karena kesadaran terhadap 

keterbatasannya diri terhadap sesuatu yang tidak dapat 

dihindari seperti kematian;  

c. Penciptaan makna. Manusia berupaya untuk menemukan 

tujuan hidup serta menciptakan nilai – nilai yang mampu 

memengaruhi makna dalam kehidupan  

 

C. Teknik – Teknik dalam Konseling Humanistik 

 

Begitupun pada teknik konseling humanistik yang 

tidak ditentukan secara ketat. Akan tetapi teknik pada 

konseling humanistik memiliki beberapa prinsip, yaitu:  

a. Membina hubungan yang baik, tujuannya agar proses 

konseling bisa berjalan lancar karena dengan hubungan 

yang baik antara konselor dan konseli akan menciptakan 

keterbukaan dan mau berinteraksi dengan konselor;  

b. Membuat klien mampu menerima dirinya dengan segala 

potensi dan keterbatasan yang dimiliki, hal ini sesuai 

dengan tujuan dari konseling humanistik agar konseli 

mampu menyadari dan menerima kekuatan – kekuatan 

yang dimiliki oleh konseli serta keterbatasan – 

keterbatasan yang ada pada dirinya sehingga 

perkembangan konseli bisa berjalan secara optimal; 

c. Merangsang kepekaan emosi klien, yaitu kepekaan emosi 

yang akan memicu kesadaran terhadap diri konseli;  

d.  Membuat klien bisa mencari solusi permasalahannya 

sendiri, tujuannya adalah untuk membentuk pribadi 
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konseli yang mandiri sebab eksistensial menganggap 

bahwa individu lah yang memiliki kebebasan dalam 

menentukan serta bertanggung jawab atas pilihan itu;  

e. Mengembangkan potensi dan emosi positif klien, hal ini 

sejalan dengan tujuan konseling eksistensial humanistik 

yaitu membantu konseli menyadari atas potensi yang 

dimiliki kemudian membantu untuk mengembangkannya 

yang tentunya tergantung dari pilihan konseli sendiri  

Teknik – teknik yang digunakan dalam konseling 

eksistensial humanistik cenderung untuk membangkitkan 

kesadaran dan potensi – potensi yang ada pada diri konseli 

dibandingkan untuk memengaruhi atau dalam konteks ini 

adalah mengubah dengan cara menggantikan, tetapi teknik 

konseling humanistik murni untuk memancing keluar potensi 

yang terdapat pada konseli sehingga dengan begitu konseli 

bisa merubah dirinya sendiri. Untuk dapat membangkitkan 

kesadaran dan potensi pada diri konseli, maka konselor 

memusatkan perhatian pada keunikan konseli seperti sifat, 

daya analisis, kemampuan khusus, kreatifitas dan imajinasi. 

Hal ini sesuai dengan pandangan eksistensialisme mengenai 

manusia bahwa manusia itu unik atau memiliki ciri khasnya 

masing – masing yang bisa mereka kembangkan sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

DAFTAR PERNYATAAN ANGKET 

 

Variabel Indikator Pernyataan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konseling 

Humanistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membina hubungan baik 

1. Konselor menyambut 

kedatangan klien dengan 

hangat dan akrab. 

2. Konselor memasang wajah 

yang manis dan senang 

senang dengan kedatangan 

klien. 

3. Dalam proses konseling, 

konselor mengawali dengan 

pertanyaan basa-basi. 

4. Konselor menerima klien 

secara ikhlas dan menerima 

apa adanya tentang klien. 

5. Konselor menumbuhkan rasa 

kepercayaan pada klien. 

6. Konselor meyakinkan klien 

adanya kerahasiaan dalam 

proses konseling 

7. Konselor tidak menginterupsi 

atau memotong pembicaraan 

klien 

 

 

 

 

 

Membuat klien bisa 

menerima dirinya dengan 

segala potensi dan 

keterbatasannya. 

8. Dalam proses konseling, 

konselor mampu menemukan 

potensi pada klien. 

9. Dalam proses konseling, 

konselor mampu menemukan 

kelemahan serta keterbatasan 

pada klien 

10. Dalam proses konseling, 

konselor menyadarkan klien 

akan potensi yang 

dimilikinya 
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11. Dalam proses konseling, 

konselor menyadarkan klien 

akan kelemahan serta 

keterbatasan yang 

dimilikinya. 

 

 

 

 

Merangsang kepekaan 

emosi klien. 

12. Konselor mendorong, 

merangsang, dan menyentuh 

klien sehingga klien dapat 

terbuka untuk menyatakan 

dengan bebas perasaannya. 

13. Konselor mendorong, 

merangsang, dan menyentuh 

klien sehingga klien dapat 

terbuka pikiran dan juga 

pengalamannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat klien bisa 

mencari solusi permasalah

annya sendiri  

14. Konselor membantu 

klien dalam menemukan 

pilihan-pilihan yang dapat 

mengatasi masalahnya 

15. konselor menghilangkan 

hambatan-hambatan yang 

dirasakan dan dihayati oleh 

klien dalam proses aktualisasi 

dirinya 

16. Konselor memperbaiki 

dan mengubah sikap, persepsi 

cara berpikir, keyakinan serta 

pandangan-pandangan klien 

yang tidak atau kurang sesuai 

dengan dirinya, agar klien 

dapat mengembangkan diri 

dan meningkatkan self 

actualization seoptimal 

mungkin. 

17. Konselor membantu 

klien dalam mengambil 
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keputusan yang tepat 

Mengembangkan potensi 

dan emosi positif klien. 

18. Konselor membantu 

klien menyadari atas potensi 

yang dimilikinya. 

19. Konselor membantu 

klien untuk mengembangkan 

potensinya. 

20. Konselor membantu 

dalam mengembangkan 

emosi positif yang ada pada 

klien. 

 

 

Skor Angket Konseling Humanistik  

No Alternatif Jawaban Skor Jawaban 

Positif 

Skor Jawaban 

Negatif 

1 Selalu 4 1 

2 Sering 3 2 

3 Kadang-kadang 2 3 

4 Tidak pernah 1 4 

 

HASIL ANGKET , ANALISIS DAN TABEL 

 

Pernyataan 1 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 1 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 86,7 % memilih selalu, 

sebanyak 6,7% memilih sering dan kadang- kadang, dan tidak ada 

yang memilih jawaban tidak pernah.  

 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor menyambut kedatangan klien dengan 

hangat dan akrab telah dilakukan dengan sangat baik.  

Skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

Selalu   : 4 

Sering    : 3 

Kadang-kadang : 2 

Tidak pernah  : 1 
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Adapun gambar diagram dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 2 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 2 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 86,7 % memilih selalu, 

sebanyak 13,3% memilih sering dan untuk jawaban kadang- 

kadang, tidak pernah  tidak ada responden yang memilih  

 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor memasang wajah yang manis dan senang 

dengan kedatangan klien telah dilakukan dengan sangat baik. 

Diagram dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 3 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 3 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 40 % memilih selalu, sebanyak 

33,3% memilih sering, sebanyak 26,7% 

dan untuk jawaban tidak pernah  tidak ada responden yang 

memilih  
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 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya sebelum dimulainya kegiatan konseling, konselor 

mengawali dengan pertanyaan basa-basi. Diagram dapat dilihat 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 4 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 4 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 86,7 % memilih jawaban selalu, 

sebanyak 6,7% memilih sering dan kadang- kadang, dan tidak ada 

yang memilih jawaban tidak pernah.  

 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor menerima klien secara ikhlas dan 

meneriman apa adanya tentang klien telah dilakukan dengan 

sangat baik. Diagram dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 5 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 5 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 73,3 % memilih jawaban selalu, 
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sebanyak 13,3%% memilih sering dan kadang- kadang, dan tidak 

ada yang memilih jawaban tidak pernah.  

 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor menumbuhkan rasa kepercayaan pada klien 

telah dilakukan dengan sangat baik. Diagram dapat dilihat 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 6 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 6 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 86,7 % memilih jawaban selalu 

sebanyak 13,3%% memilih sering, dan untuk jawaban kadang- 

kadang, tidak pernah tidak ada yang memilihnya. 

 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor meyakinkan klien adanya kerahasiaan 

dalam proses konseling telah dilakukan dengan sangat baik. 

Diagram dapat dilihat sebagai berikut : 
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Pernyataan 7 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 7 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 80% memilih jawaban selalu 

sebanyak 13,3% memilih kadang-kadang, sebanyak 6,7% sering, 

dan untuk jawaban tidak pernah tidak ada yang memilihnya. 

 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor tidak memotong pembicaraan klien telah 

dilakukan dengan sangat baik. Diagram dapat dilihat sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 8 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 8 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 40% memilih jawaban sering 

sebanyak 33,3% memilih selalu, sebanyak 13,3%  memilih 

jawaban kadang-kadang dan tidak pernah.  

 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor mampu menemukan potensi klien telah 

dilakukan dengan baik. Diagram dapat dilihat sebagai berikut : 
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 Pernyataan 9 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 9 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 66,7% memilih jawaban sering 

sebanyak 26,7% memilih kadang-kadang, sebanyak 6,7%  

memilih jawaban selalu dan tidak ada responden yang memilih 

jawaban tidak pernah.  

 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor mampu menemukan kelemahan serta 

keterbatasan telah dilakukan dengan baik. Diagram dapat dilihat 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 10 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 10 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 53,3% memilih jawaban selalu 

sebanyak 26,7% memilih sering, sebanyak 20%  memilih jawaban 

kadang-kadang dan tidak ada responden yang memilih jawaban 

tidak pernah.  

 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor menyadarkan klien akan potensinya telah 

dilakukan dengan sangat baik. Diagram dapat dilihat sebagai 

berikut : 
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Pernyataan 11 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 11 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 40% memilih jawaban selalu 

dan sering, sebanyak 20%  memilih jawaban kadang-kadang dan 

tidak ada responden yang memilih jawaban tidak pernah.  

 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor menyadarkan klien akan kelemahannya 

dengan  baik. Diagram dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 12 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 12 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 40% memilih jawaban selalu, 

sebanyak 33,3%  memilih jawaban kadang-kadang, sebanyak 

26,7% memilih jawaban sering, dan tidak ada responden yang 

memilih jawaban tidak pernah.  

 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor mendorong klien terbuka dengan  sangat 

baik. Diagram dapat dilihat sebagai berikut : 
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Pernyataan 13 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 13 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 46,7% memilih jawaban selalu, 

sebanyak 26,7%  memilih jawaban sering dan kadang-kadang dan 

tidak ada responden yang memilih jawaban tidak pernah.  

 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor merangsangklien sehingga terbuka 

pikirannya dengan sangat  baik. Diagram dapat dilihat sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 14 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 14 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 66,7% memilih jawaban selalu, 

sebanyak 26,7%  memilih sering, sebanyak 6,7%  responden 

memilih kadang-kadang, dan tidak ada responden yang memilih 

jawaban tidak pernah.  

 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor membantu klien dalam menemukan 



91 
 

pilihan-pilihan dalam mengatasi masalahnya dengan  sangat baik. 

Diagram dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 15 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 15 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 33,3% memilih jawaban selalu 

dan sering, sebanyak 20%  memilih jawaban kadang-kadang dan 

sebanyak 13,3% memilih jawaban tidak pernah.  

 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor menghilangkan hambatan-hambatan yang 

dirasakan klien dengan  baik. Diagram dapat dilihat sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 16 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 16 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 53,3% memilih jawaban selalu, 

sebanyak 20%  memilih jawaban sering dan kadang-kadang dan 

sebanyak 6,7% memilih jawaban tidak pernah.  
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 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor memperbaiki dan mengubah sikap klien 

dengan  sangat baik. Diagram dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 17 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 17 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 73,3% memilih jawaban selalu, 

sebanyak 13,3%  memilih jawabansering  kadang-kadang dan 

tidak ada responden memilih jawaban tidak pernah.  

 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor membantu klien mengambil keputusan 

yang tepat dengan  sangat baik. Diagram dapat dilihat sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 18 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 18 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 46,7% memilih jawaban selalu, 

sebanyak 33,3%  memilih jawaban sering, sebanyak 20% memilih 

jawaban kadang-kadang dan tidak ada responden memilih 

jawaban tidak pernah.  
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 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor membantu klien menyadari atas potensinya 

dengan sangat baik. Diagram dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 19 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 19 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 73,3% memilih jawaban selalu, 

sebanyak 20%  memilih jawaban sering, sebanyak 6,7% memilih 

jawaban kadang-kadang dan tidak ada responden memilih 

jawaban tidak pernah.  

 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor membantu klien mengembangkan 

potensinya dengan  sangat baik. Diagram dapat dilihat sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 20 : 

 Pada hasil angket pernyataan no 20 dapat diketahui 

bahwasanya responden sebanyak 66,7% memilih jawaban selalu, 

sebanyak 20%  memilih jawaban sering, sebanyak 6,7% memilih 

jawaban kadang-kadang dan tidak pernah.  
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 Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwasanya konselor membantu klien mengembangkan emosi 

positif dengan  sangat baik. Diagram dapat dilihat sebagai berikut 

: 
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Kesimpulan 

 

Dari hasil keseluruhan pernyataan yang telah diberikan 

oleh responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

 
 

Selalu 176 

Sering 73 

Kadang-kadang 45 

Tidak pernah 6 
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KRITERIA KONSELOR SEKOLAH/MADRASAH 

 

Haris Agustian  

20811007 

haris.agustian68@gmail.com  

SMAN 5 Kota Bengkulu 

 

Pendahuluan 

Latar Belakang 

Sebagai konselor yang professionaldalam melaksanakan tugasnya 

di sekolah dan di masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kegiatan 

sosial. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, 

objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh 

konselor untuk memfasilitasi individu untuk mencapai kemandirian, 

dalam wujud kemampuan mamahami, menerima, mengarahkan, 

mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab 

sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya 

(dalam, Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan 

Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah). 

Kegiatan bimbingan dan konseling tidak bisa dilakukan oleh 

sembarang orang, karena untuk melakukan kegiatan tersebut dituntut 

keahlian khusus atau kemampuan sebagai konselor atau ahli dalam 

bidang bimbingan dan konseling.Konselor di didik secara khusus untuk 

memperoleh kompetensi sebagai konselor, yaitu meliputi pengetahuan, 

ketrampilan, nilai, dan sikap atau kepribadian serta pengalaman dalam 

bidang bimbingan dan konseling. 

Kartadinata (2008: 235) menyatakan bahwa konselor adalah 

tenaga pendidik yang berkualifikasi strata satu (S-1) program studi 

bimbingan dan konseling dan menyelesaikan Pendidikan Profesi 

Konselor (PKK).Pendapat ini sejalan dengan syarat-syarat menjadi 

konselor yang mewajibkan calon konselor agar menempuh Pendidikan 

Profesi Konselor (PKK) sebelum resmi menjadi seorang konselor. 
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Pembahasan 

 

1. Pengertian Konselor 

Menurut Winkel dalam bukunya ”Bimbingan dan Konseling 

DiInstitusi Pendidikan”, konselor adalah seorang tenaga profesional 

yangmemperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan 

mencurahkan seluruhwaktunya pada pelayanan bimbingan.24 

Castleden dan kawan-kawan memandang bahwa konselor 

sekolahmerupakan generalis, dalam arti bahwa tugasnya mengait 

pada keseluruhanwilayah kegiatan sekolah dan oleh karena itu 

konselor perlu menguasaisejumlah pengetahuan dan prosedur yang 

menyangkut program sekolahsecara menyeluruh. Konselor sekolah 

juga merupakan spesialis, dalam artimenguasai sejumlah 

pengetahuan dan ketrampilan khusus untukmenyelenggarakan 

teknik-teknik pelayanan individual dan kelompok.Termasuk 

kegiatan konselor dalam pengumpulan dan penafsiran data 

daninformasi tentang siswa dan lingkungannya untuk selanjutnya 

digunakanbersama siswa, guru, administrator, dan orang tua demi 

kepentingan siswa itu  Sendiri.25 

 

2. Kereteria Konselor Sekolah/ Madrasah 

Pendapat Cavanagh yang dikutip oleh Yusuf dan Nurihsan 

(2006: 37-44), bahwa kualitas pribadi konselor ditandai dengan 

beberapa karakteristik sebagai berikut: 

a. Pemahaman diri, seorang konselor dituntut bisa memahami 

dirinya sendiri dengan baik sebelum memberikan layanan 

bimbingan dan konselingkepada peserta didik. Self-

knowledgesendiri berarti bahwa konselormemahami dirinya 

dengan baik,memahami secara pasti apa yangdilakukan, alasan 

yang menyebabkankonselor melakukan hal tersebut, 

danmasalah apa yang harus diselesaikan. 

b. Kompeten yaitu bahwa konselor itumemiliki kualitas fisik, 

intelektual,emosional, sosial, dan moral sebagaipribadi yang 

berguna. Satu hal pentingyang membedakan 

                                                           
24. W.S. Winkel dan M.M. Sri Hastuti, Bimbingan dan Konseling Di Institusi 

Pendidikan (Yogyakarta: Media Abadi, 2006), hal. 167 
25.Ibid., hal 99 
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hubunganpersahabatan dengan hubungan layananbimbingan 

dan konseling adalahkompetensi yang dimiliki 

konselor.Konselor yang efektif adalah yangmemiliki 

pengetahuan akademik,kualitas pribadi dan 

ketrampilanbimbingan dan konseling. 

c. Kesehatan psikologis yang baik,konselor dituntut memiliki 

kesehatanpsikologis yang lebih baik dari pesertadidik karena 

kesehatan psikologis akanmendasari pemahamannya 

terhadapperilaku dan ketrampilannya. 

d. Dapat dipercaya, kualitas ini berartibahwa konselor itu tidak 

menjadiancaman atau penyebab kecemasan bagipeserta didik. 

Konselor yang dipercayacenderung memiliki kualitas sikap 

danperilaku, yaitu:  

1) memiliki pribadi yangkonsisten;  

2) dapat dipercaya oleh oranglain;  

3) tidak pernah membuat oranglain (peserta didik) kecewa atau 

kesal; 

4) bertanggung jawab, mampumerespon orang lain secara utuh, 

tidakingkar janji, dan mau membantu secarapenuh. 

e. Jujur yaitu bahwa konselor itu bersikaptransparan (terbuka), 

autentik dan asli(genuine). Konselor yang jujur 

memilikikarakteristik yaitu bersikap kongruendan memiliki 

pemahaman yang jelastentang makna kejujuran. 

f. Kuat, peserta didik memandangkonselor sebagai orang yang 

tabahdalam menghadapi masalah, dapatmendorong konseli 

untuk mengatasimasalahnya dan dapat 

menanggulangikebutuhan dan masalah pribadi. 

g. Bersikap hangat, konselor bersikaphangat maksudnya adalah 

peserta didikbisa bersikap ramah, penuh perhatiandan 

memberikan kasih sayang. 

h. Responsif, konselor hendaknya bersifatdinamis dan tidak pasif 

dengan caramemberikan umpan balik yang bermanfaat, 

memberikan informasi yang berguna, mengemukakan gagasan 

baru sehingga muncul diskusi antara konselor dan peserta didik 

dengan memegang tanggung jawab sendiri-sendiri guna 

menyelesaikan masalah peserta didik.  
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i. Sabar, konselor yang sabar cenderung menampilkan kualitas 

sikap dan 

j. perilaku yang tidak tergesa-gesa dan sikap sabar ini 

menunjukkan bahwa konselor lebih memperhatikan diri peserta 

didik daripada hasilnya.  

k. Sensitif yaitu menyadari tentang adanya dinamika psikologis 

yang tersembunyi atau sifat-sifat mudah tersinggung, baik pada 

diri peserta didik maupun dirinya sendiri. Konselor yang sensitif 

memiliki kualitas perilaku seperti:  

1) sensitif terhadap reaksi dirinya sendiri;  

2) mengetahui kapan,  dimana, dan berapa lama mengungkap 

masalah peserta didik;  

3) mengajukan pertanyaan tentang persepsi peserta didik 

tentang masalah yang dihadapinya;  

4) sensitif terhadap sifat-sifat yang mudah tersinggung dirinya.  

l. Memiliki kesadaran yang holistik berarti bahwa konselor 

memahami peserta didik secara utuh dan tidak mendekatinya 

secara serpihan. Konselor yang memiliki kesadaran holistik akan 

cenderung menampilkan karakteristik seperti:  

1) menyadari secara akurat tentang dimensi-dimensi 

kepribadian yang kompleks;  

2) menemukan cara memberikan konsultasi yang tepat dan 

mempertimbangkan tentang perlunya referal (rujukan);  

3) akrab dan terbuka terhadap berbagai teori. 26 

 

  

                                                           
26.Prosiding Seminar Nasional Peran Bimbingan dan Konseling dalam Penguatan Pendidikan 

Karakter Universitas Ahmad Dahlan 2017 
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Hasil Angket Dan Analisis 

 

A. Indikator Soal 

 

1. Guru BK meluangkan waktunya untuk melaksanakan Ibadah 

sesuai dengan Agama yang di anut Guru BK Tersebut. 

2. Guru BK mengetahui kemampuan Keilmuan Bimbingan 

Konseling dari segi teori. 

3. Guru BK mengetahui kemampuan Keilmuan Bimbingan 

Konseling dari segi praktek. 

4. Guru BK memiliki sifat Ramah terhadap siswa. 

5. Guru BK dapat mengerti apa yang dipikirkan siswa. 

6. Guru BK ikut merasakan apa yang di rasakan seorang siswa. 

7. Guru BK Menghargai dan merespon dengan baik dengan 

kedatangan siswa yang ingin berkonsultasi. 

8. Guru BK memiliki kepribadian yang baik dengan teman 

sejawat. 

9. Guru BK memiliki kepribadian yang baik dengan para siswa. 

10. Guru BK Menolong dan memberi Solusi tentang permasalahan 

siswa tanpa  meminta imbalan kepada siapapun. 

11. Guru BK Memiliki sifat Jujur. 

12. Guru BK dapat menepati janjinya baik dengan Siswa  maupun 

dengan teman sejawat. 

13. Guru BK dapat mengambil tindakan yang bijaksana dalam 

permasalahan yang di alami siswa. 

14. Guru BK Mampu menerima secara hangat kedatangan Siswa 

yang ingin konsultasi. 

15. Pernah melihat Guru BK memarahi siswa yang bermasalah. 

16. Guru BK Berpenampilan menarik. 

17. Guru BK Memotivasi siswa agar berIbadah kepada Tuhan yang 

maha Esa. 

18. Guru BK Mendo‟akan siswa bisa terhindar dari  masalah yang 

di hadapi siswa tersebut. 
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Data Hasil Angket 

 

No Pertanyaan  Nilai Jml % 

1 

Guru BK 

meluangkan 

waktunya 

untuk 

melaksanakan 

Ibadah sesuai 

dengan Agama 

yang di anut 

Guru BK 

Tersebut. 

4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 108 48.65 

2 

Guru BK 

mengetahui 

kemampuan 

Keilmuan 

Bimbingan 

Konseling dari 

segi teori. 

5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 104 46.85 

3 

Guru BK 

mengetahui 

kemampuan 

Keilmuan 

Bimbingan 

Konseling dari 

segi praktek. 

4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 102 45.95 

4 

Guru BK 

memiliki sifat 

Ramah 

terhadap 

siswa. 

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 109 49.10 

5 

Guru BK 

dapat mengerti 

apa yang 

dipikirkan 

siswa. 

3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 90 40.54 
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6 

Guru BK ikut 

merasakan apa 

yang di 

rasakan 

seorang siswa. 

4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 5 4 5 2 4 5 4 96 43.24 

7 

Guru BK 

Menghargai 

dan merespon 

dengan baik 

dengan 

kedatangan 

siswa yang 

ingin 

berkonsultasi. 

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 110 49.55 

8 

Guru BK 

memiliki 

kepribadian 

yang baik 

dengan teman 

sejawat. 

4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 109 49.10 

9 

Guru BK 

memiliki 

kepribadian 

yang baik 

dengan para 

siswa. 

4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 49.55 

10 

Guru BK 

Menolong dan 

memberi 

Solusi tentang 

permasalahan 

siswa tanpa  

meminta 

imbalan 

kepada 

siapapun. 

5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 113 50.90 

11 

Guru BK 

Memiliki sifat 

Jujur. 

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 109 49.10 
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12 

Guru BK 

dapat 

menepati 

janjinya baik 

dengan Siswa  

maupun 

dengan teman 

sejawat. 

5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 103 46.40 

13 

Guru BK 

dapat 

mengambil 

tindakan yang 

bijaksana 

dalam 

permasalahan 

yang di alami 

siswa. 

5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 103 46.40 

14 

Guru BK 

Mampu 

menerima 

secara hangat 

kedatangan 

Siswa yang 

ingin 

konsultasi. 

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 109 49.10 

15 

Pernah 

melihat Guru 

BK memarahi 

siswa yang 

bermasalah. 

2 3 4 2 2 3 3 4 3 1 3 2 2 1 3 1 3 2 4 2 3 3 3 59 26.58 

16 

Guru BK 

Berpenampilan 

menarik. 

4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 103 46.40 

17 

Guru BK 

Memotivasi 

siswa agar 

berIbadah 

kepada Tuhan 

yang maha 

Esa. 

5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 109 49.10 
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18 

Guru BK 

Mendo‟akan 

siswa bisa 

terhindar dari  

masalah yang 

di hadapi 

siswa tersebut. 

5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 101 45.50 

 

 

Angket diisi oleh 23 responden (guru bimbingan dan konseling di SMP/MTS 

SMA/SMK) : 

 
Pada pernyataan no 1 menunjukkan bahwa sebanyak 73,9%  Menjawab 

Selalu Guru BK meluangkan waktunya untuk melaksanakan Ibadah sesuai dengan 

Agama yang di anut., 21,7% menjawab Sering, 4,4 % Menjawab Kadang-kadang. 

0% yang menjawab Jarang  dan tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa guru bimbingan dan konseling melaksanakan Ibadah sesuai dengan Agama 

yang di anut. 
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Pada pernyataan no 2 menunjukkan bahwa sebanyak 60,9%  Menjawab 

Selalu Guru BK mengetahui kemampuan Keilmuan Bimbingan Konseling dari segi 

teori, 30,4% menjawab Sering, 8,7 % Menjawab Kadang-kadang. 0% yang 

menjawab Jarang  dan tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru 

bimbingan dan konseling mengetahui kemampuan Keilmuan Bimbingan Konseling 

dari segi teori. 

 
Pada pernyataan no 3 menunjukkan bahwa sebanyak 43,5%  Menjawab 

Selalu Guru BK mengetahui mengetahui kemampuan Keilmuan Bimbingan 

Konseling dari segi praktek, 56,5% menjawab Sering. 0% yang menjawab Kadang-

kadang, Jarang  dan tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru 

bimbingan dan konseling mengetahui kemampuan Keilmuan Bimbingan Konseling 

dari segi praktek. 
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Pada pernyataan no 4 menunjukkan bahwa sebanyak 78,3%  Menjawab 

Selalu Guru BK mengetahui memiliki sifat Ramah terhadap siswa, 17,4% 

menjawab Sering. 4,3% yang menjawab Kadang-kadang, 0% yang menjawab Jarang  

dan tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru bimbingan dan 

konseling memiliki sifat Ramah terhadap siswa. 

 
Pada pernyataan no 5 menunjukkan bahwa sebanyak 13 %  Menjawab Selalu 

Guru BK dapat mengerti apa yang dipikirkan siswa, 69,6% menjawab Sering, 13  % 

Menjawab Kadang-kadang. 4,3 % yang menjawab Jarang  dan 0%  tidak pernah. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru bimbingan dan konseling Sering 

mengerti apa yang dipikirkan siswa. 
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Pada pernyataan no 6 menunjukkan bahwa sebanyak 34,6 %  Menjawab 

Selalu Guru BK ikut merasakan apa yang di rasakan seorang siswa, 52,2 % 

menjawab Sering, 8,7  % Menjawab Kadang-kadang. 4,3 % yang menjawab Jarang  

dan 0%  tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru bimbingan 

dan konseling Sering ikut merasakan apa yang di rasakan seorang siswa. 

 

 
Pada pernyataan no 7 menunjukkan bahwa sebanyak 78,3 %  Menjawab 

Selalu Guru BK Menghargai dan merespon dengan baik dengan kedatangan siswa 

yang ingin berkonsultasi, 21,7 % menjawab Sering. 0% yang menjawab Kadang-

kadang, Jarang  dan tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru 

bimbingan dan konseling Menghargai dan merespon dengan baik dengan 

kedatangan siswa yang ingin berkonsultasi. 
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Pada pernyataan no 8 menunjukkan bahwa sebanyak 73,9 %  Menjawab 

Selalu Guru BK memiliki kepribadian yang baik dengan teman sejawat, 26,1 % 

menjawab Sering. 0% yang menjawab Kadang-kadang, Jarang  dan tidak pernah. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru bimbingan dan konseling memiliki 

kepribadian yang baik dengan teman sejawat. 

 
Pada pernyataan no 8 menunjukkan bahwa sebanyak 78,3 %  Menjawab 

Selalu Guru BK memiliki kepribadian yang baik dengan para siswa, 21,7  % 

menjawab Sering. 0% yang menjawab Kadang-kadang, Jarang  dan tidak pernah. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru bimbingan dan konseling memiliki 

kepribadian yang baik dengan para siswa. 
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Pada pernyataan no 8 menunjukkan bahwa sebanyak 91,3 %  Menjawab 

Selalu Guru BK Menolong dan memberi Solusi tentang permasalahan siswa tanpa 

meminta imbalan kepada siapapun, 8,7 % menjawab Sering. 0% yang menjawab 

Kadang-kadang, Jarang  dan tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

guru bimbingan dan konseling Menolong dan memberi Solusi tentang 

permasalahan siswa tanpa meminta imbalan kepada siapapun. 

 
Pada pernyataan no 11 menunjukkan bahwa sebanyak 73,9 %  Menjawab 

Selalu Guru BK Memiliki sifat Jujur. 26,1 % menjawab Sering. 0% yang menjawab 

Kadang-kadang, Jarang  dan tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

guru bimbingan dan konseling  Memiliki sifat Jujur. 
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Pada pernyataan no 12 menunjukkan bahwa sebanyak 52, 2 %  Menjawab 

Selalu Guru BK  dapat menepati janjinya baik dengan Siswa maupun dengan 

teman sejawat. 43,5 % menjawab Sering, 4,3 % Menjawab Kadang-kadang. 0% yang 

menjawab Jarang  dan tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru 

bimbingan dan konseling  dapat menepati janjinya baik dengan Siswa maupun 

dengan teman sejawat. 

 
Pada pernyataan no 13 menunjukkan bahwa sebanyak 47,8 %  Menjawab 

Selalu Guru BK dapat mengambil tindakan yang bijaksana dalam permasalahan 

yang di alami siswa. 52,2  % menjawab Sering. 0% yang menjawab Kadang-kadang, 

Jarang  dan tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru bimbingan 

dan konseling  dapat mengambil tindakan yang bijaksana dalam permasalahan 

yang di alami siswa. 
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Pada pernyataan no 14 menunjukkan bahwa sebanyak 73,9 %  Menjawab 

Selalu Guru BK Mampu menerima secara hangat kedatangan Siswa yang ingin 

konsultasi. 52,2  % menjawab Sering. 0% yang menjawab Kadang-kadang, Jarang  

dan tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru bimbingan dan 

konseling  Mampu menerima secara hangat kedatangan Siswa yang ingin 

konsultasi. 

 
Pada pernyataan no 15  menunjukkan bahwa sebanyak 0 %  Menjawab Selalu 

Guru BK memarahi siswa yang bermasalah, 13 % menjawab Sering, 43,5  % 

Menjawab Kadang-kadang. 30,4 % yang menjawab Jarang  dan 13 %  tidak pernah. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru bimbingan dan konseling Kadang-

kadang memarahi siswa yang bermasalah. 
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 Pada pernyataan no 16  menunjukkan bahwa sebanyak 52,2 %  Menjawab 

Selalu Guru BK  Berpenampilan menarik. 43,5 % menjawab Sering, 4,3 % 

Menjawab Kadang-kadang. 0% yang menjawab Jarang  dan tidak pernah. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa guru bimbingan dan konseling  Berpenampilan 

menarik. 

 
 Pada pernyataan no 17 menunjukkan bahwa sebanyak 73,9 %  Menjawab 

Selalu Guru BK Memotivasi siswa agar berIbadah kepada Tuhan yang maha Esa. 

52,2  % menjawab Sering. 0% yang menjawab Kadang-kadang, Jarang  dan tidak 

pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru bimbingan dan konseling  

Memotivasi siswa agar berIbadah kepada Tuhan yang maha Esa. 
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Pada pernyataan no 18 menunjukkan bahwa sebanyak 47,8 %  Menjawab 

Selalu Guru BK Mendo‟akan siswa bisa terhindar dari masalah yang di hadapi 

siswa tersebut. 43,5 % menjawab Sering, 8,7 % Menjawab Kadang-kadang. 0% yang 

menjawab Jarang  dan tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru 

bimbingan dan konseling Mendo‟akan siswa bisa terhindar dari masalah yang di 

hadapi siswa tersebut. 
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Kesimpulan 

 

Peran konselor dalam memberikan layanan bimbingan belajar kepada peserta 

didik sekolah menengah pertama diharapkan dapat memberikan seperangkat sikap, 

nilai, keyakinan dan perilaku yang sesuai dengan lingkungan belajar yang kondusif. 

Pemikiran dan atau  ide yang mendasari perilaku konselor dan peserta didik 

merupakan sikap dan perilaku yang dapat dipahami sebagai sebuah kekhasan dan 

memiliki keberbedaan antara masing-masing peserta didik dalam belajar yang 

ditangani oleh konselor. Mengingat setiap peserta didik memiliki kemampuan yang 

berbeda dalam belajar atau memahami pelajaran, maka aplikasi pemberian layanan 

bimbingan belajar untuk membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan belajar dan menemukan cara belajar yang efektif. 

Beberapa syarat yang berkenaan dengan sifat dan sikap yang harus dimiliki oleh 

seorang konselor di antaranya adalah sifat dan sikap untuk menerima klien 

sebagaimana adanya, penuh pengertian atau pemahaman terhadap klien secara jelas, 

benar dan menyeluruh dari apa yang diungkapkan oleh klien, dan kesungguhan serta 

mengomunikasikan pemahamannya tentang bagaimana klien berusaha untuk 

mengekpresikan dirinya. Semua hal tersebut di atas juga harus dilengkapi dengan sifat 

dan sikap yang supel, ramah, dan fleksibel yang harus dimiliki oleh seorang konselor. 
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LAYANAN ORIENTASI DI SEKOLAH/MADRASAH 
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Pendahuluan 

 

Dalam proses pendidikan banyak komponen yang saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya, yaitu antara guru dengan murid. Inti dari pendidikan adalah guru, 

Guru adalah pendidik, baik itu pendidik bagi pembelajaran maupun pendidik dalam 

pembinaan kepribadian individu. Adapun pendidik dalam pembinaan adalah guru 

pembimbing yang sangat berperan untuk mewujudkan keberhasilan dalam pendidikan, 

agar berjalan dengan baik dan sempurna, sedangkan inti dari proses pembelajaran pada 

hakikatnya adalah siswa. Seorang guru perlu kiranya mempunyai gambaran yang jelas 

tentang tugas-tugas yang harus dilakukannya dalam kegiatan bimbingan dan konseling. 

Berdasarkan undang-undang SISDIKNAS 2003 mengatakan bahwa pendidik adalah 

tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, guru pembimbing, pamong 

belajar, widya swara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan 

demikian guru pembimbing di sekolah sangat berperan penting dalam dunia pendidikan 

untuk mewujudkan keberhasilan dalam dunia pendidikan. Guru pembimbing adalah 

guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam 

kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik. 

 Dengan adanya bimbingan dan konseling di sekolah, maka peserta didik dapat 

mengembangkan pribadinya secara optimal. Tentunya tanpa meninggalkan pentingnya 

proses belajar mengajar di sekolah. Hal ini dapat dilihat betapa pentingnya kerjasama 

antara seluruh pihak sekolah seperti kepala sekolah, tata usaha, komite sekolah serta 

guru matapelajaran dengan guru pembimbing agar tercapai tujuan pendidikan. Layanan 

orientasi dapat diartikan sebagai pengenalan, baik pengenalan lingkungan sekolah, 

lingkungan kerja, ruangan belajar, dan lain sebagainya. Artinya setiap lingkungan dan 

pengalaman yang pertama kali individu alami bisa dikatakan orientasi. Secara singkat 

Layanan Orientasi menurut Prayitno dapat diartikan sebagai tatapan kedepan ke arah 

dan tentang sesuatu yang baru. Berdasarkan ini, layanan orientasi bisa bermakna suatu 

layanan terhadap siswa baik di sekolah maupun di madrasah yang berkenaan dengan 

tatapan ke depan ke arah dan tentang sesuatu yang baru.  

Layanan orientasi adalah tatapan ke depan ke arah dan tentang sesuatu yang 

baru. Berdasarkan ini, layanan orientasi bisa bermakna suatu layanan terhadap siswa 

baik di sekolah maupun di madrasah yang berkenaan dengan tatapan ke depan ke arah 

dan tentang sesuatu yang baru. Situasi atau lingkungan yang baru bagi individu 

merupakan sesuatu yang “asing”. Dalam kondisi keterasingan, individu akan 

mengalami kesulitan untuk bersosialisasi. Dengan perkataan lain individu akan sulit 

melakukan hal-hal yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Ketidak mampuan 

bersosialisasi juga bisa menimbulkan perilaku maladaptif (perilaku menyimpang) bagi 

individu. Layanan orientasi berusaha menjembatani kesenjangan antara individu dengan 

mailto:serawaidi@gmail.com
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suasana ataupun objek-objek baru. Layanan ini juga akan mengantarkan individu 

(siswa) memasuki suasana ataupun objek baru agar ia dapat mengambil mamfaat 

berkenaan dengan situasi atau objek yang baru tersebut. 

 Adapun manfaat, atau kegunaan Layanan Orientasi adalah untuk membantu 

individu agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau situasi yang baru. Dan 

untuk membantu individu agar memiliki pemahaman tentang berbagai hal yang penting 

dari suasana yang baru saja dijumpainya. Hal-hal yang baru dijumpai, di olah oleh 

individu, dan digunakan untuk sesuatu yang menguntungkan. Dan dapat memperoleh 

manfaat sebasar-besarnya dari berbagai sumber yang ada pada suasana atau lingkungan 

yang baru tersebut. Layanan ini juga akan mengantarkan individu untuk memasuki 

suasana atau lingkungan yang baru. Pelaksanaan layanan orientasi di perlukan dalam 

suatu lembaga pendidikan, karena siswa sering di pengaruhi oleh banyak faktor, baik 

faktor internal maupun eksternal. Untuk itu layanan orientasi dalam pengembangan diri 

diperlukan sehingga siswa dapat mengembangkan minat, bakat dan potensi yang di 

milikinya. Dan di harapkan dengan layanan orientasi ini siswa dapat mencapai tujuan 

sesuai dengan yang di harapkannya. Layanan orientasi juga akan memudahkan dan 

memperlancar siswa memahami dan mengembangkan bakat-bakat yang di milikinya.  

 

Pembahasan 

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling 

Secara harfiah bimbingan dapat diartikan sebagai suatu "tindakan 

menolong" atau "memberikan bantuan." Sedangkan konseling dilaksanakan 

kepada seseorang adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang 

bersifat pribadi antara konselor dan konseling agar konseli mampu memahami 

diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan 

berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif 

prilakunya. 

Bimbingan adalah upaya pengembangan seluruh aspek kepribadian siswa, 

pencegahan terhadap timbulnya masalah yang akan menghambat 

perkembangannya dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, baik 

sekarang maupun pada masa yang akan datang.27 Bimbingan adalah proses 

pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau 

beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang 

yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, 

dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat 

dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.28 

Konseling adalah usaha membantu konseli/ klien secara tatap muka 

dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap 

berbagai persoalan atau masalah khusus. Dengan kata lain teratasinya masalah 

                                                           
27 Nurihsan, Juntika Achmad. 2006. Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Kehidupan. Bandung: Refika 

Aditama 
28 Walgito, Bimo. 2005. Bimbingan Penyuluhan di Sekolah. Jakarta: Bina Aksara 
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yang dihadapi oleh konseli/ klien.29 Konseling adalah proses pemberian bantuan 

yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) 

kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang 

bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien.30  

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa konseling adalah bantuan 

yang diberikan kepada klien oleh seorang konselor yang memiliki kemampuan 

profesional untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya 

sendiri dan lingkungannya. Konseling merupakan suatu cara yang efektif 

digunakan dalam penyesuaian diri untuk menyelesaikan masalah yang sedang 

dihadapi. Seorang yang sedang menghadapi masalah dibimbing dan diarahkan 

dalam penyelesaian masalah itu. 

 

2. Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

Berbagai jenis bimbingan dan konseling perlu dilakukan sebagai wujud 

penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sasaran layanan, 

yaitu peserta didik di sekolah. Bimbingan dan konseling adalah upaya 

pengembangan seluruh aspek kepribadian siswa, pencegahan terhadap timbulnya 

masalah yang akan menghambat perkembangannya, dan menyelesaikan 

masalah-masalah yang dihadapinya, baik sekarang maupun pada masa yang akan 

datang. Salah satu bentuk kegiatan bimbingan konseling di sekolah adalah 

melalui layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien memahami lingkungan 

seperti lingkungan sekolah yang baru dimasukinya.31 Dengan adanya layanan 

orientasi ini maka siswa akan mudah untuk berprestasi dengan lingkungan yang 

baru. 

 

3. Pengertian Layanan Orientasi  

Layanan yang memungkinan peserta didik memahami lingkungan baru, 

terutama lingkungan sekolah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk 

mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang 

baru itu, sekurang-kurangnya diberikan dua kali dalam satu tahun yaitu pada 

setiap awal semester.32 Layanan orientasi adalah usaha untuk membekali para 

siswa dengan pengetahuan tentang data dan fakta yang ada di lingkungan 

sekolah, pekerjaan dan bidang perkembangan pribadi-sosial, supaya mereka 

dengan belajar tentang lingkungan hidupnya lebih mampu mengatur dan 

merencanakan kehidupannya sendiri.33  

                                                           
29 Hikmawati, Fenti. 2011. Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Grafindo Persada Lahmudin. 

2006. Konsep-konsep Dasar Bimbingan Konseling. Bandung: Cita Pustaka Media Printis 
30 Prayitno dan Erman Amti. 2010. Dasar-dasar Bimbingan Konseling. Jakarta: Rineka Cipta 
31 Nurihsan, Juntika Achmad. 2006. Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Kehidupan. Bandung: Refika 

Aditama 
32 Prayitno dan Erman Amti. 2010. Dasar-dasar Bimbingan Konseling. Jakarta: Rineka Cipta 
33 Winkel, WS. dan Sri Hastuti. 2006. Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, Jogjakarta: Media 

Abadi 
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Pelaksanaan layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan 

untuk memperkenalkan siswa baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang 

baru dimasukinya. Pemberian layanan ini bertolak dari anggapan bahwa 

memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu dapat berlangsung dengan 

mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. Ibarat seseorang yang baru pertama 

kali datang ke sebuah kota besar, maka ia berada dalam keadaan serba "buta"; 

buta tentang arah yang hendak dituju, buta tentang jalan-jalan, dan buta tentang 

itu dan ini. Akibat dari kebutaannya itu, tidak jarang ada yang tersesat dan tidak 

mencapai apa yang hendak ditujunya. Demikian juga bagi siswa baru di sekolah 

dan atau bagi orang-orang yang baru memasuki suatu dunia kerja, mereka belum 

banyak mengenal tentang lingkungan yang baru dimasukinya. Layanana 

orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta 

didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap 

peserta didik (terutama orang tua) memahami lingkungan (seperti sekolah) yang 

baru dimasuki peserta didik, untuk mempermudah dan memperlancar 

berperannya peserta didik di lingkungan yang baru ini. 

Dengan demikian disimpulkan layanan informasi adalah suatu kegiatan 

atau usaha untuk membekali para siswa tentang berbagai macam pengetahuan 

supaya mereka mampu mengambil keputusan secara tepat dalam kehidupanya.  

 

4. Tujuan Layanan Orientasi 

Setiap layanan dalam bimbingan dan konseling mempunyai tujuan yang 

ingin dicapai. Demikian juga layanan orientasi mempunyai tujuan yaitu: (1) para 

siswa dapat mengorientasikan dirinya kepada informasi yang diperolehnya 

terutama untuk kehidupannya, baik semasa masih di sekolah maupun setelah 

menamatkan sekolah; (2) para siswa mengetahui sumber-sumber informasi yang 

diperlakukan; (3) para siswa dapat menggunakan kegiatan kelompok sebagai 

sarana memperoleh informasi; dan (4) para siswa dapat memilih dengan tepat 

kesempatan-kesempatan yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya.34 

Adapun tujuan Layanan Orientasi adalah untuk membantu individu agar 

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau situasi yang baru. Dan untuk 

membantu individu agar memiliki pemahaman tentang berbagai hal yang penting 

dari suasana yang baru saja dijumpainya. Hal-hal yang baru dijumpai, di olah 

oleh individu, dan digunakan untuk sesuatu yang menguntungkan. Dan dapat 

memperoleh manfaat sebasar-besarnya dari berbagai sumber yang ada pada 

suasana atau lingkungan yang baru tersebut. Layanan ini juga akan 

mengantarkan individu untuk memasuki suasana atau lingkungan yang baru. 

Adapun tujuan umum layanan orientasi adalah berupaya "mengantarkan" 

individu untuk memasuki suasana atau lingkungan baru. Melalui layanan ini 

individu mempraktikkan berbagai kesempatan untuk memahami dan mampu 

melakukan kontak secara konstruktif dengan berbagai elemen suasana baru 

                                                           
34 Purwoko, Budi. 2008. Orgunisasi dan Managemen Bimbingan Konseling. Surabaya: Unesa University Press 
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tersebut. Lebih jauh, individu mampu menyesuaikan diri dan/atau mendapatkan 

manfaat tertentu dari berbagai sumber yang ada pada suasana atau lingkungan 

baru tersebut.  

Adapun tujuan khusus layanan orientasi adalah fungsi pemahaman 

mendapatkan posisi yang paling dominan dalam layanan orientasi. Individu 

memahami berbagai hal yang penting dari suasana yang baru dijumpainya, 

kemudian mengolah hal-hal baru tersebut sehingga dapat digunakan untuk 

sesuatu yang menguntungkan. Penyesuaian diri dan perencanaan kegiatan yang 

bersifat konstruktif dilakukan untuk lebih baik lagi dalam memasuki atau 

berhubungan dengan suasana baru itu. Pelaksanaan layanan orientasi di perlukan 

dalam suatu lembaga pendidikan, karena siswa sering di pengaruhi oleh banyak 

faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Untuk itu layanan orientasi dalam 

pengembangan diri diperlukan sehingga siswa dapat mengembangkan minat, 

bakat dan potensi yang di milikinya. Dan di harapkan dengan layanan orientasi 

ini siswa dapat mencapai tujuan sesuia dengan yang di harapkannya. 

Pelaksanaan layanan orientasi juga akan memudahkan dan memperlancar siswa 

memahami dan mengembangkan bakat-bakat yang di milikinya. Pelaksanaan 

layanan orientasi dapat diselenggarakan melalui berbagai cara, seperti ceramah, 

tanya jawab, dan diskusi, yang selanjutnya dapat dilengkapi dengan peragaan, 

selebaran tayangan foto, film atau video, dan peninjauan ke tempat-tempat yang 

dimaksud (misalnya ruangan kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. 

 

5. Fungsi Layanan Orientasi 

Layanan orientasi disekolah berfungsi untuk pemahaman dan 

pencegahan. Secara rinci pengertiannya menurut SK MENDIKBUD nomor 

025/0/1995 jo SK Menpan nomor 84/1993 tentang Guru dan Angka Kreditnya 

adalah sebagai berikut :  

A. Fungsi Pemahaman  

Bimbingan yang membantu peserta didik (siswa) agar memiliki 

pemahaman terhadap dirinya (poensinya) dan lingkungannya (pendidikan, 

pekerjaan, dan norma agama). Berdasarkan pemahaman ini siswa 

diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan 

menyesuaikan sirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif.  

B. Fungsi Preventif  

Fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa 

mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk 

mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Melalui fungsi ini 

konselor memberikan bimbingan kepada siswa tentang cara menghindari diri 

dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya.  

C. Fungsi Pengambangan  

      Bimbingan yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fugsi lainnya. 

Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif, yang memfasilitasi sinergi sebagai teamwork berkolaborasi atau 
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bekerjasama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara 

sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu siswa mencapai 

tugas-tugas perkembangannya.  

D. Fungsi Perbaikan (Penyembuhan)  

          Bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan 

upaya pemberian bantuan kepada siswa yang telah mengalami masalah baik 

menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat 

digunakan adalah konseling dan remedial teaching.  

E. Fungsi Penyaluran  

Bimbingan dalam membantu siswa memilih kegiatan ekstakurikuler, 

jurusan atau program studi dan memantapkan karir atau jabatan yang sesuai 

dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam 

melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik 

lainnya di dalam maupun diluar lembaga pendidikan.  

F. Fungsi Adaptasi  

      Membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah/madrasah dan 

staf, konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap 

latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan siswa. 

Pembimbing/konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan 

siswa secara tepat baik dalam memilih dan menyusun materi 

sekolah/madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun 

menyusun materi sekolah/madrasah, memilih metode dan proses 

pembelajaran, maupun menyususn bahan pelajaran sesuai dengan 

kemampuan dan kecepatan siswa.  

G. Fungsi Penyesuaian  

Bimbingan dalam membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri 

dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif.35 

 

6. Tahapan Layanan Orientasi 

Secara khusus, berbagai metode, cara dan teknik-teknik digunakan untuk 

mengakses elemen-elemen yang ada dan melaksanakan kegiatan dalam layanan 

yaitu: a) Penyajian: melalui ceramah, tanya-jawab, diskusi 

b) Pengamatan: melihat langsung obyek-obyek yang ada 

c) Partisipasi: melibatkan diri secara langsung dalam suasana dan kegiatan, 

mencoba, mengalami sendiri.  

d) Studi dokomentasi: membaca dan mempelajari berbagai dokumen yang ada.  

e) Kontemplasi: memikirkan dan merenungkan secara mendalam berbagai hal 

yang menjadi isi layanan 

Teknik-teknik tersebut di atas dilakukan oleh Konselor, penyaji, 

narasumber, dan para peserta layanan sesuai dengan peran masing-masing. 

Pelaksanaan dan penggunaan teknik-teknik tersebut sangat tergantung pada 

pengaturan, organisasi, kecermatan, dan keseriusan para pelaksananya sehingga 

                                                           
35 Sinaga, P, Azura, Amelia. Penerapan Layanan Orientasi. Medan: 2018 
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tidak tumpang tindih, bertabrakan, simpang siur, terlalu berat beban, atau tidak 

jelas.36 

Proses atau tahap layanan orientasi adalah sebagai berikut : 

a) Perencanaan 

Pada tahap ini, hal-hal yang dilakukan adalah:  

1) Menetapkan objek orientasi yang akan dijadikan isi layanan 

2) Menetapkan peserta layanan 

3) Menetapkan jenis kegiatan, termasuk format kegiatan 

4) Menyiapkan fasilitas termasuk penyaji, nara sumber, dan media 

5) Menyiapkan kelengkapan administrasi 

b) Pelaksanaan  

Pada tahap ini, hal-hal yang dilakukan adalah: 

1) Mengorganisasikan kegiatan layanan 

2) Mengimplementasikan pendekatan tertentu termasuk implementasi format 

layanan dan penggunaan media 

c) Evaluasi 

Pada tahap ini, hal-hal yang dilakukan adalah:  

1) Menetapkan materi evaluasi 

2) Menetapkan prosedur evaluasi 

3) Menyusun instrumen evaluasi 

4) Mengaplikasikan instrumen evaluasi 

5) Mengolah hasil aplikasi instrumen 

d) Analisis hasil evaluasi  

Pada tahap ini, hal-hal yang dilakukan adalah: 

1) Menetapkan standar analisis 

2) Melakukan analisis 

3) Menafsirkan hasil analisis 

e) Tindak lanjut 

Pada tahap ini, hal-hal yang dilakukan adalah: 

1) Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut 

2) Mengomunikasikan rencana tindak lanjut kepada berbagai pihak yang 

terkait 

3) Melaksanakan rencana tindak lanjut 

f) Laporan, meliputi: 

1) Menyusun laporan layanan orientasi 

2) Menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait (kepala sekolah atau 

madrasah) 

3) Mendokumentasikan laporan layanan 

Dari penjelasan tentang layanan orientasi diatas, maka dibuat angket dengan 

15 item pernyataan menggunakan skala likert dengan pilihan jawaban selalu, 

kadang-kadang, tidak pernah. Daftar pernyataan angket untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan layanan orientasi di sekolah / madrasah, yaitu : 

                                                           
36 Yunus, M. Pelaksanaan Layanan Orientasi di Sekolah. Pekanbaru: 2010 
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1. Memberikan layanan orientasi di awal tahun ajaran baru 

2. Memberikan layanan orientasi kepada peserta didik perihal lingkungan 

sekolah 

3. Menentukan jadwal pelaksanaan layanan orientasi 

4. Memberikan layanan orientasi dengan metode ceramah di kelas 

5. Proses pemberian layanan orientasi berlangsung lancar dan baik 

6. Guru pembimbing mampu memberikan layanan orientasi secara maksimal 

7. Membuat rencana tindak lanjut dari proses layanan orientasi 

8. Melaksanakan tindak lanjut dari proses layanan orientasi    

9. Memberikan layanan orientasi dengan mengikutsertakan kepala sekolah dan 

guru mata pelajaran sebagai pemberi materi 

10. Memberikan layanan orientasi berdasarkan teknik-teknik yang sesuai 

11. Adanya hubungan timbal balik antara guru pembimbing dan siswa dalam 

pelaksanaan layanan orientasi siswa baru 

12. Peserta didik tidak memberikan respon positif terhadap layanan orientasi 

siswa baru di sekolah 

13. Guru pembimbing tidak melakukan evaluasi terhadap layanan orientasi siswa 

baru 

14. Memberikan bantuan kepada peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang baru 

15. Memberikan layanan orientasi dengan ramah 

 

 

Hasil Angket dan Analisis 

 

Jumlah responden yang mengisi angket layanan orientasi di sekolah/madrasah 

berjumalh 25 orang guru bimbingan dan konseling. Dengan hasil angket sebagai 

berikut : 

 
Sebanyak 100% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu, hal ini 

menunjukkan guru BK sudah melaksanakan atau memberikan layanan orientasi di 

awal tahun ajaran baru. 
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Sebanyak 88% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu memberikan 

layanan orientasi kepada peserta didik perihal lingkungan sekolah dan 12% menjawab 

kadang-kadang. Hal ini menunjukkan bahwa proses layanan orientasi telah diberikan 

dengan baik. 

 
Sebanyak 64% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu menentukan 

jadwal pelaksanaan layanan orientasi, dan 36% menjawab kadang-kadang. Hal ini 

menunjukkan bahwa belum semua guru bimbingan dan konseling menentukan 

jadwal pelaksanaan layanan orientasi di sekolah. 
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Sebanyak 76% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu memberikan 

layanan orientasi dengan metode ceramah di kelas, 20% menjawab kadang-kadang 

dan 4% menjawab tidak pernah. Hal ini menunjukkan bahwa, guru bimbingan dan 

konseling hendaknya terus berkreasi dan memberikan layanan orientasi dengan 

cara/metode yang berbeda agar peserta didik lebih bersemangat lagi menerima tiap 

layanan yabg diberikan. 

 

 
Sebanyak 76% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu, bahwa proses 

pemberian layanan orientasi berlangsung lancar dan baik, sedangkan 24% nya 

menjawab kadang-kadang. Hal ini menunjukkan bahwa, ada hal-hal yang perlu 

diperhatikan guru bimbingan dan konseling terkait proses pemberian layanan 

orientasi agar dapat berlangsung lancar dan baik. 
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Sebanyak 76% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu mampu 

memberikan layanan orientasi secara maksimal, dan 24% menjawab kadang-kadang. 

Hal ini sama dengan pernyataan no 5 bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan guru 

bimbingan dan konseling terkait proses pemberian layanan orientasi agar dapat 

diberikan secara maksimal. 

 
Sebanyak 68% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu membuat 

rencana tindak lanjut dari proses layanan orientasi, dan 32% menjawab kadang-

kadang. Hal ini menunjukkan bahwa, rencana tindak lanjut dari proses layanan 

orientasi hendaknya harus segera dilaksanakan guna untuk mengetahui keberhasilan 

dalam pelaksanaan proses layanan yang dilakukan. 
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Sebanyak 52% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu 

melaksanakan tindak lanjut dari proses layanan orientasi, dan 48% menjawab 

kadang-kadang. Sama halnya dengan rencana tindak lanjut, pelaksanaan tindak 

lanjut dari proses layanan oreintasi juga harus dilaksanakan. Namun, belum semua 

guru bimbingan dan konseling melaksanakannya. 

 

 
     Sebanyak 60% guru biimbingan dan konseling menjawab selalu memberikan 

layanan orientasi dengan mengikutsertakan kepala sekolah dan guru mata pelajaran 

sebagai pemateri, 36% menjawab kadang-kadang, dan 4% menjawab tidak pernah. 

Hal ini menunjukkan bahwa, keikutsertaan peran kepala sekolah dan guru mata 

pelajaran juga berdampak dalam proses pelaksanaan layanan orientasi di sekolah. 
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 Sebanyak 68% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu memberikan 

layanan orientasi berdasarkan teknik-teknik yang sesuai, dan 32% menjawab kadang-

kadang. Hal ini menunjukkan bahwa, guru bimbingan dan konseling belum cukup 

baik dalam penerapan teknik-teknik yang sesuai dalam pelaksanaan layanan orientasi 

di sekolah. 

 

 
    Sebanyak 84% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu, bahwa adanya 

hubungan timbal balik antara guru pembimbing dan siswa dalam pelaksanaan 

layanan orientasi siswa baru, dan 16% menjawab kadang-kadang. Hal ini 

menunjukkan bahwa, hubungan timbal balik antara guru bimbingan dan konseling 

dan siswa sudah ada namun perlu ditingkatkan kembali. 
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 Sebanyak 24% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu, bahwa peserta 

didik tidak memberikan respon positif terhadap layanan orientasi siswa baru di 

sekolah, 56% menjawab kadang-kadang, dan 20% menjawab tidak pernah. Hal ini 

menunjukkan bahwa, pemberian layanan orientasi terhadap siswa baru di sekolah 

belum berjalan dengan baik. 

 

 
        Sebanyak 20% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu, bahwa guru 

pembimbing tidak melakukan evaluasi terhadap layanan orientasi siswa baru, 48% 

menjawab kadang-kadang, dan 32% menjawab tidak pernah. Hal ini menunjukkan 

bahwa, kegiatan evaluasi pada proses layanan orientasi belum berjalan dengan baik. 
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       Sebanyak 88% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu memberikan 

bantuan kepada peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, 

8% menjawab kadang-kadang dan 4% menjawab tidak pernah. Hal ini menunjukkan 

bahwa, pemberian bantuan kepada peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang baru sudah berjalan dengan  baik. 

 
    Sebanyak 88% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu memberikan 

layanan orientasi dengan ramah, sedangkan 12% menjawab kadang-kadang. Hal ini 

menunjukkan bahwa, guru bimbingan dan konseling telah memberikan upaya 

terbaiknya untuk pemberian layanan oreintasi di sekolah sehingga dapat berjalan 

dengan baik.  

 

No KN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JUMLAH  

1 FI 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 43 

2 IH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 42 

3 FII 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 43 

4 AJ 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 33 

5 DM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

6 RK 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 39 
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7 RF 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 42 

8 SYH 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 39 

9 SK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 43 

10 IP 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 37 

11 RFP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 43 

12 SA 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 35 

13 H 3 3 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 38 

14 R 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 37 

15 IH 3 2 2 1 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 3 33 

16 M  3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 37 

17 MF 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 43 

18 SMN 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 34 

19 IG 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 39 

20 IKW 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

21 IY 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 43 

22 IGW 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 1 3 3 37 

23 S 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 40 

24 EJ 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 42 

25 DS 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 40 

 

 

Kesimpulan 

 

       Pelaksanaan layanan orientasi adalah sebagai bimbingan yang di berikan 

Konselor / guru bimbingan dan konseling untuk memperkenalkan peserta didik baru 

memahami lingkungan yang baru dimasukinya, baik lingkungan sekolah, seperti 

ruang kepala sekolah, majelis guru, kamar mandi, ruangan belajar, dan ruangan 

bimbingan dan konseling. Agar individu / peserta didik (klien) dapat mempermudah 

dan memperlancar penyesuaian diri di dalam lingkungan yang baru dimasukinya. 

Sedangkan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan layanan orientasi tersebut ialah 

dipermudahnya penyesuaian diri peserta didik terhadap pola kehidupan sosial, 

kegiatan belajar, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung keberhasilan peserta 

didik. Setiap orang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun dalam 

perkembangannya, mengalami dan menghadapi berbagai hal. Memasuki lingkungan 

baru, misalnya daerah baru, sekolah baru, kelas baru, lingkungan kerja baru, rumah 

baru, dan sebagainya, merupakan peristiwa penting.  

Dalam pelaksanaan layanan, khususnya layanan orientasi siswa, guru 

bimbingan dan konseling hendaknya lebih memperhatikan materi dan metode yang 

digunakan agar siswa dapat menerima pelaksanaan layanan orientasi itu dengan baik. 

Guru bimbingan dan konseling juga lebih terbuka kepada peserta didik dalam 

pelaksanaan layanan orientasi, sehingga peserta didik dapat terbantu dalam 

penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar. Dengan dilakukannya layanan orientasi 

kepada peserta didik maka diharapkan minat belajar peserta didik dapat berkembang 
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dan peserta didik mengenal bakat yang dimiliki oleh dirinya yang membuat peserta 

didik terus termotivasi dalam mengembangkan minat belajarnya di sekolah.  

 

 

Daftar Pustaka 

 

Nurihsan, Juntika Achmad. 2006. Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Kehidupan. 

Bandung: Refika Aditama 

Walgito, Bimo. 2005. Bimbingan Penyuluhan di Sekolah. Jakarta: Bina Aksara 

Hikmawati, Fenti. 2011. Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Grafindo Persada  

Lahmudin. 2006. Konsep-konsep Dasar Bimbingan Konseling. Bandung: Cita Pustaka 

Media  Printis 

Prayitno dan Erman Amti. 2010. Dasar-dasar Bimbingan Konseling. Jakarta: Rineka 

Cipta 

Winkel, WS. dan Sri Hastuti. 2006. Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan,  

Jogjakarta: Media Abadi 

Purwoko, Budi. 2008. Orgunisasi dan Managemen Bimbingan Konseling. Surabaya: Unesa 

University Press 

Sinaga, P, Azura, Amelia. Penerapan Layanan Orientasi. Medan: 2018 

Yunus, M. Pelaksanaan Layanan Orientasi di Sekolah. Pekanbaru: 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

BIDANG – BIDANG BIMBINGAN DAN KONSELING 
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Pendahuluan 

        Bimbingan konseling di sekolah merupakan bagian terpenting dari pendidikan 

di indonesia. Sebagai layanan yang profesional bimbingan konseling harus di 

lakukan dengan cara teratur, harus berpijak dengan suatu landasan yang kokoh dan 

didasarkan pada hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Layanan 

bimbingan dan konseling tidak lepas dari kegiatan belajar di sekolah, karena dengan 

adanya bimbingan dan konseling di sekolah siswa dapat mengenal potensi diri 

mereka masing-masing. 

       bimbingan dan konseling adalah salah satu komponen sekolah yang bertugas 

membantu menyelesaikan masalah. Khususnya membantu menyelesaikan masalah 

pribadi, keluarga, maupun sosial masyarakat sehingga dapat tercapai tujuan-tujuan 

pendidikan. secara formal kedudukan bimbinga konseling dalam sistem pendidikan 

indonesia di atur ada di dalam  undang-undang No. 28/1999 tentang pendidikan 

dasar bab X. Pada pasal 25 ayat 1 dikatakan bahwa, bimbingan konseling 

merupakan bantuan yang di berikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan 

pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan bimbingan diberikan 

oleh guru pembimbing. 

       Peraturan pemeintahan tersebut mengisyaratkan bahwa layanan bimbingan 

konseling di sekolah dasar sangat penting untuk dilaksanakan secara khusus, 

terprogram dan ditangani dengan baik oleh guru yang bersangkutan agar siswa-

siswanya dapat mengembangkan kemampuan yag dimiliki dapat berkembang 

dengan baik. Dalam layanan bimbingan konseling terdapat beberapa bidang di di 

dalamnya antara lain : bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang 

bimbingan akademik, dan bidang bimbingan karier. 

 

Bidang Bimbingan Pribadi 

 

1. Pengertian 

Menurut Winkel &Sri Hastuti (2006: 118-119) bimbingan pribadi berarti 

bimbingan dalam memahami keadaan batinnya sendiri dan mengatasi  berbagai 

dalam mengatur diri sendiri dibidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian 

waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan sebagainya.Sedangkan Dewa Ketut 

Sukardi (1997: 23) menjelaskan bahwa bimbingan pribadi berarti membantu 

siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan pribadi adalah 

bimbingan yang dilakukan untuk membantu konseli atau siswa dalam 

memahami keadaan dirinya baik fisik maupun psikis, memahami akan makna 

mailto:gapurmusri@gmail.com
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diri sebagai makhluk Tuhan serta pemahaman akan segala kelebihan dan potensi 

diri yang dimiliki demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. 

 

2. Aspek-Aspek Bimbingan Pribadi 

Bidang pengembangan pribadi siswa mencakup dua keyakinan yakni 

mengembangkan aspek-aspek kepribadian siswa yang menyangkut dengan tuhan 

dan dirinya sendiri. Masalah atau problema individu yang berhubungan dengan 

tuhannya seperti sulit untuk menghadirkan rasa takut (takwa), rasa taat, dan rasa 

bahwa dia selalu mengawasi perbuatan individu. Akibat selanjutnya dari problem 

itu adalah timbul rasa malas dan enggan melakukan ibadah dan 

ketidakmampuan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan 

dimurkai Allah Swt. Problem individu yang berkenaan dengan dirinya sendiri 

misalnya kegagalan bersikap disiplin dan bersahabat dengan hati nuraninya 

sendiri, yakni hati nurani yang selalu mengajak, menyeru dan membimbing 

kepada kebaikan dan kebenaran Tuhannya. Akibat lanjutnya adalah timbul sikap 

was-was, ragu-ragu, prasangka buruk, lemah motivasi, dan tidak mampu bersikap 

mandiri dalam melakukan segala hal. 

Menurut Surya dan Winkel (1991), aspek-aspek persoalan individu yang 

membutuhkan layanan bimbingan pribadi adalah: 

a. kemampuan individu memahami dirinya sendiri. 

b. kemampuan individu mengambil keputusan sendiri. 

c. kemampuan individu memecahkan masalah yang menyangkut keadaan 

batinnya sendiri, misalnya persoalan-persoalan yang menyangkut 

hubungannya dengan Tuhan. 

 

3. Tujuan Bimbingan Pribadi 

Menurut pendapat Prayitno (1997:65) bahwa tujuan layanan bimbingan pribadi 

adalah membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan YME, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan 

rohani. Hal ini sesuia dengan pendapat Dewa Ketut Sukardi (2000:39) 

menyatakan bahwa layanan bimbingan pribadi bertujuan membantu siswa 

menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. 

Hibana S Rahman, (2003:41) yang menyatakan bahwa layanan bimbingan 

pribadi bertujuan membantu siswa untuk menemukan dan mengembangkan diri 

pribadi-nya sehingga menjadi pribadi yang mantap dan mandiri serta mampu 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki. 

Menurut Syamsu Yusuf & Achmad Juntika Nurihsan (2010: 11) Bimbingan 

pribadi diarahkan untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan 

kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinya. Bimbingan ini 

merupakan layanan yang mengarah pada pencapain pribadi yang seimbang 

dengan memperhatikan keunikan karakteristik pribadi serta ragam permasalahan 

yang dialami oleh individu. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 
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bimbingan pribadi bisa diarahkan juga untuk membantu seseorang dalam 

memahami keadaan dirinya, baik kekurangan maupun kelebihan atau potensi-

potensi yang bisa dikembangkan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik 

dan membantu anak didik agar dapat menguasai tugas-tugas perkembangan 

sesuai dengan tahap perkembangannya secara optimal. 

 

Bidang Bimbingan Sosial 

 

Bimbingan bidang sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik 

dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial 

yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga 

lingkungan sosial yang lebih luas. Adapun materi bimbingan sosial dapat dirinci 

yang berkaitan dengan jenis layanan sebagai berikut : 

a. Materi layanan orientasi dalam bidang sosial, meliputi kegiatan pemberian 

orientasi tentang: Suasana kehidupan dan tata krama tentang hubungan sosial di 

sekolah, baik dengan sesama teman, guru, wali kelas, maupun staf sekolah dan 

lainnya. Peraturan dan tata tertib memasuki/menggunakan kantor, kelas, 

perpustakaan, mushola, laboratorium dan fasilitas sekolah lainnya. Lingkungan 

sosial masyarakat sekitar sekolah dengan berbagai bentuk tuntutan pergaulan 

dan kebiasaan masyarakat. Wadah yang ada di sekolah, yang dapat membantu 

dan meningkatkan serta mengembangkan hubungan sosial pesertadidik seperti 

OSIS, pramuka, PMR, UKS, kesenian. Organisasi orang tua peserta didik dan 

guru. Adanya pelayanan bimbingan sosial bagi para peserta didik. 

 

b. Layanan informasi dalam bidang bimbingan sosial, meliputi kegiatan pemberian 

informasi tentang: Tugas-tugas perkembangan masa remaja tentang 

kemampuan dan pengembangan hubungan sosial. Tata krama pergaulan 

dengan teman sebaya (antar remaja) baik disekolah sendiri maupun disekolah 

lain, peserta didik dengan guru dan peserta didik dengan fisik-sosial, budaya. 

Cara bertingkah laku, tata krama, sopan santun, dan disiplin disekolah. Suasana 

dan tata krama kehidupan dalam kekeluargaan, nilai-nilai sosial, agama, adat 

istiadat, kebiasaan dan tata krama yang berlaku dilingkungan masyarakat. Hak 

dan kewajiban warga negara. Keamanan dan ketertiban masyarakat. Peristiwa-

peristiwa penting yang terjadi dimasyarakat sekitar. Permasalahan hubungan 

sosial dan ketertiban masyarakat beserta berbagai akibatnya. Pengenalan dan 

manfaat lingkungan yang lebih luas (lingkungan fisik, sosial, budaya). 

Pelaksanaan layanan bimbingan sosial. Layanan penempatan dan penyaluran 

dalam bidang bimbingan sosial, meliputi kegaitan penempatan dan penyaluran 

peserta didik pada : Kelompok kegiatan bersama, sehingga peserta didik mampu 

memberi dan menerima serta berkomunikasi secara dinamis, kreatif dan 

produktif (seperti organisasi kelas). 

Kegiatan kesiswaan seperti kepengurusan OSIS, kegiatan lapangan, koperasi 

siswa, dan polisi lalu lintas sekolah. Layanan pembelajaran dalam bidang 
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bimbingan sosial meliputi kegiatan pengembangan pemahaman dan 

keterampilan untuk memantapkan pada diri peserta didik. Layanan konseling 

kelompok dalam bidang bimbingan sosial meliputi kegiatan penyelenggaraan 

konseling kelompok yang membahas aspek-aspek perkembangan sosial peserta 

didik, yang berkenaan dengan: Kemampuan berkomunikasi, menerima dan 

menyampaikan pendapat secara logis, efektif dan produktif. Kemampuan 

bertingkah laku dan berhubungan sosial (dirumah, sekolah dan masyarakat) 

dengan menjunjung tinggi tata krama, norma dan nilai-nilai agama, adat istiadat 

dan kebiasaan yang berlaku. Hubungan dengan teman sebaya (disekolah dan 

dimasyarakat). Pemahaman dan pelaksanaan disiplin dan peraturan sekolah. 

Pengenalan dan pengalaman pola hidup sederhana yang sehat dan bergotong 

royong. 

 

Bidang Bimbingan Akademik 

 

Materi bimbingan pengembangan belajar dikaitkan jenis – jenis layanan dapat 

dirinci sebagai berikut Layanan orientasi dalam bidang belajar meliputi kegiatan 

pemberian informasi tentang : Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar,jadwal 

pelajaran,guru – guru setiap mata pelajaran. Lingkungan dan fasilitas sekolah 

yang menunjang kegiatan dan belajar seperti ruang kelas, laboratorium, 

perpustakaan ,ruang diskusi ,ruang bimbingan dan konseling dan sebagainya. 

Kurikulum sekolah yang berkenaan dengan tujuan pendidikan disekolah sesuai 

jenjang pendidikannya mata pelajaran dan program belajar. Sistem dan 

pendekatan proses belajar mengajar. Tugas- tugas kegiatan ko kurikuler. Sistem 

ujian, penilaian ,kenaikan , kelas, US , dan UN serta Ijazah. Jenis dan sistem 

penetapan pilihan kegiatan ekstrakulikuler. Sistem penjurusan atau pemilihan 

jurusan. Jurusan yang diselenggarakan (untuk SMA dan SMK). Pelayanan BK 

sebagai bagian kurikulum. Suasana belajar di sekolah pada umumnya yang perlu 

dikembangkan. Kegiatan belajar yang dikehendaki dari peserta didik. Adanya 

pelayanan bimbingan pengembangan belajar bagi peserta didik. 

 

Layanan informasi dalam bidang bimbingan belajar meliputi kegiatan pemberian 

informasi tentang : Tugas – tugas perkembangan masa remaja berkenaan dengan 

pengembangan diri, ketrampilan ,ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. 

Perlunya pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, aktif dan 

terprogram, baik belajar mandiri, maupun belajar kelompok. Cara belajar di 

perpustakaan ,membuat ringkasan buku, membuat rangkuman buku, membuat 

catatan. Cara membaca buku dan cara mengulang pelajaran. Kemungkinan 

munculnya berbagai masalah dan cara mengatasi masalah. Pengajaran remedial/ 

perbaikan dan pengayaan. Pelaksanaan layanan bimbingan konseling dalam 

upaya meningkatkan kegiatan dan hasil belajar peserta didik. 

 

 



136 
 

Bidang Bimbingan Karier 

 

Pengertian bimbingan karier menurut para ahli adalah sebagai berikut Menurut 

Winkel (2005:114). Bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan 

diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan /profesi 

tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam 

menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapanan pekerjaan yang 

dimasuki. Bimbingan karir juga dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan 

kebutuhan perkembangan peserta didik yang harus dilihat sebagai bagaian 

integral dari program pendidikan yang diintegrasikan dalam setiap pengalaman 

belajar bidang studi. 

 

Menurut Marsudi (2003:113). Bimbingan karir adalah  suatu perangkat, lebih 

tepatnya suatu program yang sistematik, proses, teknik, atau layanan yang 

dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan berbuat atas dasar 

pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, 

pendidikan, dan waktu luang, serta mengembangkan ketrampilan-ketrampilan 

mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan 

mengelola perkembangan karirnya. Menurut National Vocational Guidance 

Association (NVGA) pada tahun 1973. Bimbingan karier diartikan sebagai proses 

membantu dalam memilih pekerjaan, mempersiapkan, memasuki dan 

memperoleh kemajuan di dalamnya (Herr and Cramer, 1979: 6). 

 

Menurut  Rochman Natawidjaja (1990: 1)  Bimbingan karir adalah suatu proses 

membantu seseorang untuk mengerti dan menerima gambaran tentang diri 

pribadinya dan gambaran tentang dunia kerja di luar dirinya, mempertemukan 

gambaran diri tersebut dengan dunia kerja itu untuk pada akhirnya dapat memilih 

bidang pekejaan, memasukinya dan membina karir dalam bidang tersebut. Dari 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan karier merupakan suatu 

proses bantuan, layanan, pendekatan terhadap individu agar dapat mengenal dan 

memahami dirinya, mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan yang 

sesuai dengan bentuk Tujuan bimbingan karier Secara umum tujuan bimbingan 

Karir dan Konseling adalah sebagai berikut; Memiliki pemahaman diri 

(kemampuan, minat dan kepribadian) yang terkait dengan pekerjaan. Memiliki 

pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang 

kematangan kompetensi kerja. Memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. 

Dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun, tanpa merasa rendah 

diri, asal bermakna bagi dirinya, dan sesuai dengan norma agama. Memahami 

relevansi kompetensi belajar (kemampuan menguasai pelajaran) dengan 

persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita 

karirnya masa depan. 
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Daftar Pernyataan Angket  

 

variabel Indikator Pernyataan 

Bidang 

Bidang 

Bimbingan 

Dan 

Konseling 

BIDANG 

BIMBINGA

N PRIBADI 

 

1. kemampuan individu memahami dirinya sendiri? 

2. kemampuan individu mengambil keputusan 

sendiri.? 

 

3. Pengenalan Cara Penyelenggara Hidup Sehat 

Dalam Kehidupan Sehari-Hari Kepada Siswa? 

 

4. kemampuan individu memecahkan masalah yang 

menyangkut keadaan batinnya sendiri? 

5. Kemampuan berkomunikasi, menerima dan 

menyampaikan pendapat secara logis, efektif dan 

produktif. 

BIDANG 

BIMBINGA

N SOSIAL 

 

6. Kemampuan bertingkah laku dengan baik  dirumah, 

disekolah, dan dimasyarakat? 

7. Pengendalian emosi, penanggulangan konflik dan 

permasalahan yang timbul di masyarakat (baik 

disekolah maupun dimasyarakat) 

8. Pemahaman dan pelaksanaan disiplin dan peraturan 

disekolah, dirumah dan dimasyarakat. 

9. Pengenalan, perencanaan dan pengalaman pola 

hidup sederhana yang sehat dan bergotong-royong. 

 

BIDANG 

BIMBINGA

N 

AKADEMIK 

 

6. Motivasi tujuan belajar dan pelatihan Kepada Siswa? 

7. Orientasi belajar di perguruan tinggi atau sekolah 

yang lebih tinggi ? 

8. Pengajaran perbaikan (guru bimbingan konseling 

bekerjasama dengan guru mata pelajaran dan guru 

praktik) 

9. Mengembangkan motivasi dan sikap positif terhadap 

semua materi yang dipelajari 

10. Program pengayaan (guru bimbingan konseling 

dengan guru mata pelajaran dan guru praktik) 

11. Pengembangan dan pemanfaatan lingkungan sekitar 

(lingkunagn fisik , sosial dan budaya) untuk belajar 

 

BIDANG 

BIMBINGA

N KARIER 

 

6. Pengenalan Terhadap Dunia Kerja dan Usaha? 

7. Pemahaman tentang Bakat dan Minta untuk 

Pekerjaan yang di Tekuni. 

 

8. Pengenalan dan Pemantapan Pemahaman diri 
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berkenaan Karir yang Akan di 

Kembangkan.konseling 

9. Pemahaman Kepada Siswa tentang Pemantapan 

Cita-Cita Sesuai Bakat yang di Miliki? 

10. Pmahaman dan Pengenalan Informasi tentang 

kondisi tuntutan Dunia Kerja? 

 

A. HASIL ANGKET DAN ANALISIS  

 

komentar : pernyataan 1 

 

sebanyak 64,7% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 35,3 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Pribadi dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 

 
 

komentar : pernyataan 2 

 

sebanyak 58,8% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 41,2 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Pribadi dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 
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kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 

 
 

komentar : pernyataan 3 

 

sebanyak 88,2% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 11,0 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Pribadi dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 
komentar : pernyataan 4 

 

sebanyak 58,8% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 35,3 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 6,2%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Pribadi dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 
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tidak pernah  : 1 

 
 

komentar : pernyataan 5 

 

sebanyak 70,6% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 23,3 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 6,1%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Sosial dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 
komentar : pernyataan 6 

 

sebanyak 88,2% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 11,8 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Sosial dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 
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komentar : pernyataan 7 

 

sebanyak 70,6% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 23,5 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 5,9%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Sosial dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 
 

komentar : pernyataan 8 

 

sebanyak 94,6% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 3,9 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Sosial dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 
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komentar : pernyataan 9 

 

sebanyak 82,4% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 17,6 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Sosial dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 
 

komentar : pernyataan 10 

 

sebanyak 100% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 0 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Akademik dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 
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tidak pernah  : 1 

 
komentar : pernyataan 11 

 

sebanyak 52,9% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 47,1 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Akademik dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 
 

komentar : pernyataan 12 

 

sebanyak 82,4% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 17,6 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Akademik dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 
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tidak pernah  : 1 

 
komentar : pernyataan 13 

 

sebanyak 88,2% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 11,8 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Akademik dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 

 
komentar : pernyataan 14 

 

sebanyak 52,9% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 35,3 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 11,8%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Akademik dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 



145 
 

 
komentar : pernyataan 15 

 

sebanyak 70,6% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 29,4 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Akademik dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 
komentar : pernyataan 16 

 

sebanyak 58,8% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 41,2 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Karir dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 
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komentar : pernyataan 17 

 

sebanyak 82,4% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 17,6 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Karir dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 
 

komentar : pernyataan 18 

 

sebanyak 82,4% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 17,6 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Karir dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 
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sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 
komentar : pernyataan 19 

 

sebanyak 88,2% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 11,8 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Karir dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 

 

 
 

 

komentar : pernyataan 20 

 

sebanyak 70,6% responden memilih jawaban sering kemudian sebanyak 29,4 % 

responden memilih jawaban Kadang-Kadang,  responden memilih jawaban Tidak 

Pernah Tidak ada, dan untuk jawaban tidak pernah yaitu sebayak 0%. 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya guru BK melaksanakan 

Bidang-Bidang Bimbingan Karir dengan baik. 

 

skala ditentukan berapa jumlah nilai jawaban : 

sering   : 3 

kadang-kadang  : 2 

tidak pernah  : 1 
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NO Pernyataan NILAI Jumlah Persentase 

1 
kemampuan individu memahami dirinya 

sendiri? 
2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 43 57,19 

2 
kemampuan individu mengambil 

keputusan sendiri.? 
2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 41 54,53 

3 

Pengenalan Cara Penyelenggara Hidup 

Sehat Dalam Kehidupan Sehari-Hari 

Kepada Siswa? 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 46 61,18 

4 

kemampuan individu memecahkan 

masalah yang menyangkut keadaan 

batinnya sendiri? 

3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 41 54,53 

5 

Kemampuan berkomunikasi, menerima 

dan menyampaikan pendapat secara 

logis, efektif dan produktif. 

3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 43 57,19 

6 
Kemampuan bertingkah laku dengan baik  

dirumah, disekolah, dan dimasyarakat? 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 46 61,18 

7 

Pengendalian emosi, penanggulangan 

konflik dan permasalahan yang timbul di 

masyarakat (baik disekolah maupun 

dimasyarakat) 

3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 42 55,86 

8 

Pemahaman dan pelaksanaan disiplin 

dan peraturan disekolah, dirumah dan 

dimasyarakat. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 47 62,51 

9 

Pengenalan, perencanaan dan 

pengalaman pola hidup sederhana yang 

sehat dan bergotong-royong. 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 45 59,85 



150 
 

11 
Motivasi tujuan belajar dan pelatihan 

Kepada Siswa? 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 63,84 

12 
Orientasi belajar di perguruan tinggi atau 

sekolah yang lebih tinggi ? 
3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 41 54,53 

13 

Pengajaran perbaikan (guru bimbingan 

konseling bekerjasama dengan guru mata 

pelajaran dan guru praktik) 

3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 46 61,18 

14 

Mengembangkan motivasi dan sikap 

positif terhadap semua materi yang 

dipelajari 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 47 62,51 

15 

Program pengayaan (guru bimbingan 

konseling dengan guru mata pelajaran 

dan guru praktik) 

3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 40 53,2 

16 

Pengembangan dan pemanfaatan 

lingkungan sekitar (lingkunagn fisik , 

sosial dan budaya) untuk belajar 

3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 43 57,19 

17 
Pengenalan Terhadap Dunia Kerja dan 

Usaha? 
3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 41 54,53 

18 
Pemahaman tentang Bakat dan Minta 

untuk Pekerjaan yang di Tekuni. 
3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 45 59,85 

19 

Pengenalan dan Pemantapan 

Pemahaman diri berkenaan Karir yang 

Akan di Kembangkan.konseling 

3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 59,85 

20 

  Pemahaman Kepada Siswa tentang 

Pemantapan Cita-Cita Sesuai Bakat yang 

di Miliki? 

3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 61,18 
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Kesimpulan: Secara Umum Dari Hasil Angket di Atas Bidang Bimbingan yang Sering di laksankankan Adalah Bidang 

Bimbingan Akademik dan Bidang Bimbingan Belajar Kepada Siswa, Kemudian Bidang Bimbingan Sosial dan Karir Kadang 

kadang di berikan Kepada Siswa. 



152 
 

 

 

Kesimpulan 

 

             Bimbingan konseling di sekolah merupakan bagian terpenting 

dari pendidikan di indonesia. Sebagai layanan yang profesional 

bimbingan konseling harus di lakukan dengan cara teratur, harus 

berpijak dengan suatu landasan yang kokoh dan didasarkan pada hasil 

pemikiran dan penelitian yang mendalam. Layanan bimbingan dan 

konseling tidak lepas dari kegiatan belajar di sekolah, karena dengan 

adanya bimbingan dan konseling di sekolah siswa dapat mengenal 

potensi diri mereka masing-masing. 

Dalam layanan bimbingan konseling terdapat beberapa bidang di 

di dalamnya antara lain : bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan 

sosial, bidang bimbingan akademik, dan bidang bimbingan karier. 

Dengan adanya makalah ini diharapkan lebih dapat memahami materi 

tentang bidang-bidang dalam layanan bimbingan dan konseling dan 

semoga makalah ini bermanfaat, jika terdapat kesalahan di dalam materi 

ataupun pengetikkanya kami mohon maaf. 
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PEMANFAATAN MEDSOS DALAM PROSES LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

Sri Kartika 

srikartika530@gmail.com  

 

Pendahuluan 

 

Dewasa ini penggunaan sosial media merupakan hal yang lumrah 

di kalangan masyarakat. Mengingat betapa berperannya jaringan media 

sosial terhadap kemajuan dan perkembangan jaman pada masa ini. 

Berkembangnya media sosial merupakan wujud pengetahuan dari 

kemajuan intlektual manusia. Media sosial memiliki pengertian sebagai 

sebuah media dengan sistem online yang mana penggunanya dapat 

berinteraksi secara aktif. Selain itu media sosial juga berguna untuk 

berbagi, berkreasi, dan melakukan share berbagai dokumen penting. 

Media sosial mampu merubah jarak yang jauh menjadi lebih dekat 

dengan memanfaatkan internet.37 

Dalam era informasi, kecanggihan teknologi informasi dan 

komunikasi telah memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang 

cepat tanpa terhambat oleh batas ruang dan waktu. Oleh karena itu, 

setiap negara berlomba untuk mengintegrasikan media, termasuk 

teknologi informasi dan komunikasi untuk semua aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegaranya untuk untuk membangun dan 

membudayakan masyarakat berbasis pengetahuan agar dapat bersaing 

dalam era global. 

              Bimbingan dan Konseling sebagai suatu proses pemberian 

bantuan kepada individu (siswa), dilaksanakan melalui berbagai macam 

layanan. Layanan tersebut saat ini, pada saat jaman semakin 

berkembang, tidak hanya dapat dilakukan dengan tatap muka secara 

langsung, tapi juga bisa dengan memanfaatkan media atau teknologi 

informasi yang ada. Tujuannya adalah tetap memberikan bimbingan dan 

konseling dengan cara-cara yang lebih menarik, interaktif, dan tidak 

                                                           
37 Articles. id, “Sejarah Perkembangan Media Sosial Periode Awal Hingga Kini” dalam 

https://articles.id/sejarah-perkembangan-media-sosial-periode-awal-hingga-kini/.   

mailto:srikartika530@gmail.com
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terbatas tempat, tetapi juga tetap memperhatikan azas-azas dan kode etik 

dalam bimbingan dan konseling. 

 Tak bisa dipungkiri, media sosial dalam perkembangan media 

telah mengambil bentuk yang menandingi media-media konvensional 

atau tradisional, seperti televisi, radio, atau media cetak. Keunggulan itu 

dapat terjadi karena media sosial tidak membutuhkan tenaga kerja yang 

banyak, modal yang besar, dan tidak terikat oleh fasilitas infrastruktur 

produksi yang massif seperti kantor, gedung dan perangkat peliputan 

yang lain.38 

              Seperti kita ketahui bahwa saat ini bimbingan konseling belum 

dikatakan materi, sehingga tidak semua sekolah di Indonesia 

memberikan jam yang cukup untuk materi bimbingan konseing ini, 

karena berbagai alasan. Dengan demikian apakah dengan tidak 

tersedianya waktu yang cukup peran guru bimbingan konseling akan 

berhasil? Siapapun pasti akan menjawab tidak. Dengan argumen apapun 

jika waktu yang tersedia tidak cukup atau tidak sesuai seperti yang 

diharapkan, maka jangan harap apa yang disampaikan bisa mengenai 

sasarannya. Oleh karena itu peranan teknologi informasi bisa menjawab 

kekurangan waktu tersebut. Aplikasi teknologi informasi dalam 

bimbingan konseling adalah memberikan informasi kepada klien tentang 

apa yang dibutuhkannya. Selain itu, sarana yang diberikan oleh 

teknologi informasi itu sendiri,  memungkinkan antar pribadi atau 

kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok lainnya dapat 

bertukar pikiran. Teknologi informasi pun dapat meningkatkan kinerja 

dan memungnkinkan berbagai kegiatan untuk dilaksanakan dengan 

cepat, tepat dan akurat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan 

produktivitas kerja konselor itu sendiri. 

              Semenjak jejaring sosial menjadi bagian dari gaya hidup baru, 

dan internet menjadi medium komunikasi efektif dan efisien. Hubungan 

dalam bingkai akademis dan ke-BK-an yang sebelumnya terbangun 

secara tatap-muka, juga telah terbawa hingga ke dunia maya. Facebook 

dan sosial media lainnya menjadi media yang cukup bisa diandalkan 

                                                           
38 Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. 2014, Panduan Optimalisasi Media Sosial 

Untuk Kementrian Perdagangan Republik Indonesia (Jakarta: Kemetrian Perdagangan RI,) 

hlm. 28   
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bagi siswa untuk melakukan konsultasi psikologis dengan guru 

bimbingan dan konseling yang juga konselornya. 

 Sebagai orang tua juga guru yang berperan dalam perkembangan 

moral seorang remaja, kita juga tentunya ingin ramaja jaman sekarang 

ini tumbuh sesuai dengan perkembangan jamannya namun tidak 

menghilangkan etika serta tata kramanya sebagai seorang pelajar dan 

berakhlakul karimah sesuai dengan tuntuan ajaran agama Islam. 

Sehingga menjadikan ia manusia yang lebih di hormati dan tau kaedah-

kaedah Islam juga tidak tertinggal oleh perkembangan jamannya. 

 Disini orang tua juga guru bimbingan dan konseling sangat 

berperan penting untuk memantau perkembangan sosial dari remaja itu 

sendiri. Sebagai orang tua harus mengarahkan hal-hal yang postif dari 

pengguanaan media sosial agar hal-hal yang tidak di inginkan tidak 

terjadi pada remaja yang akan menjadi penerus bangsa. Karena setelah 

melihat yang dilapangan, remaja kita sekarang ini telah minim ilmu 

agama, sehingga mereka telah menjadi budaknya dunia, mengikuti 

perkembangan jaman namun telah meninggalkan ilmu agama yang 

tentunya itu lebih mulia ketimbang mengejar dunia. Sayangnya remaja 

kita sekarang tidak seberapa mengerti akan hal itu, dan inilah yang perlu 

untuk kita luruskan agar remaja-remaja kita menjadi pribadi yang lebih 

mulia serta taat pada agama juga tidak ketinggalan oleh perkembangan 

teknologi yang semakin luar biasa pesatnya. 

Dalam sebuah lembaga sekolah penggunaan media sosial media 

dalam waktu pembelajaran berlangsung tidaklah di benarkan. Karena hal 

itu merupakan satu hal yang dapat merusak konsentrasi belajar peserta 

didik, karena demikanlah penggunaan media sosial pada waktu belajar 

tidak di benarkan. Selain itu memwa HP kesekolah tidak di benarkan 

oleh beberapa sekolah. 
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Bimbingan dan Konseling 

Bimbingan dan konseling berasal dari dua kata, yaitu bimbingan 

dan konseling. Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance yang 

didalamnya terkandung beberapa makna. Syamsu Yususf dan A. juntika 

Nurihsan mengemukakan bahwa “guidance” dari akar kata “guide” 

berarti: (1) mengarahkan (to direct), (2) memandu (to pilot), (3) mengelola 

(to manage), (4) menyetir (to steer).39 Bimbingan adalah proses pemberian 

bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau 

beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. 40 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang 

yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu dalam hal 

memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya 

sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan dan menyusun 

rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan 

berdarkan norma-norma yang berlaku. 

Konseling (counseling) merupakan bagaian integral dari 

bimbingan. Dan konseling juga merupakan salah satu teknik dalam 

konseling. Istilah konseling berasal dari bahasa Inggris “counseling” 

didalam kamus artinya dikatakan dengan kata “counsel” yang 

mempunyai beberapa arti yaitu: nasihat (to obtain counsel) anjuran (to give 

counsel), dan pembicaraan (to take counsel). Berdasarkan arti diatas, 

konseling secara etimologis berarti pemberian nasihat, anjuran, dan 

pembicaraan dengan bertukar pikiran. Sama halnya dengan bimbingan, 

konseling juga didefinisikan secara beragam, namun mempunyai makna 

yang satu sama lain ada kesamaannya. 

Mengacu pada pengertian bimbingan dan konseling di atas, dapat 

dinyatakan bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu proses 

pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, 

yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus 

untuk itu, dengan tujuan agar individu dapat memahami dirinya, 

lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri 

                                                           
39 Syamsu Yusuf, A. Juntika Nurihsan, (2006), Landasan Bimbingan dan Konseling, 

Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm, 480   
40 Prayitno dan Erman Amti, (1995), Dasar-dasar Bimbingan Konseling. Jakarta: Renika, 

hlm, 99.   



157 
 

dengan lingkungan untuk mengembangkan potensi dirinya secara 

optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat. 

 

Layanan Bimbingan dan Konseling 

 

Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling di sekolah : 

a) Orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

memahami lingkungan baru, terutama lingkungan 

sekolah/madrasah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk 

menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar 

peran peserta didik di lingkungan yang baru.  

b) Informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, 

belajar, karir/jabatan, dan pendidikan lanjutan.  

c) Penempatan dan Penyaluran, yaitu layanan yang membantu 

peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang 

tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program 

studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstra kurikuler.  

d) Penguasaan Konten, yaitu layanan yang membantu peserta 

didik menguasai konten tertentu, terumata kompetensi dan 

atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, 

keluarga, dan masyarakat.  

e) Konseling Perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta 

didik dalam mengentaskan masalah pribadinya.  

f) Bimbingan Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta 

didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan 

sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan pengambilan 

keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui 

dinamika kelompok.  

g) Konseling Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta 

didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi 

melalui dinamika kelompok.  

h) Konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan 

atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, 
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dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani 

kondisi dan atau masalah peserta didik.  

i) Mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan 

antarpeserta didik.  

 

Media Sosial 

 

a) Pengertian Media Sosial 

Media sosial adalah sebuah media online, dimana para 

penggunannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan 

menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan 

dunia virtual. Hampir setiap orang memeliki social media 

bahkan merea bisa memliki lebih dari satu akun. Hakikatnya, 

sosial media adalah bentuk dari kemajuan teknologi 

komunikasi. Sosial media diciptakan untuk mempermudah 

komunikasi. Sayangnya, banyak masyarakat tidak 

mengindahkan bahwa sebenarnya kegunaan sosial media itu 

sendiri.41 

Media sosial adalah media online yang mendukung 

interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis 

web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. 

Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara 

lain: Blog, Twitter, Facebook, Instagram, dan Wikipedia. 

Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk 

media sosial adalah platfrom media yang memfokuskan pada 

eksitensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam 

beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial 

dapat di lihat sebagai fasilitator online yang menguatkan 

hubungan antara pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan 

sosial.42 Dari pengertian di atas, maka dapat di simpulkan 

bahwa media sosial adalah proses atau kegiatan yang di 

                                                           
41 Adha Liany, (2016), Sosial Media Deviation, Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, 

hlm, 10-11   
42 Rulli Nasrullah, (2017), Media sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi, 

Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm, 11.   
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lakukan seseorang melalui media sosial yang dapat di 

gunakan untuk berbagi informasi, berbagi ide, berkreasi, 

berfikir, berdebat dan menemukan teman baru dengan sebuah 

aplikasi online yang dapat digunakan melalui smartphone 

(telepon genggam). 

 

       Jenis-jenis Media Sosial 

 

a) Aplikasi Media Sosial Berbagi Video (Video Sharing)  

Aplikasi berbagi video tentu sangat efektif untuk 

menyebarkan beragam program pemerintah. Program tersebut 

dapat berupa kunjungan atau pertemuan di lapangan, 

keterangan pemerintah, diskusi publik tentang suatu 

kebijakan, serta berbagai usaha dan perjuangan pemerintah 

melaksanakan program-program perdagangan. 

b) Aplikasi Media Sosial Mikroblog  

Aplikasi mikroblog tergolong yang paling gampang 

digunakan di antara program-program media sosial lainnya. 

Peranti pendukungnya tak perlu repot menggunakan telepon 

pintar, cukup dengan menginstal aplikasinya dan jaringan 

internet. Aplikasi ini menjadi yang paling tenar di Indonesia 

setelah Facebook. Ada dua aplikasi yang cukup menonjol 

dalam masyarakat Indonesia, yakni Twitter dan Tumblr. 

c) Aplikasi Media Sosial Berbagi Jaringan Sosial  

Setidaknya ada tiga aplikasi berbagi jaringan sosial yang 

menonjol dan banyak penggunanya di Indonesia, khususnya 

untuk tipe ini. Yakni Facebook, Google Plus serta twitter. 

Masing-masing memang memiliki kelebihan dan kekurangan 

tersendiri. Namun pada umumnya, banyak pakar media sosial 

menganjurkan agar tidak menggunakan aplikasi berbagi 

aktivitas sosial ini jika menyangkut urusan pekerjaan atau hal-

hal yang terkait profesi (pekerjaan). Aplikasi ini menurut 

mereka lebih tepat digunakan untuk urusan yang lebih bersifat 

santai dan pribadi, keluarga, teman, sanak saudara, kumpul-

kumpul hingga arisan. 
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Namun karena penggunaanya yang luas, banyak 

organisasi dan bahkanlembaga pemerintah membuat aplikasi 

ini untuk melancarkan program, misi dan visinya. Walaupun 

begitu, agar lebih kenal dengan segmentasi penguna dan 

karakter aplikasi ini, maka penerapan bahasa dan tampilan 

konten yang akan disebarkan juga harus lebih santai, akrab, 

disertai contoh kejadian lapangan. Lebih baik lagi jika di sertai 

dengan foto atau infogratis. 

 

 

d) Aplikasi Berbagi Jaringan Profesioanl  

Para pengguna aplikasi berbagi jaringan professional 

umumnya terdiri atas kalangan akademi, mahasiswa para 

peneliti, pegawai pemerintah dan pengamat. Dengan kata 

lain, mereka adalah kalangan kelas menengah Indonesia yang 

sangat berpengaruh dalam pembentukan opini masyarakat. 

Sebab itu, jenis aaplikasi ini, sangat cocok untuk 

mempopulerkan dan menyebarkan misi perdagangan yang 

banya memerlukan telaah materi serta hal-hal yang 

memerlukan perincian data. Juga efektif untuk menyebarkan 

dan mensosialisasikan perundang-undangan atau peraturan-

peraturan lainnya. Sejumlah aplikasi jaringan profesional yang 

cukup populer di Indonesia antara lain LinkedIn, Scribd dan 

Slideshare. 

e) Aplikasi Berbagi  

Aplikasi jaringan berbagi foto sangat populer bagi 

masyarakat Indonesia. Sesuai karakternya, aplikasi ini lebih 

banyak menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih 

santai, tidak serius, kadang-kadang banyak mengandung 

unsur-unsur aneh, eksotik, lucu, bahkan menyeramkan. Sebab 

itulah, penyebaran program pemerintah juga efektif dilakukan 

lewat aplikasi ini. Tentu saja, materi yang disebarkan juga 

harus menyesuaikan karakter aplikasi ini. Materi itu dapat 

berupa kunjungan misi perdagangan ke daerah yang unik, 

eksotik, pasar atau komunitas perdagangan tertentu. Beberapa 
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aplikasi yang cukup populer di Indonesia antara lain Pinterest, 

Picasa, Flickr dan Instagram.43 

 

Fungsi Media Sosial 

 

Media sosial memliki beberapa fungsi sebagai berikut:  

a) Media sosial adalah media yang di desain untuk memperluas 

interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi 

web. Internet merupakan salah satu bagian dari (inter-network) 

yang merupakan sekumpulan jaringan komputer yang 

mengubungkan si-tus akademik, pemerintahan, komersial, 

organisasi, maupun pero-rangan. Internet menyediakan akses 

untuk layanan telekomonikasi dan sumber daya informasi 

untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. 

Layananan internet meliputi komunikasi langsung 

(email,chata), diskusi (Usnet News, email, milis), sumber daya 

in-formasi yang terdistribusi (world Wide Web, Gopher), remote 

login, lalu lintas file (Telent, FTP), dan aneka layanan lainnya.44 

b) Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi 

searah dari institusi media ke banyak audience (“one to many”) 

menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak praktik 

komunikasi audi-ence (“many to many”).  

c) Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan 

informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan 

menjadi pembuat pesan itu sendiri.  

 

Dampak Positif dan Negatif Media Sosial  

 

Dampak positif dari media jejaring sosial diantaranya antara 

lain:  

a) Anak dan remaja dapat belajar mengembangkan 

keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di era 

digital seperti sekarang ini. Mereka akan belajar beradaptasi, 

                                                           
43 Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial 

hlm, 65-82.   
44 Iskandar, (2009), Panduan Lengkap Internet, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, hlm, 1-2.   
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bersosialisasi dengan publik dan mengelola jaringan 

pertemanan.  

b) Memperluas jaringan pertemanan. Berkat situs jejaring sosial 

ini anak menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di 

seluruh dunia. Meskipun sebagian besar diantaranya tidak 

pernah mereka temui secara langsunng.  

c) Anak dan remaja akan termotivasi untuk belajar 

mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka 

jumpai secara online, karena mereka berinteraksi dan 

menerima umpan balik satu sama lain.  

d) Situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih 

bersahabat, perhatian dan empati. Misalnya memberikan 

perhatian saat ada teman mereka berulang tahun, 

mengomentari foto, video dan status teman mereka, menjaga 

hubungan persahabatan meski tidak dapat bertemu secara 

fisik.  

Sedangkan dampak negatif dari media jejaring sosial antara 

lain; 

a) Anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di 

dunia nyata. Tingkat pemahaman bahasa pun menjadi 

terganggu. Jika anak terlalu banyak berkomunikasi di dunia 

maya.  

b) Situs jejaring sosial akan membentuk anak dan remaja lebih 

mementingkan diri sendiri. Mereka tidak sadar akan 

lingkungan di sekitar mereka, karena kkebanyakan 

menghabiskan waktu di internet. Hal ini dapat 

mengakibatkan mere menjadi kurang berempati di dunia 

nyata.  

c) Bagi anak dan remaja, tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa 

di situs jejaring sosial. Hal ini membuat mereka semakin sulit 

untuk membedakan anata berkomunikasi di situs jejaring 

sosial dan di dunia nyata.  

d) Situs jejaring sosial adalah lahan yang subur bagi predator 

untuk melakukan kejahatan. Kita tidak akan pernah tahu 
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apakah seseorang yang baru dikenal anakkita di internet 

menggunakan jati diri yang sesungguhnya atau tidak.45 

 

Hasil Angket Dan Analisis 

 

Jumlah responden yang mengisi angket pemanfaatan media sosial 

dalam proses layanan bimbingan dan konseling berjumlah 15 orang guru 

bimbingan dan konseling. Dengan hasil angket sebagai berikut : 

 
Sebanyak 66,7% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu 

memberikan layanan bimbingan dan konseling sesuai jadwal, 26,7% 

menjawab kadang-kadang dan 6,7% menjawab tidak pernah. Hal ini 

menunjukkan bahwa, proses layanan bimbingan dan konseling sudah 

berjalan dengan baik. 

                                                           
45 Hanafi Arief dkk, (2015), Konflik dan Resolusi Opini Publik di Era Jejaring Sosial, 

Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, hlm, 129-133.   
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Sebanyak 26,7% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu 

memberikan layanan biimbingan dan konseling melalui media sosial, 

dan 73,3% menjawab kadang-kadang. Hal ini menunjukkan bahwa guru 

bimbingan dan konseling yang memberikan layanan bimbingan dan 

konseling melalui media sosial masih sedikit. 

 

 
Sebanyak 40% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu 

menggunakan media sosial untuk menarik siswa gara aktif dalam 

layanan bimbingan dan konseling, dan 60% menjawab kadang-kadang. 

Hal ini menunjukkan bahwa, belum semua guru bimbingan dan 

konseling menggunakan media sosial untuk menarik siswa agar aktif 

dalam layanan bimbingan dan konseling. 



165 
 

 
Sebanyak 100% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu, 

lebih memilih memberikan layanan bimbingan dan konseling melalui 

media sosial daripada secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa, 

guru bimbingan dan konseling harus mempunyai kreativitas yang lebih 

tinggi karena semua guru bimbingan dan konseling lebih memilih 

memberikan layanan bimbingan dan konseling melalui media sosial 

daripada memberikan layanan bimbingan dan konseling secara tatap 

muka. 

 

 
Sebanyak 40% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu, 

bahwa guru bimbingan dan konseling tidak mempunyai jam tatap muka 

di kelas, 33,3% menjawab kadang-kadang, dan 26,7% menjawab tidak 
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pernah. Hal ini menunjukkan bahwa, belum seluruh guru bimbingan dan 

konseling mempunyai jam tatap muka di kelas yang terjadwal. Inilah 

yang membuat proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

kurang optimal sebagaimana mestinya. 

 
Sebanyak 13,3% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu, 

bahwa siswa lebih aktif menerima layanan bimbingan dan konseling 

melalui media sosial daripada secara langsung, 80% menjawab kadang-

kadang, dan 6,7% menjawab tidak pernah. Hal ini menunjukkan bahwa, 

tidak semua siswa yang mengikuti layanan bimbingan dan konseling 

melalui media sosial secara aktif. 
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Sebanyak 26,7% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu, 

bahwa siswa aktif dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling 

yang diberikan via media sosial, 66,7% menjawab kadang-kadang, dan 

6,7% menjawab tidak pernah. Hal ini menunjukkan bahwa, pemberian 

layanan bimbingan dan konseling melalui media sosial tidak semua 

siswa aktif mengikutinya. 

 
Sebanyak 40% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu, 

bahwa guru bimbingan dan konseling membuat akun khusus untuk 

proses pemberian layanan bimbingan dan konseling via media sosial, 

46,7% menjawab kadang-kadang, dan 13,3% menjawab tidak pernah. 

Hal ini menunjukkan bahwa, pemanfaatan media sosial dalam proses 

layanan bimbingan dan konseling belum terlaksana seutuhnya. 

 



168 
 

 
Sebanyak 40% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu dapat 

memantau perkembangan sosial siswa dengan memanfaatkan media 

sosial, 53,3% menjawab kadang-kadang, dan 6,7% menjawab tidak 

pernah. Hal ini menunjukkan bahwa, pemanfaatan media sosial dalam 

proses layanan bimbingan dan konseling belum terlaksana seutuhnya. 

 
Sebanyak 20% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu, 

bahwa siswa termotivasi untuk belajar mengembangkan diri setelah 

menerima layanan bimbingan dan konseling via media sosial, 66,7% 

menjawab kadang-kadang, dan 13,3% menjawab tidak pernah. Hal ini 

menunjukkan bahwa, penyampaian layanan bimbingan dan konseling 

kurang mengenai sasaran manfaatnya karena masih banyak siswa yang 
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belum termotivasi untuk belajar mengembangkan diri setelah menerima 

layanan bimbingan dan konseling via media sosial. 

 

 
Sebanyak 26,7% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu, 

bahwa media sosial membuat siswa lebih bersahabat, perhatian dan 

empati, 66,7% menjawab kadang-kadang, dan 6,7% menjawab tidak 

pernah. Hal ini menunjukkan bahwa, penyampaian layanan bimbingan 

dan konseling kurang mengenai sasaran manfaatnya karena masih 

banyak siswa yang belum bersahabat, perhatian dan empati. 

 
Sebanyak 13,3% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu, 

bahwa siswa lebih terbuka bercerita melalui media sosial daripada secara 

langsung, 80% menjawab kadang-kadang, dan 6,7% menjawab tidak 
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pernah. Hal ini menunjukkan bahwa, siswa lebih terbuka bercerita 

melalui proses layanan konseling secara langsung/tatap muka daripada 

via media sosial.  

 

 
Sebanyak 6,7% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu, 

bahwa pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling via media sosial 

lebih efektif daripada proses layanan bimbingan dan konselinga secara 

tatap muka/langsung, 80% menjawab kadang-kadang, dan 13,3% 

menjawab tidak pernah. Hal ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling via media sosial kurang efektif 

daripada pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling secara tatap 

muka. 
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Sebanyak 73,3% guru bimbingan dan konseling menjawab 

kadang-kadang, bahwa guru bimbingan dan konseling tidak menemukan 

adanya manfaat dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling via 

media sosial, dan 26,7% menjawab tidak pernah. Hal ini menunjukkan 

bahwa, proses layanan bimbingan dan konseling belum memberikan 

manfaat yang signifikan terhadap siswa yang menerima layanan tersebut. 

 

 
Sebanyak 13,3% guru bimbingan dan konseling menjawab selalu, 

bahwa jumlah siswa yang ingin berkonsultasi di media sosial lebih 

banyak daripada yang ingin berkonsultasi secara langsung, 80% 

menjawab kadang-kadang, dan 6,7% menjawab tidak pernah. Hal ini 

menunjukkan bahwa, media sosial belum menjamin agar siswa mau 

berkonsultasi dengan guru bimbingan dan konseling, masih banyak siswa 

yang lebih memilih berkonsultasi secara langsung/tatap muka dengan 

guru bimbingan dan konseling daripada berkonsultasi via media sosial. 

 

No KN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ASP 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 NSM 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 

3 IP 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 

4 NFP 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

5 Z 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 

6 SS 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 
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7 IK 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 

8 RFP 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 

9 K 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

10 R 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

11 VRA 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 

12 DW 1 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

13 RI 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 

14 M 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 

15 SYH 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

 

Memanfaatkan media sosial merupakan suatu bentuk bimbingan 

dan komunikasi dalam bentuk yang modern dengan pemasangan yang 

inovatif dan kreatif sehingga kita bisa melaksanakan proses layanan 

dengan lebih mudah dan praktis.tidak perlu dilakukan secara face to face 

namun cukup dengan memanfaatkan kecanggihan internet saja dan 

dengan semakin berkembangnya jaman makanya bisa kita manfaatkan 

secara positif. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan elemen 

penting dalam kehidupan, Peranan teknologi informasi pada aktivitas 

manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah 

menjadi fasilitas bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan, dan telah 

menyentuh layanan bimbingan dan konseling. Teknologi informasi 

dalam layanan bimbingan dan konseling masuk kepada dukungan 

system Bimbingan dan Konseling sebagai suatu proses pemberian 

bantuan kepada individu (siswa), dilaksanakan melalui berbagai macam 

layanan. 

Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan oleh 

seorang ahli atau konselor kepada individu yang mengalami masalah 

yang bermuara pada teratasinya masalah sehingga individu tersebut 

dapat berkembang secara optimal, mandiri, dan memiliki kehidupan 

efektif sehari-hari. Saran untuk guru bimbingan dan konseling agar lebih 
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jeli dalam mengawasi siswa bermain media sosial, agar lebih banyak 

memberikan layanan tentang penggunaan media sosial yang positif, dan 

memaksimalkan penggunakan media sosial dalam layanan bimbingan 

dan konseling pada siswa. Dari uraian diatas, maka guru bimbingan dan 

konseling dalam melaksanakan pelayanannya dapat menggunakan 

media sosial dalam melaksanakan kegiatan pelayanannya. Karena media 

sosial dianggap dapat membantu peserta didik dalam memahamkan 

suatu materi yang dapat dilakukan dalam layanan apapun yang bisa 

digunakan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik sehingga dapat 

berkembang sesuai dengan apa yang telah dimiliki peserta didik tersebut 

dalam bentuk format layanan pribadi, kelompok, maupun kalsikal. 

Penggunakan media sosial sebagai media Bimbingan dan 

Konseling  sangat membantu guru dalam penyampaian layanan kepada 

siswa sehingga tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Siswa menjadi lebih 

tertarik dan aktif dalam mengikuti layanan BK karena dengan media 

sosial tidak lagi mengacu pada guru sebagai pusat mediator, akan tetapi 

siswa sebagai pusat dan merekonstruksi pengetahuannya sendiri dengan 

belajar mandiri lewat internet, disini guru hanya sebagai fasilitator dan 

evaluator. 
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PELAKSANAAN BIMBINGAN KELOMPOK 

DI PENDIDIKAN FORMAL 

 

Tina Musyofah 

Pendahuluan 

 

Bimbingan kelompok adalah bantuan yang diberikan oleh orang yang 

ahli kepada sekumpulan orang baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Sejalan 

dengan itu menurut Natawidjaja (dalam Lilis Satriah, 2014 : 17), bimbingan 

kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada sekumpulan orang yang 

dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu dalam kelompok tersebut 

dapat memahami dirinya, sehingga dapat dan sanggup mengarahkan dirinya, 

dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan 

sekolah, keluarga,masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Dan terdapat 

definisi lain yang dikemukakan oleh Winkel (dalam Lilis Satriah, 2014 : 17) 

bahwasanya bimbingan kelompok merupakan layanan bantuan yang diberikan 

kepada individu yang terkumpul dalam suatu kelompok untuk mampu 

menyesuaikan dirinya dengan lingkungan tempat mereka hidup. Didalam 

memberikan layanan bantuan atau dapat kita katakan “bimbingan” dapat 

diberikan kepada individu maupun kelompok dari berbagai rentang usia, artinya 

sasaran bimbingan adalah individu secara perorangan ataupun individu dalam 

kelompok, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Dalam pendidikan 

formal seperti di sekolah- sekolah tingkat menengah dan atas pada umumnya 

selalu berintikan bimbingan, sebab pendidikan bertujuan agar anak didik 

menjadi kreatif, produktif, dan mandiri, artinya pendidikan berupaya untuk 

mengembangkan individu anak. Segala aspek diri anak didik harus 

dikembangkanseperti intelektual, moral, sosial, kognitif, dan emosional. 

Bimbingan adalah upaya untuk membantu perkembangan aspek-aspek tersebut 

menjadi optimal, harmonis dan wajar (Sofyan Willis, 2013 : 5)  

  Sekolah merupakan pendidikan formal yang dapat ditempuh oleh peserta 

didik di luar rumah yang bertujuan untuk mencetak kader-kader atau alumni-

alumni yang berkualitas dari berbagai aspek, terutama aspek akhlaknya usia 

Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS) dan  Usia sekolah keatas 

(SMA/MA/SMK) yang mana mereka berada pada usia remaja dan dewasa 

awal. usia remaja akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat 

labil, mengapa dikatakan labil karena pada usia remaja rasa ingin tahu terhadap 

sesuatu sangat tinggi, mereka pula memiliki rasa ego yang sangat tinggi, serta 

cenderung tidak ingin diatur. Secara psikologis pun masa remaja adalah usia 

dimana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak 

tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada 
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dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Masa 

remaja pula biasanya mereka ingin mencari atau menunjukkan identitas dirinya, 

identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya, 

apa peranannya dalam masyarakat, apakah ia seorang anak atau seorang 

dewasa,sehingga masa remaja cenderung ingin menampakan dirinya baik 

dengan berperilaku positif maupun negatif agar mereka diakui keberadaannya. 

Pada hakikatnya dalam teori pendekatan behavioral seseorang berperilaku 

karena ada S-R (Stimulus-Respon), di sekolah sudah seharusnya peserta didik 

pasti akan menerima stimulus yang baik dari lingkungannya karena di sekolah 

merupakan tempat berprosese peserta didik untuk belajar menjadi lebih baik 

terutama dalam hal mampu berkomunikasi dengan baik dengan siapapun dan di 

manapun dengan penuh rasa percaya diri. 

Namun masih banyak ditemukan peserta didik yang masih malu- malu, 

takut saat ingin menyampaikan pendapatnya tentang pelajaran di dalam kelas, 

padahal belum tentu pendapatnya tersebut salah, sehingga potensinya tidak bisa 

berkembang. Maka dari itu perlunya guru BK berperan dalam memberikan 

layanan bimbingan kelompok untuk menstimulus dan melatih peserta didik agar 

bisa percaya diri dan mudah berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun. 

bimbingan kelompok yang diberikan oleh guru BK Bimbingan kelompok di 

sekolah formal tingkat SMP/ MTS dan SMA/MA/SMK biasanya di 

laksanakan di luar jam pelajaran, yang diikuti oleh 5- 10 siswa dengan dipimpin 

oleh seorang guru BK. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan bimbingan 

kelompok di pendidikan formal dan apa manfaatnya bagi peserta didik. Maka 

penulis tertarik meneliti dalam bentuk mini riset yang berjudul”Bimbingan 

Kelompok di pendidikan formal”. 

 

Bimbingan kelompok 

Pengertian Bimbingan Kelompok  

 

Nurihsan menjelaskan layanan bimbingan kelompok sebagai usaha yang  

dilakukan untuk mencegah berkembangnya masalah kesulitan pada diri  konseli. 

Isi dari kegiatan ini terdiri atas penyampaian informasi yang  berkenaan dengan 

masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial  yang disajikan 

dalam bentuk pelajaran  Prayitno mendefinisikan layanan bimbingan kelompok 

sebagai kegiatan  pemberiaan informasi dalam suasana kelompok dan adanya 

penyusunan  rencana untuk pengambilan keputusan yang tepat dengan adanya 

dinamika kelompok sebagai wahana untuk pencapaian tujuan kegiatan 

bimbingan  konseling. 

 

Menurut Romlah mendefinisikan bahwa bimbingan kelompok 

merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha  membantu individu agar 
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dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai kemampuan, bakat, 

minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam suasana 

kelompok. Sedangkan menurut sukardi layanan bimbingan kelompok 

dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama 

memperolehberbagai bahan dari narasumber (terutama guru pembimbing) yang 

bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai 

pelajar, anggota keluarga dan masyarakat.Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa bimbingan kelompok  ialah usaha yang dilakukan untuk 

membantu individu menyelesaikan  masalah kesulitan pada diri konseli dan 

pencegahan masalah  guna memperoleh informasi dan membantu konseli dalam 

menyusun rencana atau mengambil keputusan yang tepat.  

 

Tujuan Bimbingan Kelompok   

 

Menurut Amti bahwa tujuan bimbingan kelompok terdiri dari tujuan  

umum dan khusus. Secara umum bimbingan kelompok bertujuan untuk  

membantu para siswa yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok.  

Selain itu juga mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok 

melalui berbagai suasana yang munul dalam kegiatan itu, baik suasana yang  

menyenangkan maupun yang menyedihkan.  

Secara khusus bimbingan kelompok bertujuan untuk: (a) Melatih siswa 

untuk berani mengemukakan pendapat dihadapan teman-temanya, (b) Melatih 

siswa dapat bersikap terbuka didalam kelompok, (c) Melatih siswa untuk dapat 

membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok khususnya teman 

diluar kelompok, (d) Melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam 

kegiatan kelompok, (e) Melatih siswa untuk dapat tenggang rasa dengan orang 

lain, (f) Melatih siswa memperoleh keteramilan social, (g) Membantu siswa 

mengenali dan memahami dirinya dalam hubungannya dengan orang lain.   

Membahas masalah topik umum yang dirasakan atau menjadi 

kepentingan bersama layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk 

memungkinkan siswa secara bersama-sama memperolah bahan dari narasumber 

(terutama guru pembimbing) yang bermanfaaat untuk kehidupan sehari-hari 

baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, sebagai anggota keluarga ataupun 

sebagai masyarakat. Menurut Sukardi layanan bimbingan kelompok merupakan 

layanan pengembangan diri, untuk dapat berlatih berbicara, menanggapi, 

memberi, dan menerima pendapat orang lain, membina sikap dan prilaku yang 

normatif serta aspek-aspek positif lainnya yang pada gilirannya individu dapat 

mengembangkan potensi diri serta dapat meningkatkan prilaku komunikasi 

antar pribadi. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

bimbingan kelompok ialah untuk membantu mengatasi permasalahan yang 

dialami anggota kelompok serta menunjang  perkembangan anggota kelompok. 
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Asas dan Dinamika Kegiatan Bimbingan Kelompok  

 

a. Asas-asas Bimbingan Kelompok  

Tiga etika dasar konseling menurut Munro, Manthei & Small yaitu 

kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri. Asas-asas 

ini mendasari seluruh kegiatan layanan bimbingan kelompok dan konseling 

kelompok.   

a. Asas Kerahasiaan  

Segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok. 

Hendaknya menjadi rahasia kelompok yang hanya boleh diketahui anggota 

kelompok dan tidak disebarluaskan keluar kelompok. Seluruh anggota 

kelompok hendaknya menyadari benar hal ini dan bertekad untuk 

melaksanakannya. Apalikasi asas kerahasiaan lebih dirasakan pentingnya 

dalam konseling kelompok mengingat pokok bahasan adalah masalah 

pribadi yang di alami anggota kelompok. Disini posisi asas kerahasiaan 

sama posisinya seperti dalam layanan konseling perorangan. Pemimpin 

kelompok dengan sungguh-sungguh memantapkan asas ini sehingga seluruh 

anggotaa kelompok berkomitmen penuh untuk melaksanakannya.  

b. Asas Kesukarelaan   

Kesukarelaan anggota kelompok dimulai sejak awal rencana 

pembentukan kelompok oleh konselor (Pemimpin kelompok). Kesukarelaan 

terus-menerus Asas Kerahasiaan  Segala sesuatu yang dibahas dan muncul 

dalam kegiatan kelompok. Hendaknya menjadi rahasia kelompok yang 

hanya boleh diketahui anggota kelompok dan tidak disebarluaskan keluar 

kelompok. Seluruh anggota kelompok hendaknya menyadari benar hal ini 

dan bertekad untuk melaksanakannya. Apalikasi asas kerahasiaan lebih 

dirasakan pentingnya dalam konseling kelompok mengingat pokok bahasan 

adalah masalah pribadi yang di alami anggota kelompok. Disini posisi asas 

kerahasiaan sama posisinya seperti dalam layanan konseling perorangan. 

Pemimpin kelompok dengan sungguh-sungguh memantapkan asas ini 

sehingga seluruh anggotaa kelompok berkomitmen penuh untuk 

melaksanakannya. 

c. Asas Kekinian dan Kenormaatifaan   

Dinamika kelompok dalam bimbingan kelompok semakin intensif 

dan efektif apabila semua anggota kelompok secara penuh menerapkan asas 

kegiatan  

dan keterbukaan. Mereka secara aktif ddan terbuka menampilkan diri tanpa rasa 

takut, malu ataupun ragu. Dinamika kelompok semakin tinggi, berisi dan 

bervariasi. Masukan dan sentuhan semakin kaya  dan terasa. Para peserta 

layanan bimbingan kelompok semakin dimungkinkan memperoleh hal-hal yang 
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berharga dari layanan ini. Asas kekinian memberikan isi aktual dalam 

pembahasan yang dilakukan, anggota kelompok diminta mengemukakan hal-hal 

yang terjadi dan berlaku sekarang ini. Hal-hal atau pengalaman yang telah lalu 

dianalisis dan disangkut pautkan dalam kaitannya dengan kepentingan 

pembahasan hal-hal yang terjadi dan berlaku sekarang. Hal-hal yaang akan 

dataang direncanakan sesuai dengan kondisi yang ada sekarang.  

Asas kenormatifan dipraktikan berkenaan dengan cara-cara 

berkomunikasi dan bertatakrama dalam kegiaatan kelompok, dan dalam 

mengemas isi bahasan. Sedangkan asas keahlian diperlihatkan oleh pemimpin 

kelompok dalam mengelola kegiatan kelompok dan mengembangkan proses dan 

isi pembahasan secara keseluruhan.  

 

d. Tahap-tahap Bimbingan Kelompok    

Suatu proses layanan bimbingan kelompok sangat ditentukan pada 

tahapan yang harus dilalui sehingga akan lebih terarah dan tepat sasaran. 

Layanan bimbingan kelompok hendaklah deselenggarakan secara tertib dan 

teratur dalam perencanaan dan pelaksanaannya, demi kelancaran dan 

kesuksesannya. Adapun tahapan bimbingan kelompok terbagi menjadi 5 

tahapan yaitu:  

1) Tahap pembentukan 

Tahap pembentukan yaitu tahapan untuk membentuk kerumunan 

sejumlah individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan 

dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Disini tahap 

pengantaran secara kental tersampaikan oleh konselor.  

2) Tahap peralihan 

Tahap peralihan yaitu tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal 

kelompok ke kegiatan berikutnya  yang lebih terarah pada pencapaian 

tujuan kelompok. Tahap ini berisi tahapan penjajakan dan penafsiran.   

3) Tahap kegiatan 

Tahap kegiatan yaitu tahapan “kegiatan inti” untuk Tahap 

penutupan,  tahap penutupan yaitu merupakan tahap akhir dari seluruh 

kegiatan, diawali dengan laiseg. Kelompok merencanakan kegiatan 

bimbingan kelompok selanjutnya, dan salam hangat perpisahan.  

4) Tahap penutupan 

Tahap penutupan yaitu merupakan tahap akhir dari seluruh 

kegiatan, diawali dengan laiseg. Kelompok merencanakan kegiatan 

bimbingan kelompok selanjutnya, dan salam hangat perpisahan. 
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Daftar Pertanyaan Angket 

 

Angket bimbingan kelompok di pendidikan formal: 

1. Apakah guru BK membuat angket need asesment berupa  bimbingan 

kelompok untuk  program kerjanya? 

2. Apakah banyak siswa yang minat dan membutuhkan layanan bimbingan 

kelompok pada hasil need asesmen? 

3. Apakah guru BK memasukan layanan bimbingan kelompok pada 

program kerjanya? 

4. Apakah guru BK tetap melaksanakna layanan bimbingan kelompok 

dalam masa pandemi dengan media online? 

5. Apakah guru BK sudah memahami pengertian, tahapan dan tujuan 

bimbingan kelompok? 

6. Apakah dalam satu kelompok dalam kegiatan bimbingan kelompok 

sudah terdiri dari 1 pemimpin kelompok dan minimal 8 anggota 

kelompok? 

7. Apakah guru BK dan anggota kelompok mampu mengenal satu sama 

lain dengan semua anggota kelompoknya sehingga suasana menjadi 

akrab? 

8. Apakah guru Bk memberikan pilihan tema berdasarkan topik tugas atau 

topik bebas sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok? 

9. Apakah guru Bk mengajak semua anggota kelompok untuk bermain 

sebelum kegiatan inti, agar suasana menjadi hangat? 

10. Apakah guru BK yang menentukan tema tugas pada kegiatan bimbingan 

kelompok? 

11. Apakah guru Bk  mampu menghidupkan dinamika kelompok sehingga 

semua anggota kelompok mampu aktif mengemukakan pendapatnya? 

12. Apakah semua anggota kelompok senang melaksanakan bimbingan 

kelompok dan membuat kesepakatan waktu untuk melaksanakan 

kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya? 

13. Apakah dalam kegiatan bimbingan kelompok semua anggota kelompok 

mampu menyimpulkan hasil dan mendapat informasi baru? 

14. Apakah semua anggota kelompok merasa percaya diri dalam 

mengemukakan semua pendapatnya dengan semua orang? 

15. Apakah guru Bk sebagai pemimpin kelompok mengarahkan kegiatan 

bimbingan kelompok sesuai dengan tahap pembentukan, peralihan, 

kegiatan dan pengakhiran? 
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Skala Angket Yang Dipakai 

 

Rating Scale 

Pada rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian 

ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.Responden menjawab, senang atau tidak 

senang, setuju atau tidak setuju adalah merupakan data kualitatif. Dalam skala 

ini responden tidak menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang 

disediakan, tetapi mejawab salahs atu dari jawaban kuantitatif yang telah 

disediakan.  

Contoh: 

Seberapa baik ruang kerja yang ada di perusahaan anda? 

Beri jawaban angka : 

a. 4 bila tata ruang itu sangat baik 

b. 3 bila tata ruang itu cukup baik 

c. 2 bila tata ruang itu kurang baik 

d. 1 bila tata ruang itu sangat tidak baik 

Jawablah dengan melingkari nomor jawaban yang tersedia. 

 

Di dalam angket ini ada beberapa pertanyaan yang harus anda jawab, 

klik pada jawaban yang anda anggap paling tepat. Adapun jawaban tersebut 

terdiri dari: 

 

Selalu: Sangat baik 

Sering:Baik 

Kadang- kadang: cukup 

Tidak Pernah:kurang 

 

Semua jawaban yang akan anda pilih akan terjamin kerahasiaanya dan 

tidak ada yang benar atau salah, jadi mohon dijawab dengan jujur dan tidak ada 

yang dikosongkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

Hasil Angket dan Analisis 

 
Dari hasil  angket no. 1 menggambarkan bahwa guru BK sudah banyak 

yang membuat angket assesment berupa bimbingan kelompok untuk program 

kerjanya yang terbukti dari banyaknya presentase angket sebanyak 66, 7% 

dengan nilai sangat baik, selanjutnya 13, 3% menggambarkan baik dan 20% 

menyatakan cukup.ini menunjukan bahwa untuk assesment pembuatan program 

BK berupa angket layanan bimbingan kelompok perlu dipertahankan dan 

ditingkatkan. 

 

     

 
Angket no.2 yang berisi tentang minat siswa membutuhkan bimbingan 

kelompok juga menunjukan baik dengan presentase 60%, ini artinya siswa 

senang dengan  layanan bimbingan kelompok.sehingga guru BK perlu 

memberikanya. 
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Dari jawaban guru BK pada angket no.3 diatas menunjukan bahwa guru 

BK selalu memasukan layanan bimbingan kelompok pada program kerja setiap 

tahunya dengan presentase 73, 3% nilai sangat baik. 

 
Dari pertanyaan angket no. 4 menunjukan bahwa pada masa pandemi ini 

bnayak guru BK tidak bisa melaksanakan layanan bimbingan kelompok melalui 

media online karena ada beberapa sekolah yang tidak tatap muka dengan 

presentase 13, 3% sangat baik, 20% baik, namun tetap masih ada yang 

menjalankan layanan bimbingan kelompok melalui media online di masa 

pandemi ini dengan nilai cukup sebanyak 33,3% dan kurang 33,3%. 
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      Presentase 66,7% guru BK sangat baik dalam memahami pengertian, 

tahapan dan tujuan bimbingan kelompok, selebihnya 33, 3% guru BK baik 

dalam memahami pengertian, tahapan dan tujuan bimbingan kelompok.ini 

menunjukan bahwa semua guru BK sudah memahami pengertian, tahapan dan 

tujuan bimbingan kelompok.sehingga sudah bisa menjalankan layanan 

bimbingan kelompok. 

 

    

 
 Dari hasil angket no. 6 dapat disimpulkan bahwa guru BK sudah 

melaksanakan layanan bimbingan kelompok sesuai dengan petunjuk jumlah 

anggota kelompok yakni minimal 5 anggota kelompok yang terbukti dari 

presentase hasil angket 40% sangat baik, 20% baik dan 40% sedang. 
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Angket no. 7  berisi saling mengenal antara guru BK dan semua anggota 

kelompok saat bimbingan kelompok agar suasana menjadi akrab mendapat 

presentase 53, 3% sangat baik, 40% baik dan 16, 7% cukup.artinya sebagian 

besar layanan bimbingan kelompok sudah dapat menjalin keakraban di dalam 

kelompok. 

      

 
Pada angket no. 8 menunjukan bahwa guru BK memberi kebebasan 

kepada anggota kelompok untuk menentukan topik yang akan dibahas dalam 

kegiatan bimbingan kelompok, baik itu topik tugas maupun topik bebas dengan 

presentase 40% sangat baik, 40% baik dan 20% cukup.  
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 Angket no.9 mengungkapkan bahwa setiap kegiatan bimbingan 

kelompok diadakan permainan untuk menghangatkan suasana dengan 

presentase 33, 3% sangat baik, 53,3% baik dan 13, 3% cukup. 

 
 Pada angket no. 10 yang berisi guru BK menentukan tema tugas pada 

kegiatan bimbingan kelompok mendapat jawaban tertinggi  kadang-,kadang 53, 

3%, sering 26, 7%, cukup 13, 3%, dan kurang 6,7%.ini artinya guru BK kadang- 

kadang yang menentukan topik tugas pada kegiatan bimbingan kelompok. 
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 Angket no. 11 isinya “Apakah guru BK menghidupkan dinamika 

kelompok sehingga semua anggota kelompok mampu aktif mengemukakan 

pendapatnya”mendapat jawaban selalu 53, 3%, sering 33,3%, kadang- kadang 

13,3%. Ini artinya secara umum guru BK mampu menghidupkan dinamika 

kelompok sehingga semua anggota kelompok mampu aktif. 

 

 

 
No. 12 menyatakan bahwa semua anggota kelompok senang 

melaksanakan bimbingan kelompok dan membuat kesepakatan waktu untuk 

melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya dengan presentase 

selalu 40% kadang- kadang 33,3%, sering 26, 7%. ini berarti  bimbingan 

kelompok digemari oleh siswa sehingga siswa meminta mengadakan bimbingan 

kelompok dilain waktu. 
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 Angket no. 13 berisi tentang semua anggota kelompok mampu 

menyimpulkan hasil dan mendapat informasi baru, dengan presentase 40% 

selalu yakni sangat baik, 33, 3% sering dengan nilai baik, 26, 7% kadang- kadang 

menggambarkan cukup.sehingga dapat disimpulkan semua anggota kelompok 

mampu menyimpulkan hasil dan mendapat informasi baru setelah 

melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok sesuai dengan tujuan bimbingan 

kelompok. 

 

 

 
Hasil jawaban dari angket no. 14 yang berisi:”semua anggota kelompok 

merasa percaya diri dalam mengemukakan semua pendapatnya dengan semua 

orang” 

Mendapat respon 53, 3% sering artinya baik, 33, 3% kadang- kadang berarti 

cukup dan 13,3 % berarti cukup.ini berarti anggota kelompok mampu percaya 

diri berbicara dengan semua orang setelah mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok terkategori baik. 
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Angket no. 15 menunjukan bahwa kemampuan guru BK memimpin kegiatan 

bimbingan kelompok sesuai dengan tahap pembentukan, peralihan, kegiatan dan 

pengakhiran mayoritas sangat baik dengan presentase 53, 3% selalu, 40% sering 

dan 7,7% kadang- kadang. 
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Nama lengkap dan gelar Nama Sekolah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13 14 15 

Citra Meyanti. S.Pd.I SMP N 4 Rejang Lebong 4 3 3 1 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 4 

Wahyu Naldi 

SMA NEGERI 4 Rejang 

Lebong 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 

Nanik nuryati,S.Pd.I SMAN 4 RL 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

Wedia, S. Pd SMA negeri 11Mukomuko 4 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 

Rifi Astriadi, S. Pd SMA N 5 Padang 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 

Yossi Hadiansyah, S.Pd MA Al Muhajirin 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 

Haris Agustian S. Pd.I  SMAN 5 Kota Bengkulu  4 2 4 4 4 2 4 3 4 2 4 2 4 3 4 

Aji Prayetno MTs Tarbiyah Curup 4 3 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 

Titi lidya purnama sari SMA 3 curup 4 3 4 2 4 2 4 4 3 1 4 4 4 4 4 

Desi Wulandari, S.Pd SMPN B Srikaton 3 3 4 1 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 

Media Afriyanti SMPN 1 RK 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 

Mukti Wijaya, S.Pd SMAN 1 SS III 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

Hendra Oktora, S.Pd 

SMKN 3 REJANG 

LEBONG 4 3 4 2 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 4 

Zainal Abidin,S.Pd.I SMPN 01 KEPAHIANG 2 3 3 1 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

Yunita M Man Rejang Lebong 4 2 4 1 4 2 4 4 4 2 3 3 2 2 4 
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Kesimpulan Hasil Angket Bimbingan Kelompok Diketahui sebagai 

berikut: 

 

Kategori Skor 

Selalu 93 

Sering 77 

Kadang-Kadang 49 

Tidak Pernah 6 

 

 

 

Dari hasil angket tersebut dapat disimpulkan sesuai dengan 

rumusan masalah bahwa: 

1. 73, 3% kategori selalu, menunjukan bahwa guru BK 

memasukan layanan bimbingan kelompok dalam program BK 

sudah sangat baik. 

2. 53,3% menyatakan selalu artinya sangat baik, guru BK sudah 

menerapkan tahap- tahap bimbingan kelompok yaitu:tahap 

pembentukan,  

tahap peralihan, tahap kegiatan, tahap pengakhiran. 
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MODEL – MODEL KEBIJAKAN BIMBINGAN DAN 

KONSELING 
 

Triani Eka Pitri 

SMAN 6 Kepahiang 

trianiekapitri@gmail.com  

 

Pendahuluan  

 

Keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah tidak hanya ditentukan oleh keahlian dan ketrampilan para 

petugas bimbingan dan konseling, namun juga sangat ditentukan oleh 

komitmen dan keterampilan seluruh staf sekolah, terutama dari kepala 

sekolah sebagai administrator dan supervisor. Sebagai administrator, 

kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan 

seluruh program sekolah, khususnya program layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah yang dipimpinnya. Karena posisinya yang sentral, 

kepala sekolah adalah orang yang paling berpengaruh dalam 

pengembangan atau peningkatan pelayanan bimbingan dan konseling di 

sekolahnya. Sebagai supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab 

dalam melaksanakan program-program penilaian, penelitian dan 

perbaikan atau peningkatan layanan bimbingan dan konseling. Ia 

membantu mengembangkan kebijakan dan prosedur-prosedur bagi 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolahnya. Adanya 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah untuk memberi 

dukungan pada pencapaian kematangan kepribadian dan keterampilan 

sosial para siswa. Selain itu, bimbingan dan konseling juga mendukung 

pencapaian kemampuan akademik, yang akhirnya bermuara pada 

terbentuknya kematangan karir individual yang diharapkan dapat 

bermanfaat pada masa depan para anak didik. 

Pelayanan BK ke arah peminatan sebagai upaya advokasi dan 

fasilitasi perkembangan peserta didik agar secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara 

sehingga mencapai perkembangan optimum. Perkembangan optimum 

siswa bukan sebatas tercapainya prestasi sesuai dengan kapasitas 

mailto:trianiekapitri@gmail.com
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intelektual dan minat yang dimilikinya, melainkan sebagai sebuah 

kondisi perkembangan yang memungkinkan siswa mampu mengambil 

pilihan dan keputusan secara sehat dan bertanggung jawab serta 

memiliki daya adaptasi tinggi terhadap dinamika kehidupan yang 

dihadapinya. 

Namun, implementasi layanan bimbingan dan konseling yang 

ideal itu berhadapan dengan berbagai hambatan dan sejumlah 

kendala.Banyak orang menganggap bahwa bimbingan dan konseling 

hanya menangani anak-anak bermasalah dan bertugas memberikan 

skorsing atas pelanggaran tata tertib yang dilakukannya. Munculnya pola 

sikap negatif dan kenakalan siswa sering dianggap sebagai dampak dari 

kurang berfungsinya layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

Banyak guru BK yang dasar ilmunya tidak sesuai dengan ilmu 

yang telah diambil sebelumnya. Akibatnya, guru BK sering tidak 

memahami yang harus dilakukannya. Apa yang dilakukan pada 

akhirnya lebih kepada hal-hal administratif. Bahkan sampai muncul 

anggapan dari siswa bahwa guru BK adalah orang yang galak dan hanya 

menangani siswa nakal. Padahal guru BK tidak selalu berhubungan 

dengan kenakalan siswa. Guru BK dapat dijadikan tempat untuk 

pengembangan diri siswa. Dengan demikian, guru BK tidak sebatas 

mengatasi masalah, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk 

pengembangan diri siswa seperti konsultasi pendidikan dan karir. 

 

Kebijakan Bimbingan dan Konseling 

 

Pengertian Kebijakan Kebijakan menurut Harman (dalam Fattah, 

2012: 135) mendefinisikan kebijakan sebagai spesifikasi implisit atau 

eksplisit dari serangkaian tujuan tindakan yang diikuti atau harus diikuti 

yang terkait dengan pengenalan masalah atau masalah penting dan 

petunjuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara Hogwood 

dan Gunn (dalam Fattah, 2012: 135) membedakan kebijakan sebagai 

label untuk bidang kegiatan, kebijakan sebagai suatu ekspresi umum dari 

tujuan umum atau keadaan yang diinginkan. Sedangkan Harman (dalam 

Fattah, 2012: 135) mendefinisikan kebijakan sebagai spesifikasi implisit 

atau eksplisit dari serangkaian tujuan tindakan yang diikuti atau harus 

diikuti yang terkait dengan pengenalan masalah atau masalah penting 
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dan petunjuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan juga 

merupakan suatu keadaan atau pendirian yang dikembangkan untuk 

merespons masalah atau konflik dan diarahkan untuk mencapai tujuan 

tertentu.  

Tiga elemen kebijakan, yaitu pelaku kebijakan, lingkungan 

kebijakan, dan kebijakan publik. Lingkungan kebijakan yaitu konteks 

khusus di mana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh penyusun kebijakan berisi proses 

yang bersifat dialektis, hal ini berarti bahwa dimensi objektif dan 

subjektif dari penyusunan kebijakan tidak terpisahkan di dalam 

praktiknya. 

 

Model-Model Kebijakan  

 

Model-Model Kebijakan Menurut Stokey dan Zeckhuaser (dalam 

Fattah, 2012: 59) model adalah representasi dari sebuah aspek dalam 

dunia nyata yang disederhanakan. Terkadang model berupa objek, 

sebuah situasi atau proses. Terkait dengan model ini, William Dunn 

(dalam Fattah, 2012 : 61-63) menjelaskan ada sejumlah model analisis 

kebijakan, yaitu:  

1. Model Deskriptif Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan 

atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari 

pilihan-pilihan kebijakan. Model deskriptif digunakan untuk 

memantau hasil-hasil dari aksi-aksi kebijakan. 

2. Model Normatif Model ini bertujuan bukan hanya untuk menjelaskan 

dan atau memprediksi, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi 

untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai). Di antara 

beberapa jenis model normatif yang digunakan oleh para analis 

kebijakan adalah model normatif yang membantu menentukan tingkat 

kapasitas pelayanan yang optimum. Masalah-masalah keputusan 

normatif biasanya dalam bentuk mencari nilai-nilai variabel yang 

terkontrol (kebijakan) yang akan menghasilkan manfaat terbesar 

(nilai) sebagai terukur dalam variabel keluaran yang hendak diubah 

oleh para penyusun kebijakan. Salah satu model normatif yang paling 

sederhana dalam dunia pendidikan contohnya adalah bagaimana 

penentuan standar kelulusan bagi siswa kelas III. Dampaknya banyak 

sekolah yang berupaya mencapai standar tersebut dengan berbagai 
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cara baik yang sehat dan rasional maupun yang tidak sehat dan 

melanggar aturan yang telah ditetapkan.  

3. Model Verbal Model verbal diekspresikan dalam bahasa sehari-hari, 

bukan bahasa logika simbolis dan matematika. Dalam menggunakan 

model verbal, analis berdasar pada penilaian nalar untuk membuat 

prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan 

argumen kebijakan, bukan dalam bentuk nilai-nilai angka pasti. 

Model verbal secara relatif mudah dikomunikasikan di antara para 

ahli dan orang awam, dan biayanya murah. 

4. Model Simbolis Model simbolis menggunakan simbol-simbol 

matematis untuk menerangkan hubungan di antara variabel-variabel 

kunci yang dipercaya memiliki sifat (characterize) suatu masalah. 

Prediksi atau solusi yang optimal diperoleh dari model-model simbolis 

dengan meminjam metode matematika, statistia, dan logika. 

Kelemahan model simbolis adalah hasilnya mungkin tidak mudah 

diinterpretasikan, bahkan di antara para spesialis karena asumsi-

asumsinya tidak dinyatakan secara memadai. 5)Model Prosedural 

Menurut Fattah (2012 : 63-64), model ini menampilkan hubungan 

yang dinamis di antara variabel-variabel yang diyakini menjadi suatu 

ciri masalah kebijakan. Prediksi-prediksi dan solusi optimal diperloleh 

dengan menyimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan yang 

mungkin. 

Faktor Penentu Keberhasilan Kebijakan Tolok ukur suatu 

kebijakan adalah pada tahap implementasi. Implementasi kebijakan 

lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk didalamnya mengeksekusi 

dan mengarahkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat 

disebut sebagai rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah 

kebijakan diterapkan, baik yang terdiri atas pengambilan keputusan, 

langkah-langkah maupun operasional yang ditempuh guna 

mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, guna 

mencapai sasaran dari kebijakan yang telah diterapkan tersebut. 

Tingkat keberhasilan proses ini akan dipengaruhi berbagai unsur yang 

bersifat mendukung atau menghambat serta lingkungan baik fisik 

maupun sosial budaya. Implementasi kebijakan baru akan terlihat 

setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa 

proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap penting 
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dalam menentukan proses perumusan kebijakan selanjutnya sebab 

berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya 

ditentukan dalam pelaksanaannya. Berhasil atau tidaknya suatu 

kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor. 

Prinsip-Prinsip Kebijakan Prinsip-prinsip diperlukan dalam suatu 

kebijakan sebagai acuan dalam menilai suatu kebijakan yang telah 

diimplementasikan. Dapat tidaknya prinsip-prinsip yang dijadikan 

acuan dalam menilai kelayakan suatu kebijakan pendidikan, sangat 

ditentukan oleh kondisi konteks implementasi kebijakan. Menurut 

Bahtiar (2011 : 55) untuk menilai layak tidaknya suatu kebijakan, 

harus dilihat dari ukuran-ukuran berikut:  

1. Dari aspek formulasi kebijakan pendidikan ialah: (a) filsafat 

pendidikan yang dipakai dasar penyelenggaraan pendidikan; (b) teori 

dan ilmu yang dipakai rujukan untuk setiap komponen pendidikan 

(general theory, middle range theory, dan operational theory); (c) 

sistem nilai yang dijadikan dalam pengembangan asumsi-asumsi yang 

melandasi praktik-praktik pendidikan. 

2. Pada tatanan implementasi kebijakan ialah: (a) prioritas permasalahan 

pada setiap aspek substansi pendidikan; (b) pendekatan, proses, dan 

prosedur implementasi yang digunakan; (c) peran-peran pelaku 

kebijakan dari policy maker, organizational level, dan operational 

level; (d) setting lingkungan yang sangat memungkinkan berpengaruh 

terhadap keseluruhan aspek kebijakan, baik pada saat proses 

perumusan, implementasi, maupun lingkungan. 3)Pada tatanan 

evaluasi kebijakan pendidikan berkenaan dengan norma, alat ukur, 

dan prosedur yang digunakan. Terutama terhadap aspek: (a) dampak 

terhadap efisiensi penggunaan sumber daya; (b) kemanjurannya 

terhadap pencapaian target and means; (c) akuntabilitas para pelaku 

kebijakan pada semua tingkatan. 

 

Pelayanan Bimbingan dan Konseling  

 

Pengertian Bimbingan dan Konseling Bimbingan adalah bantuan 

yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita yang telah 

terlatih dengan baik dan memiliki kepribadian dan pendidikan yang 

memadai kepada seseorang, dari semua usia untuk membantunya 

mengatur kegiatan, keputusan sendiri, dan menanggung bebannya 
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sendiri (Crow & Crow, dalam Mugiarso 2011: 2) Sertzer & Stone dalam 

Smit yang dikutip Prayitno (2004:100), mengemukakan bahwa konseling 

merupakan suatu proses dimana konselor membantu konseli dalam 

menyusun intepretasi-intepretasi tentang fakta-fakta yang berhubungan 

dengan pilihan, rencana, penyesuaian-penyesuaian yang perlu 

disusunnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

bimbingan dan konseling adalah proses pelayanan bantuan untuk peserta 

didik, baik secara individual maupun kelompok, agar mampu mandiri 

dan berkembang secara optimal, dalam bidang pengembangan 

kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan 

perencanaan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan 

pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku. 

 

 

Daftar Pertanyaan (Angket) Penentuan Skala  

 

No 

 

Pertanyaan 

Skala 

Selalu Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. Apakah Bapak/Ibu selalu 

menggunakan strategi saat 

menyelesaikan masalah pada siswa? 

 

14 

 

1 

 

0 

2. Apakah guru BK selalu berkomunikasi 

kepada pihak-pihak yang terkait 

mengenai kebijakan pemberian 

layanan? 

 

10 

 

5 

 

0 

3. Apakah di sekolah selalu 

mengimplementasikan kebijakan 

turunan dari kebijakan pendidikan 

nasional? 

 

3 

 

11 

 

1 

4. Apakah Pencapaian tujuan layanan 

kebijakan pemberian layanan selalu 

berhasil? 

 

1 

 

14 

 

0 

5. Apakah selalu diadakan evalusai dan 

dipelajari pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai? 

 

12 

 

2 

 

1 

6. Apakah di sekolah di sediakan    
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ruangan BK, seperti ruangan 

konseling, kelompok dalan lain-lain? 

11 3 1 

7. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran Dana untuk BK? 

1 10 4 

8. Apakah ada jam untuk BK masuk 

kelas? 

1 5 9 

9. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap kegiatan yang 

diprogramkan? 

 

6 

 

9 

 

0 

10. Apakah di sekolah BK masih dianggap 

sebagai polisi sekolah oleh siswa? 

 

5 

 

9 

 

1 

11. Apakah Bapak/Ibu selalu 

mengadakan kerjasama dengan 

instansi lain yang tekait dengan 

pelaksanaan BK? 

 

6 

 

9 

 

0 

12. Apakah Bapak/Ibu selalu 

mengadakan kerjasama dengan wali 

murid mengenai pemberian layanan 

BK di sekolah? 

 

7 

 

8 

 

0 

13. Apakag Bapak/Ibu selalu mengadakan 

kerjasama dengan wali kelas dan guru 

mata pelajaran atas pemberian layanan 

BK? 

 

13 

 

2 

 

0 

14. Apakag Bapak/Ibu selalu melakukan 

need assesmen untuk mengetahui 

kebutuhan siswa? 

 

2 

 

13 

 

0 

15. Apakah selalu menyiapkan materi 

sebelum memberikan layanan BK 

kepada siswa? 

 

11 

 

4 

 

0 

16. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam 

organisasi BK? 

12 3 0 

17. Apakah Bapak/Ibu selalu 

menggunakan internet untuk 

pemberian layanan BK sebagai sumber 

materi? 

 

7 

 

7 

 

1 

18. Apakag Bapk/Ibu selalu    
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menggunakan metode ceramah pada 

saat pemberian layanan? 

3 12 0 

19. Apakah Bapak/Ibu membantu siswa 

dalam mengembangkan bakat dan 

minatnya? 

 

14 

 

1 

 

0 

20. Apakah siswa terlibat aktif dalam 

kegiatan pemberian layanan BK di 

sekolah? 

 

10 

 

5 

 

0 

 

Hasil Angket dan Analisis dan Tabel  
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Kesimpulan  

 

 Dari hasil angket di atas maka dapat ditentukan hasil 

keseluruhanya maka untuk kategori selalu menunjukan hasilnya sebesar 

74,5%  dan kadang-kadang 17% serta Tidak pernah itu sebesar 8,5%. 

Dari hasil ini jelas diketahui bahwa skor tertinggi di letakan pada 

kategori Selalu yang memiliki skor sebesar 74,5% dan skor terkercilnya 

diletakan kategori Tidak Pernah yang skornya sebesar 8,5%.  
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EVALUASI KINERJA PEGAWAI 

DI LINGKUNGAN KANTIR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN 

REJANG LEBONG 

 

Vera Yusnita 

 

Pendahuluan  

 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara, pada 26 April 2019, Presiden Joko Widodo telah 

menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang dikenal dengan ASN. Dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas 

pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian 

dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau 

organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, 

serta perilaku PNS. 

Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbunyi Penilaian Kinerja PNS dilakukan 

berdasarkan prinsip: objektif; terukur; akuntabel; partisipatif; dan transparan. Penilaian 

Kinerja PNS sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 

tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilaksanakan dalam suatu Sistem 

Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas: perencanaan kinerja; pelaksanaan, 

pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan Sistem 

Informasi Kinerja PNS. 

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan 

penetapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan memperhatikan Perilaku Kerja. 

Proses penyusunan SKP yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 

Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilakukan dengan 

memperhatikan: perencanaan strategis Instansi Pemerintah; perjanjian kinerja; 

organisasi dan tata kerja; uraian jabatan; dan/atau SKP atasan langsung.  

“SKP sebagaimana dimaksud memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang 

PNS setiap tahun. Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud, SKP dapat memuat 

kinerja tambahan,” demikian bunyi Pasal 9 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). SKP bagi 

pejabat pimpinan tinggi, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 

tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini, disusun berdasarkan 

perjanjian kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan: a. rencana 

strategis; dan b. rencana kerja tahunan. 
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Pembahasan 

 

Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas: 

perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; 

penilaian kinerja; tindak lanjut; dan Sistem Informasi Kinerja PNS. Dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

(PNS)Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP (Sasaran Kinerja 

Pegawai) dengan memperhatikan Perilaku Kerja. Proses penyusunan SKP yang 

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilakukan dengan memperhatikan: perencanaan 

strategis Instansi Pemerintah; perjanjian kinerja; organisasi dan tata kerja; uraian 

jabatan; dan/atau SKP atasan langsung. 

“SKP sebagaimana dimaksud memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang 

PNS setiap tahun. Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud, SKP dapat memuat 

kinerja tambahan,” demikian bunyi Pasal 9 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). SKP bagi 

pejabat pimpinan tinggi, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 

tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini, disusun berdasarkan 

perjanjian kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan: a. rencana 

strategis; dan b. rencana kerja tahunan. 

Hasil Studi Cristina dan Maren (2010) menunjukan bahwa kinerja sumber daya 

manusia dipengaruhi oleh komitmen46. Komitment organisasi merupakan kekuatan yang 

bersifat relative dari karyawan dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya dalam bagian 

organisasi. Hal ini ditandai dalam 3 hal yaitu :1. Penerimaan terhadap nilai- nilai dan 

tujuan organisasi. 2. Kesediaan atau kesiapan untuk berusaha bersungguh sungguh 

untuk organisasi. 3. Ketahanaan untuk mempertahankan keanggotaan didalam 

organisasi47. Manulang menjelaskan bahwa motivasi adlah daya perangsang atau daya 

pendorong yang merangsang mendorong pegawai untuk mau bekerja segiat-giatnya, 

berbeda antara pegawai yang 1 dengan pegawai lainnya48. 

 

Daftar pertanyaan 

Adapun daftar pertanyaan dan Skala jawaban sebagai berikut: 

Ya     : 3 

Tidak     : 2 

Mungkin   : 1 

 

 

 

                                                           
46 Christina Sichmann and Moren Van selansinky,” exporting sevices successfully: Antecedents and 

Performent Implication of Custemer Relationship”, (Jurnal Of International Marketing, Vol. 18 No.1 

2010) Page 86-108 
47 Mowdey R T., R M Steer and I.W Porter, “ The Measurement of Organization Comitment. ( Juornal Of 

Aplied Pshicology, 84. 1979) Hal 408-414 
48 Manulang ML  Dasar-Dasar Management ( Jakarta. Ghalia Indonesia, 1988 ) 
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1 Apakah Staf Bapak/Ibu memiliki keterampilan akan tupoksinya? 

 a. Ya b. Tidak  

c. Mungkin 

2 Apakah Staf Bapak/Ibu memiliki kepribadian yang baik? 

 a. Ya b. Tidak  

c. Mungkin 

3 Apakah Staf Bapak/Ibu bisa mengikuti budaya kerja yang telah ditentukan oleh 

organisasi? 

 a. Ya b. Tidak  

c. Mungkin 

4 Apakah staf Bapak/Ibu pernah mendapatkan pembekalan atas tupoksinya baik dari 

organisasi dan/ atau dari yang lainnya? 

 a. Ya b. Tidak  

c. Mungkin 

5 Apakah staf Bapak/Ibu memiliki Kompetensi /Sertipikat atas tupoksinya? 

 a. Ya  b. Tidak  

c. Mungkin 

6 Apakah Staf Bapak/Ibu memiliki Pendidikan yang mendukung atas tupoksinya? 

 a. Ya b. Tidak  

c. Mungkin 

7 Apakah Staf Bapak/Ibu sudah mendapatkan penghasilan yang memadari dari 

organisasi? 

 a. Ya b. Tidak  

c. Mungkin 

8 Apakah staf Bapak/Ibu sudah menegakan Komitmen terhadap perjanjian kerjanya ? 

 a. Ya b. Tidak  

c. Mungkin 

9 Apakah staf Bapak/ Ibu cukup loyal terhadap organisasi ? 

 a. Ya  b. Tidak  

c. Mungkin 

10 Apakah staf Bapak/Ibu pernah mengikuti diklat tentang tupoksinya? 

 a. Ya b. Tidak  

c. Mungkin 

11 APakah Bapak/Ibu sudah membangun komunikasi yang baik terhadap staf dalam 

pekerjaan ? 

 a. Ya b. Tidak  

c. Mungkin 

12  Apakah Sarana dan Prasarana yang digunakan sudah dianggap cukup baik untuk 

mendukung pekerjaan? 

 a. Ya b. Tidak 

c. Mungkin 
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13 Apakah Staf bapak/Ibu bisa menyelesaikan tugas dari waktu yang telah ditentukan? 

 a. Ya b. Tidak 

c. Mungkin 

14 Apakah Hasil pekerjaan yang dilakukan staf Bapak/Ibu sudah bisa dikatakan baik 

sesuai keinginan organisasi? 

 a. Ya b. Tidak 

c. Mungkin 

 

 

Hasil dan Analisis Angket 

 
Sebanyak 88,9 % menjawab Ya, 11,1 % menjawab Mungkin, artinya Pegawai 

Kementerian Agama sudah memiliki keterampilan atas tupoksinya 

 
Sebanyak 100 % menjawab Ya, artinya ini menunjukan bahwa Pegawai Kementerian 

Agama sudah memiliki kepribadian yang baik 
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Sebanyak 94,4 % Menjawab Ya dan 5,6 % Menjawab Mungkin, artinya ini menunjukan 

bahwa Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong  bisa mengikuti budaya 

kerja yang telah ditentukan.

 
Sebanyak 72,2 % Menjawab Ya dan 22,2 % Menjawab Tidak dan 5,6 % Menjawab 

Mungkin, artinya ini menunjukan bahwa Pegawai Kementerian Agama Kabupaten 
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Rejang Lebong  sebagian besar sudah mendapatkan pembekalanatas tupoksinya.

 
Sebanyak 72,2 % Menjawab Ya dan 22,2 % Menjawab Tidak dan 5,6 % Menjawab 

Mungkin, artinya ini menunjukan bahwa Pegawai Kementerian Agama Kabupaten 

Rejang Lebong  sebagian besar sudah mendapatkan pembekalanatas tupoksinya. 

 
 

Sebanyak 72,2 % Menjawab Ya dan 22,2 % Menjawab Tidak dan 5,6 % Menjawab 

Mungkin, artinya ini menunjukan bahwa Pegawai Kementerian Agama Kabupaten 
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Rejang Lebong  sebagian besar sudah mendapatkan pembekalan atas tupoksinya.

 
Sebanyak 66,7 % Menjawab Ya dan 16,7 % Menjawab Tidak dan 16,7 % Menjawab 

Mungkin, artinya ini menunjukan bahwa Pegawai Kementerian Agama Kabupaten 

Rejang Lebong  sebagian besar sudah memiliki pendidikan yang sesuai dengan 

tupoksinya. 

 
Sebanyak 72,2 % Menjawab Ya dan 22,2 % Menjawab Tidak dan 5,6 % Menjawab 

Mungkin, artinya ini menunjukan bahwa Pegawai Kementerian Agama Kabupaten 

Rejang Lebong  sebagian besar sudah berpenghasilan yang memadai. 
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Sebanyak 83,3 % Menjawab Ya dan 11,1 % Menjawab Tidak dan 5,6 % Menjawab 

Mungkin, artinya ini menunjukan bahwa Pegawai Kementerian Agama Kabupaten 

Rejang Lebong  sebagian besar sudah menegakan komitmen terhadap perjanjian 

kerjanya. 

 
 

Sebanyak 100 % Menjawab Ya, artinya ini menunjukan bahwa Pegawai Kementerian 

Agama Kabupaten Rejang Lebong  sudah loyal terhadap organisasi.
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Sebanyak 27,8 % Menjawab Ya dan 55,6 % Menjawab Tidak dan 16,7 % Menjawab 

Mungkin, artinya ini menunjukan bahwa Pegawai Kementerian Agama Kabupaten 

Rejang Lebong  sebagian besar belum pernah mengikuti Diklat tentang Tupoksinya. 

 
Sebanyak 100 % Menjawab Ya, artinya ini menunjukan bahwa Pegawai Kementerian 

Agama Kabupaten Rejang Lebong  sudah membangun kominikasi yang baik tentang 

Tupoksinya. 

 

 
Sebanyak 66,7 % Menjawab Ya dan 11,1 % Menjawab Tidak dan 22,2 % Menjawab 

Mungkin, artinya ini menunjukan bahwa Pegawai Kementerian Agama Kabupaten 

Rejang Lebong  sebagian besar sudah mendapatkan sarana dan prasarana yang cukup 

baik. 
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Sebanyak 83,3 % Menjawab Ya dan 5,6 % Menjawab Tidak dan 11,1 % Menjawab 

Mungkin, artinya ini menunjukan bahwa Pegawai Kementerian Agama Kabupaten 

Rejang Lebong  sebagian besar bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. 

 

 
Sebanyak 83,3 % Menjawab Ya dan 16,7 % Menjawab Mungkin, artinya ini 

menunjukan bahwa Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong  sebagian 

besar bisa menghasilkan pekerjaan sesuai harapan organisasi.  

 

Hasil Kuis Evaluasi Kinerja Pegawai Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong 

 

 

No 

 

Pertanyaan 

Jawaban  

Jumlah Ya Tidak Mungkin 

1. Apakah Staf Bapak/Ibu 

memiliki keterampilan akan 

tupoksinya? 

16 - 2 18 

2. Apakah Staf Bapak/Ibu 

memiliki kepribadian yang 

baik? 

18 - - 18 
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3. Apakah Staf Bapak/Ibu bisa 

mengikuti budaya kerja yang 

telah ditentukan oleh 

organisasi? 

17 - 1 18 

4. Apakah staf Bapak/Ibu pernah 

mendapatkan pembekalan atas 

tupoksinya baik dari organisasi 

dan/ atau dari yang lainnya? 

7 7 4 18 

5. Apakah staf Bapak/Ibu 

memiliki Kompetensi 

/Sertipikat atas tupoksinya? 

7 7 4 18 

6. Apakah Staf Bapak/Ibu 

memiliki Pendidikan yang 

mendukung atas tupoksinya? 

12 3 3 18 

7. Apakah Staf Bapak/Ibu sudah 

mendapatkan penghasilan yang 

memadari dari organisasi? 

13 4 1 18 

8. Apakah staf Bapak/Ibu sudah 

menegakan Komitmen 

terhadap perjanjian kerjanya ? 

14 1 3 18 

9. Apakah staf Bapak/ Ibu cukup 

loyal terhadap organisasi ? 

18 - - 18 

10. Apakah staf Bapak/Ibu pernah 

mengikuti diklat tentang 

tupoksinya? 

10 5 3 18 

11. APakah Bapak/Ibu sudah 

membangun komunikasi yang 

baik terhadap staf dalam 

pekerjaan ? 

18 - - 18 

12. Apakah Sarana dan Prasarana 

yang digunakan sudah 

dianggap cukup baik untuk 

mendukung pekerjaan? 

10 2 4 18 

13. Apakah Staf bapak/Ibu bisa 

menyelesaikan tugas dari 

waktu yang telah ditentukan? 

14 1 3 18 

14. Apakah Hasil pekerjaan yang 

dilakukan staf Bapak/Ibu 

sudah bisa dikatakan baik 

sesuai keinginan organisasi? 

14 - 4 18 
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Daftar Pustaka 

 

PP. Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Kinerja Pegawai 

Agung Prihantoro, SE, MM, Peningkatan Kinerja sumber daya Manusia Melalui Motivasi, 

Disiplin, Lingkungan Kerja dan Komitmen Deepublish 2019. 
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LAYANAN REFERAL DI SEKOLAH/MADRASAH 

Wahyu Naldi 

SMA Negeri 4 Rejang Lebong 

Pendahuluan  

 

Secara garis besar ada tiga faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan 

konseling yaitu faktor klien, faktor konselor dan faktor metode atau pendekatan49.  

Ketiga faktor ini  bersinergi dan menguatkan dinamika bimbingan konseling. 

Dalam penanganan masalah yang ditangani guru bimbingan konseling banyak 

dihadapkan permasalahan siswa dilapangan. Namun tidak semuanya masalah  

harus ditangani oleh guru bimbingan konseling. Permasalahan seperti membolos, 

malas belajar, kesulitan belajar, berkelahi, bertengkar dan sebagainya dapat 

diselesaikan  oleh wali kelas dan guru dengan tetap berkonsultasi guru BK. 

Kemudian masalah (kasus) sedang seperti gangguan emosional, berpacaran 

dengan perbuatan menyimpang, berkelahi antar sekolah, kesulitan belajar, 

gangguan di keluarga, minum minuman keras tahap pertengahan, mencuri kelas 

sedang, melakukan gangguan sosial dan susila dapat diatasi oleh guru BK dengan 

berkonsultasi kepada tenaga profesional seperti polisi, guru dan sebagainya. 

Sementara  permasalahan (kasus berat)  seperti gangguan emosional berat, 

kecandual alkohol dan narkotika, pelaku kriminalitas, siswa hamil, percobaan 

bunuh diri, perkelahian dengan senjata tajam dan sebagainya. Kasus berat bisa 

dilakukan referal (alih tangan kasus) kepada psikolog, psikiater, dokter, polisi, 

ahli hukum, yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan kegiatan konferensi 

kasus50.  

Disisi lain guru bimbingan konseling untuk berkomunikasi dan 

berkerjasama dengan pihak-pihak tertentu dalam melakukan langkah referal 

sehingga permasalahan ini dapat terentaskan. Langkah alih tangan kasus  ini 

merupakan upaya guru bimbingan konseling ketika permasalahan siswa tidak 

masuk  wilayah domainnya.   Asas alih tangan kasus merupakan asas bimbingan 

dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu 

menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas 

atas suatu permasalahan klien mengalihtangankan permasalahannya itu kepada 

pihak yang lebih ahli51. Guru bimbingan konseling  harus mampu 

mengidentifikasi setiap permasalahan siswa yang melibatkan pihak tertentu  

sehingga pelayanan tepat sasaran. 

Berangkat dari kerangka pikir di atas, penulis berupaya menggali dan 

mengkaji Layanan Referal di Sekolah/Madrasah untuk dipresentasikan 

dihadapan kita bersama. Gagasan-gagasan yang tertuang dalam bahasan ini akan 

menjadi acuan dan pembanding khususnya guru bimbingan konseling umumya 

tenaga pendidik. 

                                                           
49  Zulfan Saam, Psikologi Konseling, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 24 
50  Anwar, S. (2016). Model Bimbingan Alih Tangan Kasus (Referal) di SMA Negeri 1 Karangreja 

Kabupaten Purbalingga (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto). 
51  Ibid., 
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Pembahasan 

Alih tangan kasus yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki 

agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan 

dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan klien 

mengalihtangankan permasalahannya itu kepada pihak yang lebih ahli52.  

Kegiatan referal atau alih tangan kasus merupakan kegiatan pendukung BK 

untuk mendapatkan penanganan lebih tepat dan tuntas  terhadap masalah yang 

dialami siswa dengan melibatkan pihak terntentu. Siswa yang mengalami 

kesulitan semacam ini jelas tidak dapat ditangani oleh konselor atau sekolah pada 

umumnya. Layanan yang harus diberikan kepada siswa yang demikian adalah 

mengirimkannya kepada ahli yang berwenang. Sakit fisik kepada dokter medis 

atau para medis lainnya. Gangguan jiwa yang tergolong berat dikirim kepada 

psikiater (ahli penyakit jiwa) sehingga gangguan atau sakitnya dapat 

disembuhkan.   

Layanan untuk mengirimkan siswa ke ahli lain yang lebih berwenang 

inilah yang disebut dengan layanan referral.53 Dalam kaiatan Cormier & Bernard 

mengemukakan praktik yang salah yang hendaknya tidak dilakukan konselor 

dalam kegiatan alih tangan, yaitu : Konseli tidak diberi alternatif pilihan kepada 

ahli mana ia akan dialihtangankan, Konselor mengalihtangankan konseli kepada 

pihak yang keahliannya diragukan, atau pihak yang reputasinya kurang dikenal, 

Konselor membicarakan permasalah konseli kepada calon ahli temapat ahli 

tangan tanpa persetujuan konseli, Konselor menyebut nama konseli kepada calon 

ahli tempat ahli tangan 

Dari gambaran di atas, guru BK dapat menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagaimana mestinya sehingga hal demikian tidak terjadi. Kedua belah baik 

guru BK maupun siswa dapat bersinergi dalam mengentaskan permasalahan 

sehingga tujuan referal tercapai. Adapun tujuan layanan referal antara lain: 

Membantu siswa agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah 

yang dialaminya. Membantu siswa yang mengalami hambatan, kegagalan dalam 

mencapai tugas-tugas perkembangannya. Membantu peserta didik agar memiliki 

kompetensi mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin. Membantu 

siswa mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan 

yang harus dikuasainya sebaik mungkin. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52  Anwar, S. (2016). Model Bimbingan Alih Tangan Kasus (Referal) di SMA Negeri 1 Karangreja 

Kabupaten Purbalingga (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto) 
53  Subandi, S. (2015). Manajemen Mutu Layanan Konseling: Studi Kasus Layanan Konseling di 
MAN 1 Kota Metro. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam, 5(2). 
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Penjabaran Konsep Layanan Referal 

 

Varibel Indikator Sumber 

Layanan Referal 1. Guru BK tidak memiliki kewenangan 

dalam menangani siswa. 

2. Melibatkan pihak tertentu/ahli 

dibidangnya. 

3. Tidak semua guru BK mampu 

menyelesaikan permasalahan siswa. 

4. Membantu memecahkan 

permasalahan siswa. 

Guru BK 

 

Daftar pertanyaan 

Adapun daftar pertanyaan dan Skala jawaban sebagai berikut: 

Ya     : 3 

Kadang-kadang   : 2 

Tidak    : 1 

1 Apakah layanan referal sudah diterapkan di sekolah ? 

 d. Ya e. Tidak  

f. Kadang-kadang 

2 Apakah layanan referal melibatkan pihak tertentu? 

 d. Ya e. Tidak 

f. Kadang-Kadang 

3 Apakah layanan referal sudah berjalan sesuai dengan fungsi bimbingan konseling? 

 d. Ya e. Tidak 

f. Kadang-kadang 

4 Apakah dengan melakukan layanan referal permasalahan siswa dapat terentaskan? 

 d. Ya e. Tidak 

f. Kadang-kadang 

5 Apakah bapak/ibu berkolaborasi dengan pihak tertentu untuk  layanan referal? 

 d. Ya  e. Tidak 

f. Kadang-kadang 

6 Apakah bapak/ibu pernah melakukan layanan referal pada siswa? 

 d. Ya e. Tidak  

f. Kadang-kadang 

7 Apakah bapak/ibu mengalami kesullitan dalam melaksanakan layanan referal? 

 d. Ya e. Tidak 

f. Kadang-kadang 

8 Apakah layanan referal sudah sesuai dengan harapan bapak/ibu? 

 d. Ya e. Tidak 

f. Kadang-kadang 

9 Apakah Apakah siswa  bersedia permasalahannya  direferal? 
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 d. Ya  e. Tidak 

f. Kadang-kadang 

10 Apakah di sekolah bapak/ibu pernah terjadi permasalahan siswa  yang harus 

melibatkan ahli lain ? 

 d. Ya e. Tidak  

f. Kadang-kadang 

11 Apakah layanan referal banyak dibutuhkan siswa? 

 d. Ya e. Tidak 

f. Kadang-kadang 

12  Apakah bapak/ibu memahami permasalahan siswa yang harus mendapatkan 

layanan referal? 

 d. Ya e. Tidak 

f. Kadang-kadang 

13 Apakah bapak/ibu memahami layanan referal? 

 d. Ya e. Tidak 

f. Kadang-kadang 

14 Apakah layanan referal sudah sesuai dengan harapan siswa ? 

 d. Ya e. Tidak 

f. Kadang-kadang 

15  Apakah pihak terterntu bersedia menangani siswa yang direferal ? 

 a. Ya b. Tidak 

c. Kadang-kadang 

 

 

Hasil dan Analisis Angket 

 
Sebanyak 58,8% menyampaikan sudah diterapkan dengan benar, sedangkan 35,3% 

menyampaikan kadang-kadang, hal ini menunjukkan guru sudah melaksanakan 

tugas dengan benar. 
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Sebanyak 64,7% menyampaikan melibatkan pihak tertentu, sedangkan 29,4% 

menyampaikan kadang-kadang, hal ini menunjukkan guru sudah melaksanakan 

tugas dengan benar. 

 

 
 

Sebanyak 50% menyampaikan layanan referal sudah sesuai dengan fungsi 

bimbingan konseling, sedangkan 44,4% menyampaikan kadang-kadang, hal ini 

menunjukkan guru sudah melaksanakan tugas dengan benar. 
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Sebanyak  64,7% menyampaikan layanan referral sudah siswa dapat terentaskan, 

sedangkan 35,3% menyampaikan kadang-kadang, hal ini menunjukkan guru sudah 

melaksanakan tugas dengan benar. 

 

 
Sebanyak 58,8% menyampaikan menjalin kerjasama dengan pihak tertentu, 

sedangkan 23,5% menyampaikan  tidak, dan 17,6 % menyampaikan kadang-

kadang, hal ini menunjukkan guru sudah melaksanakan tugas dengan benar. 
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Sebanyak 58,8% menyampaikan pernah melakukan layanan referal pada siswa, 

sedangkan 35,5% menyampaikan kadang-kadang, hal ini menunjukkan guru sudah 

melaksanakan tugas dengan benar. 

 

 

 
Sebanyak 58,8% menyampaikan mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

layanan referal ,sedangkan 29,4% menyampaikan tidak, dan 11, 8% 

menyampaikan  ya, hal ini menunjukkan guru BK kesulitan dalam melaksanakan 

layanan referal. 

 
Sebanyak 64,7%  kadang-kadang menyampaikan layanan referal sesuai dengan 

harapan, sedangkan 23,5% menyampaikan  ya,  dan 11,8% menyampaikan ya, hal 

ini menunjukkan layanan referral belum maksimal. 
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Sebanyak 64,7% menyampaikan kadang-kadang siswa bersedia permasalahannya 

direferal, sementara 23,5% menyampaikan ya , dan 11, 8% menyampaikan tidak, 

hal ini menunjukkan siswa masih bersedia untuk direferal. 

 
Sebanyak 70,6% menyampaikan pernah terjadi permasalahan siswa yang 

melibatkan pihak terterntu, sedangkan 17,6% menyampaikan kadang-kadang, dan 

11,8% menyampaikan tidak, hal ini menunjukkan guru sudah melaksanakan tugas 

dengan baik. 
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Sebanyak 64,7% menyampaikan kadang-kadang  banyak dibutuhkan siswa, 

sementara 35,3% menyampaikan kadang-kadang, hal ini menunjukkan layanan 

referal masih dibutuhkan siswa. 

 
Sebanyak 82,4% menyampaikan memahami permasalahan siswa , sementara 

17,6% menyampaikan kadang-kadang, hal ini menunjukkan guru sudah 

melaksanakan tugas dengan baik. 
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Sebanyak 82,4 % menyampaikan memahami layanan referal, sedangkan 17,6 % 

menyampaikan kadang-kadang, hal ini menunjukkan guru sudah memahami 

layanan referal. 

 
Sebanyak 70,6% menyampaikan kadang-kadang  layanan referal sesuai harapan 

siswa, sementara 23,5% menyampaikan ya , hal ini menunjukkan layanan referal 

masih dibutuhkan siswa. 

 
Sebanyak 58,8% menyampaikan pihak tertentu bersedia menangani siswa, 

sementara 41,2 % menyampaikan ya , hal ini menunjukkan pihak tertentu masih 

peduli dengan siswa. 
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Tabel II  

Hasil Layanan Referal 

 

 

No 

 

Pertanyaan 

Jawaban  

Jumlah Ya Tidak Kadang-

kadang 

1. Apakah layanan referal sudah 

diterapkan di sekolah ? 

6 1 10 17 

2. Apakah layanan referal 

melibatkan pihak tertentu? 

11 1 5 17 

3. Apakah layanan referal sudah 

berjalan sesuai dengan fungsi 

bimbingan konseling? 

8 1 8 17 

4. Apakah dengan melakukan 

layanan referal permasalahan 

siswa dapat terentaskan? 

11 0 6 17 

5. Apakah bapak/ibu 

berkolaborasi dengan pihak 

tertentu untuk  layanan referal? 

10 4 3 17 

6. Apakah bapak/ibu pernah 

melakukan layanan referal 

pada siswa? 

10 1 6 17 

7. Apakah layanan referal sudah 

sesuai dengan harapan 

bapak/ibu? 

2 5 10 17 

8. Apakah layanan referal sudah 

sesuai dengan harapan 

bapak/ibu? 

4 2 11 17 

9. Apakah Apakah siswa  bersedia 

permasalahannya  direferal? 

4 2 11 17 

10. Apakah di sekolah bapak/ibu 

pernah terjadi permasalahan 

siswa  yang harus melibatkan 

ahli lain ? 

12 2 3 17 

11. Apakah layanan referal banyak 

dibutuhkan siswa? 

0 6 11 17 

12. Apakah bapak/ibu memahami 

permasalahan siswa yang harus 

mendapatkan layanan referal? 

14 0 3 17 

13. Apakah bapak/ibu memahami 

layanan referal? 

14 0 3 17 

14. Apakah layanan referal sudah 

sesuai dengan harapan siswa ? 

4 1 12 17 



214 
 

15. Apakah pihak terterntu 

bersedia menangani siswa yang 

direferal ? 

7 0 10 17 
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LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL DI SEKOLAH/MADRASAH 

 

Yefni Novalia 

novalia859@gmail.com 

 

Pendahuluan 

Konseling (counseling) merupakan bagian integral dari bimbingan. 

Konseling juga merupakan salah satu teknik dalam bimbingan. Konseling 

merupakan inti dalam bimbingan. Ada yang menyatakan bahwa konseling 

merupakan “jantungnya” bimbingan. Istilah konseling dahulu di terjemahkan 

dengan penyuluhan. Penerjemahan penyuluhan atas kata konseling ternyata 

menimbulkan kerancuan dan sering menimbulkan salah persepsi dalam praktik 

pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah termasuk madrasah, konseling 

dengan arti penyuluhan tidak dilakukan seperti halnya penyuluhan pertanian, 

hukum, keluarga berencana, dan lain-lain, dimana orang dikumpulkan dalam 

jumlah yang banyak lalu penyuluh memberikan ceramah. Dalam dunia 

pendidikan praktik konseling dilakukan dalam suasana hubungan atau 

komunikasi yang bersifat individual. Istilah konseling yang diadopsi dari bahasa 

inggris “counseling” di dalam kamus artinya dikaitkan dengan kata “counsel” 

memiliki beberapa arti yaitu nasehat (to obtain counsel), anjuran (to give counsel), 

dan pembicaraan (to take counsel) berdasarkan arti di atas, konseling secara 

etimologis berarti pemberian nasehat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar 

pikiran.  Pada dasarnya layanan konseling individual terselengara atas inisiatif 

klien. Namun demikian, guru pembimbing tidak boleh hanya sekedar menunggu 

saja kedatangan klien, sebaliknya, harus aktif mengupayakan agar siswa-siswa 

yang bermasalah menjadi sadar bahwa dirinya bermasalah, menjadi sadar bahwa 

masalah- masalah itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, dan menjadi sadar bahwa 

mereka memerlukan bantuan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.  

Dalam konseling individu konseli diharapkan dapat mengubah sikap, 

keputusan diri sendiri sehingga ia dapat lebih baik menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya dan memberikan kesejahteraan pada diri sendiri dengan 

masyarakat sekitarnya. Pemilihan dan penyesuaian yang tepat kepada individu 

dan dengan perkembangan ini individu dapat lebih baik menyumbangkan dirinya 

atau ambil bagaian yang lebih baik dalam lingkunganya. Di karenakan 

masyarakat yang semakin maju, masalah penemuan identitas pada individu 

semakin rumit. Hal ini desebabkan oleh tuntutan masyarakat maju kepada 

anggota-anggotanya semakin berat. Persyaratan untuk dapat diterima menjadi 

masyarakat bukan saja kematangan fisik, melainkan juga kematangan mental 

psokologi, cultural, vokasional, intelektual dan relegius. Kerumitan ini akan 

semakin meningkat pada masyarakat yang sedang membangun akan merupakan 

tantangan pula bagi individu atau siswa. Oleh karena itu, dalam konseling 

mailto:novalia859@gmail.com
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individu, unsur-unsur seperti penataan ruang konseling, maupun langkah-langkah 

konseling yang diterapkan oleh konselor sekolah juga perlu diperhatikan.54 

Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dialakukan 

melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang 

sedang mengalami sesuatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya 

masalah yang dihadapi klien. Konseling merupakan “jantung hatinya” pelayanan 

bimbingan secara menyeluruh. Hal ini berarti apabila layanan konseling telah 

memberikan jasanya, maka masalah konseli akan teratasi secara efektif dan 

upaya-upaya bimbingan lainya tinggal mengikuti atau berperan sebagai 

pendamping. Implikasi lain pengertian “jantung hati” ialah apabila seorang 

konselor telah menguasai dengan sebaik-baiknya apa, mengapa, dan bagaimana 

konseling itu. 

 

Pembahasan 

Pengertian Konseling Individual 

Konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang 

dengan seseorang yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat 

diatasinya, dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh 

latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien memecahkan 

kesulitannya. Konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling 

yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan 

langsung tatap muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing dalam 

rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang di derita konseli. 

Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan 

melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu 

yang sedang mengalami sesuatu masalah (klien) yang bermuara pada 

teratasinya masalah yang dihadapi klien. Konseling individual adalah kunci 

semua kegiatan bimbingan dan konseling. Karena jika menguasai teknik 

konseling individual berarti akan mudah menjalankan proses konseling yang 

lain. Proses konseling individu berpengaruh besar terhadap peningkatan klien 

karena pada konseling individu konselor berusaha meningkatkan sikap siswa 

dengan cara berinteraksi selama jangka waktu tertentu dengan cara beratatap 

muka secara langsung untuk menghasilkan peningkatan-peningkatan pada 

diri klien, baik cara berpikir, berperasaan, sikap, dan perilaku.55 

Layanan konseling perorangan adalah layanan bimbingan dan konseling 

yang memungkinkan pesesrta didik mendapatkan layanan langsung secara 

tatap muka dengan guru pembimbing atau konselor dalam rangka 

pembahasan dan pengentasan permasalahannya.56 

                                                           
54 Rendicka, Elisabeth. Pelaksanaan Layanan Konseling Individu di SMPN se-kecamatan Bangsal Mojokerto. 

Jurnal BK UNESA. Volume 03 Nomor 01 Tahun 2013. 388-393 
55 http://etheses.uin-malang.ac.id/788/5/10410023%20Bab%202.pdf 
56 Suryana, Ermis, Bimbingan & Konseling: 2005 hal. 120. 
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Maka dapat disimpulkan bahwa konseling individu merupakan suatu 

layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseli untuk 

mengentaskan suatu masalah yang dihadapi konseli. Jadi konseling individu 

adalah proses pemberian bantuan yang mana konseli bertemu dengan 

konselor secara langsung (face to face) dan di dalamnya terjadi interaksi. 

Hubungan konseling bersifat pribadi yang menjadikan konseli nyaman dan 

terbuka untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi. 

Konseling juga berarti relasi atau hubungan timbal balik antara dua orang 

individu (konselor dan klien) di mana konselor berusaha membantu klien 

untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungannya 

dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada saat ini dan yang akan 

datang. Konseling merupakan suatu kewajiban bagi guru pembimbing dan 

konseling untuk mendorong, merangsang dan meningkatkan perkembangan 

siswa, merangsang hendaknya peduli terhadap perkembangan siswa dan 

perkembangan siswa yang optimal untuk semua siswa asuhnya. Dalam 

suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dengan guru 

pembimbing. Membahas berbagai hal tentang permasalahan yang di alami 

oleh siswa/ klien.57 

 

  Tujuan Layanan Konseling Individual  

Konseling individu memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. Secara umum tujuan konseling adalah supaya klien dapat mengubah 

perilakunya ke arah yang lebih maju, melalui terlaksananya tugas-tugas 

perkembangan secara optimal, kemandirian, dan kebahagiaan hidup. Secara 

khusus, tujuan konseling tergantung dari masalah yang dihadapi oleh masing-

masing klien.58 

Layanan konseling tidak hanya bersifat penyembuhan atau pengentasan 

(curative) masalah saja, melainkan konseling juga bertujuan agar klien setelah 

mendapatkan pelayanan konseling, diharapkan ia dapat menghindari 

masalah-masalah dalam hidupnya (preventive), memperoleh pemahaman diri 

dan lingkungannya, dapat melakukan pemeliharaan dan pengembangan 

terhadap kondisi dirinya yang sudah baik agar tetap menjadi baik, dan dapat 

juga dapat melakukan diri ke arah pencapaian semua hak-haknya sebagai 

pelajar maupun sebagai warga negara (advokasi). maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dari konseling individu adalah mengentaskan permasalahan 

klien agar ia dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya dan membuat klien 

menjadi mandiri serta dapat mengantisipasi permasalahan yang sama 

sehingga dapat dicegah. 

 

 

 
                                                           
57 http://repository.uin-suska.ac.id/4703/2/BAB%20II.pdf 
58 http://repository.radenfatah.ac.id/5251/2/BAB%20II.pdf 
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Fungsi Layanan Konseling Individual  

Layanan konseling mempunyai beberapa fungsi yang dipenuhi melalui 

pelaksanaan kegiatan konseling. Adapun fungsi-fungsi konseling tersebut 

adalah:  

a) Fungsi pemahaman  

Fungsi pemahaman adalah fungsi konseling yang menghasilkan 

pemahaman bagi klien tentang dirinya (seperti bakat, minat, pemahaman 

kondisi fisik), lingkungannya (seperti lingkungan alam sekitar), dan 

berbagai informasi (misalnya informasi tentang pendidikan dan informasi 

karir).  

b) Fungsi pencegahan  

Fungsi pencegahan adalah fungsi konseling yang menghasilkan 

kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya klien dari berbagai 

permasalahan yang mungkin timbul, yang dapat mengganggu, 

menghambat, dan kerugian-kerugian tertentu dalam kehidupan dan proses 

perkembangannya.  

c) Fungsi pengentasan  

Fungsi ini menghasilkan kemampuan klien untuk memecahkan 

masalah-masalah yang dialami klien dalam kehidupan dan 

perkembangannya. 

d) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan  

Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi konseling 

yang menghasilkan kemampuan klien untuk memelihara dan 

mengembangkan berbagai potensi atau kondisi yang sudah baik tetap 

menjadi baik untuk lebih dikembangkan secara mantap dan berkelanjutan.  

e) Fungsi advokasi  

Fungsi konseling ini menghasilkan kondisi pembelaan terhadap 

berbagai bentuk pengingkaran atas hak-hak atau kepentingan pendidikan 

dan perkembangan yang dialami klien.59 

Dari beberapa fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

fungsi konseling individu adalah dimana koselor dapat memberikan 

pemahaman kepada klien tentang permasalahan yang dihadapinya, ketika 

klien telah memahami maka permasalahan tersebut dapat dientaskan dan 

dicegah dampak dari permasalahan klien serta klien juga dapat 

memelihara dan mengembangkan potensi agar tetap dalam keadaan 

menjadi lebih baik lagi. 

 

Asas-asas Layanan Konseling Individual 

Asas-asas konseling memperlancar pengembangan proses yang ada di 

dalam layanan konseling individu. Konselor memasuki pribadi klien dan klien 

memasuki pribadinya. Proses layanan konseling dikembangkan sejalan 

dengan suasana yang demikian, sambil di dalamnya dibangun kemampuan 

                                                           
59 http://repository.radenfatah.ac.id/5251/2/BAB%20II.pdf 
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khusus klien untuk keperluan kehidupannya. Ada beberapa asas-asas di dalam 

konseling di antaranya sebagai berikut: 

a) Kerahasiaan  

b) Kesukarelaan  

c) Keterbukaan  

d) Kemandirian  

e) Kekinian  

f) Kegiatan 

g) Kedinamisan 

h) Keterpaduan 

i) Kenormatifan  

j) Keahlian 

k) Alih tangan kasus 

l) Tut wuri handayani 

 

Materi Umum Layanan Konseling Individual 

Materi yang dapat diangkat melalui layanan konseling individu ada 

berbagai macam, yang pada dasarnya tidak terbatas. Layanan ini 

dilaksanakan untuk segenap masalah siswa secara individu dalam segenap 

bidang bimbingan, yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir.  Setiap 

peserta didik secara individu dapat membawa masalah yang dialaminya 

kepada guru pembimbing atau konselor. Lebih lanjut guru pembimbing atau 

konselor akan melayani semua peserta didik dengan berbagai 

permasalahannya, tanpa membedakan pribadi siswa ataupun permasalahan 

yang dihadapinya.  

Walaupun materi yang dapat diangkat dalam layanan konseling individu 

tidak terbatas, tetapi secara umum materi yang dikedepankan dalam 

pemberian layanan, adalah sebagai berikut : 

a) Pemahaman sikap, kebiasaan, kekuatan diri dan kelemahan, bakat dan 

minat serta penyalurannya 

b) Pengentasan kelemahan diri dan pengembangan kekuatan diri 

c) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menerima dan 

menyampaikan pendapat, bertingkah laku sosial, baik di rumah, 

sekolah dan masyarakat 

d) Mengembangkan sikap kebiasaan belajar yang baik, disiplin dan 

berlatih dan pengenalan belajar sesuai dengan kemampuan, kebiasaan, 

dan potensi diri 

e) Pemantapan pemilihan jurusan dan perguruan tinggi 

f) Mengembangkan dan pemantapan kecenderungan karir dan 

pendidikan lanjutan sesuai dengan rencana karir 

g) Pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi priibadi, keluarga dan 

sosial60 

                                                           
60 Suryana, Ermis, Bimbingan & Konseling: 2005 hal. 122 
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Tahapan-tahapan Layanan Konseling Individual 

Setiap tahapan proses konseling inidividu membutuhkan keterampilan-

keterampilan khusus. Oleh karena itu konselor seyogyanya harus dapat 

menguasai berbagai teknik konseling. Namun keterampilan-keterampilan itu 

bukanlah utama jika hubungan konselor dan klien tidak mencapai rapport. 

Dengan demikian proses konseling individu ini tidak dirasakan oleh peserta 

konseling (konselor klien) sebagai hal yang menjamukan. Maka dari itu 

keterlibatan mereka (konselor klien) dalam proses konseling sangat 

dibutuhkan sejak awal hingga akhir supaya proses konseling dapat dirasakan, 

bermakna dan berguna. Sehingga bantuan yang diberikan oleh konselor 

kepada klien dalam rangka pengentasan masalahnya dapat berjalan secara 

efektif dan efisien.  

Dalam praktiknya, memang strategi layanan bimbingan dan konseling 

harus terlebih dahulu mengedepankan layanan – layanan yang bersifat 

pencegahan dan pengembangan, namun tetap saja layanan yang bersifat 

pengentasan pun masih diperlukan. Oleh karena itu, guru BK maupun 

konselor seyogyanya dapat menguasai proses dan berbagai teknik konseling, 

sehingga bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka 

pengentasan masalahnya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Secara 

umum, proses konseling terdiri dari tiga tahapan yaitu: (1) tahap awal (tahap 

mendefinisikan masalah), Tahap ini terjadi dimulai sejak klien menemui 

konselor hingga berjalan sampai konselor dan klien menemukan masalah 

klien; (2) tahap inti (tahap kerja), Setelah tahap Awal dilaksanakan dengan 

baik, proses konseling selanjutnya adalah memasuki tahap inti atau tahap 

kerja; dan (3) tahap akhir (tahap perubahan dan tindakan), Pada tahap akhir 

ditandai beberapa hal, yaitu ; (1) menurunnya kecemasan klien; (2) perubahan 

perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamis; (3) pemahaman 

baru dari klien tentang masalah yang dihadapinya; dan (4) adanya rencana 

hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.61 

 

Kegiatan Pendukung Konseling Individual  

Sebagaimana layanan-layanan lain, konseling individu juga memerlukan 

kegiatan pendukung. Adapun kegiatan-kegiatan pendukung layanan 

konseling individu adalah : aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi 

kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. 

Pertama, Aplikasi instrumentasi. Dalam layanan konseling individu, hasil 

instrumentasi baik berupa tes maupun non tes dapat digunakan secara 

langsung maupun tidak langsung dalam layanan. Kedua, Himpunan data. 

Seperti halnya hasil instrumentasi, data yang tercantum dalam himpunan data 

selain dapat dijadikan pertimbangan untuk memanggil siswa juga dapat 

dijadikan konten yang diwacanakan dalam layanan konseling individu. 

Ketiga, Konferensi kasus. Seperti dalam layanan-layanan yang lain, konferensi 

                                                           
61 Sudrajat, Akhmad. Tahapan Konseling Individual: 2008.  
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kasus bertujuan untuk memperoleh data tambahan tentang klien untuk 

memperoleh dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak terutama pihak 

yang diundang dalam konferensi kasus untuk pengentasan masalah klien. 

Keempat, Kunjungan rumah. Bertujuan untuk memperoleh data tambahan 

tambahan tentang klien. Kelima Alih tangan kasus. Tidak semua masalah 

yang dialami individu menjadi kewenangan konselor.62 

Dari penjelasan tentang layanan konseling individual diatas, maka dibuat 

angket dengan 30 item pernyataan menggunakan skala likert dengan pilihan 

jawaban selalu, kadang-kadang, tidak pernah. Daftar pernyataan angket untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan koneling individual di sekolah / 

madrasah, yaitu : Memberikan konseling individual pada peserta didik dalam 

rangka membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami. Melakukan 

konferensi kasus terhadap masalah yang sulit dipecahkan. Mengidentifikasi 

masalah yang dialami peserta didik secara serius dan teliti. Menentukan 

jadwal pelaksanaan program layanan. Memberikan layanan konseling 

individual di ruang BK. Memberikan layanan konseling individual terhadap 

semua peserta didik. Proses layanan konseling individual berlangsung dengan 

baik. Guru pembimbing mampu memberikan proses konseling secara 

maksimal. Guru pembimbing menggunakan metode dalam melaksanakan 

proses konseling. Guru pembimbing menggunakan teknik dalam 

melaksanakan proses konseling. Guru pembimbing memberikan pilihan 

pemecahan masalah yang dialami oleh peserta didik. Proses layanan 

konseling individual terselenggara atas inisiatif peserta didik sendiri (konseli 

sukarela atau datang dengan sendirinya tanpa dipanggil). Proses layanan 

konseling individual terselenggara atas guru pembimbing memanggil siswa 

yang bermasalah. Selama proses konseling berlangsung, peserta didik bersikap 

terbuka terhadap guru pembimbing. Berhasil mewujudkan tujuan layanan 

konseling individual. Memenuhi fungsi layanan konseling individual selama 

proses konseling berlangsung. Menerapkan 12 asas-asas konseling selama 

proses konseling berlangsung. Peserta didik dengan terbuka mengungkapkan 

isi hati, harapan dan masalahnya kepada guru pembimbing. Menciptakan 

hubungan konseling yang baik sebelum proses konseling individu 

berlangsung. Guru pembimbing memberikan berbagai alternatif yang sesuai 

dengan pemecahan masalah peserta didik. Menjaga agar hubungan konseling 

selalu terpelihara dengan baik. Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu 

dan kepedulian peserta didik lebih jauh. Mempunyai / mengupdate data atau 

dokumen tiap peserta didik. Membuat sosiometri yang dapat dijadikan isi 

dalam proses layanan konseling individu. Guru pembimbing memberikan 

solusi atas permasalahan siswa. Mengalihtangankan kasus kepada pihak yang 

lebih mengetahui/berwenang jika dirasa sudah tidak mampu mengatasi 

permasalahan peserta didik. Melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui 

kondisi dan keadaan peserta didik serta keluarganya. Peserta didik berhasil 
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menentukan pemecahan masalahnya setelah proses konseling yang diberikan 

oleh guru pembimbing. Pada tahap akhir proses konseling, adanya perubahan 

perilaku peserta didik ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamis. 

Melakukan pengamatan terhadap peserta didik setelah proses konseling 

berakhir. 

 

Hasil Angket Dan Analisis 

 

Angket diisi oleh 31 responden (guru bimbingan dan konseling di 

SMP/MTS SMA/SMK) : 

 
Pada pernyataan no 1 menunjukkan bahwa sebanyak 83,9% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu memberikan konseling individual 

pada peserta didik dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan yang 

dialami, 16,1% menjawab kadang-kadang, dan 0% yang menjawab tidak pernah. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru bimbingan dan konseling 

memberikan layanan konseling individual pada peserta didik dengan baik. 

 
Pada pernyataan no 2 menunjukkan bahwa sebanyak 50% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu melakukan konferensi kasus terhadap 
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masalah yang sulit dipecahkan, 46,9% menjawab kadang-kadang dan 3% 

menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru 

bimbingan dan konseling melakukan konferensi kasus terhadap masalah yang 

sulit dipecahkan dengan baik dan terlaksana. 

 
Pada pernyataan no 3 menunjukkan bahwa sebanyak 75% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu mengidentifikasi masalah yang 

dialami peserta didik secara serius dan teliti, 21,9% menjawab kadang-kadang, 

dan 3% menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru 

bimbingan dan konseling mengidentifikasi masalah yang dialami peserta didik 

dengan baik. 

 
Pada pernyataan no 4 menunjukkan bahwa sebanyak 50% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu menentukan jadwal pelaksanaan 

program layanan, 50% menjawab kadang-kadang dan 0% yang menjawab tidak 

pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya sebagian dari guru 

bimbingan dan konseling yang menentukan jadwal pelaksanaan program 

layanan, hal ini yang harus menjadi perhatian untuk guru bimbingan dan 

konseling ke depannya. 
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Pada pernyataan no 5 menunjukkan bahwa sebanyak 60,6% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu memberikan layanan konseling 

individual di ruang Bimbingan dan Konseling, 36,4% menjawab kadang-kadang, 

dan 2,9% menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

belum semua guru bimbingan dan konseling memberikan layanan konseling 

individual di ruang bimbingan dan konseling itu sendiri, hal ini juga yang 

menjadi persoalan di lapangan mengenai ada tidaknya ruang khusus untuk guru 

bimbingan dan konseling (ruang bimbingan dan konseling). 

 
Pada pernyataan no 6 menunjukkan bahwa sebanyak 38,7% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu memberikan layanan konseling 

individual terhadap semua peserta didik, 58,1% menjawab kadang-kadang, dan 

3,1% menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, tidak 

semua guru bimbingan dan konseling memberikan layanan konseling individual 

ke semua peserta didik, padahal hal ini sangat dibutuhkan oleh semua peserta 

didik. 
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Pada pernyataan no 7 menunjukkan bahwa sebanyak 51,6% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu menjalankan proses layanan 

konseling individual berlangsung dengan baik, 48,4% menjawab kadang-kadang, 

dan 0% menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa guru 

bimbingan dan konseling belum sepenuhnya melaksanakan proses layanan 

konseling individual dengan baik. 

 
Pada pernyataan no 8 menunjukkan bahwa sebanyak 61,3% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu mampu memberikan proses konseling 

individual secara maksimal, 38,7% menjawab kadang-kadang, dan 0% menjawab 

tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, masih ada guru 

bimbingan dan konseling yang belum mampu sepenuhnya dalam memberikan 

proses konseling individual secara maksimal terhadap peserta didik. 
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Pada pernyataan no 9 menunjukkan bahwa sebanyak 48,4% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu menggunakan metode dalam 

melaksanakan proses konseling, 51,6% menjawab kadang-kadang, dan 0% 

menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, guru 

bimbingan dan konseling hanya sebagian saja yang menggunakan metode dalam 

melaksanakan proses konseling. 

 
Pada pernyataan no 10 menunjukkan bahwa sebanyak 53,1% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu menggunakan teknik dalam 

melaksanakan proses konseling, 46,9% menjawab kadang-kadang dan 0% 

menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, hanya 

sebagian guru bimbingan dan konseling yang menggunakan teknik dalam 

melaksanakan proses konseling. 
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Pada pernyataan no 11 menunjukkan bahwa sebanyak 83,9% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu memberikan pilihan pemecahan 

masalah yang dialami oleh peserta didik, 16,1% menjawab kadang-kadang dan 

0% menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, guru 

bimbingan dan konseling telah memberikan pilihan pemecahan masalah yang 

dialami oleh peserta didik dengan baik. 

 
Pada pernyataan no 12 menunjukkan bahwa sebanyak 15,6% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu memberikan proses layanan 

konseling individual terselenggara atas inisiatif peserta didik sendiri (konseli 

sukarela atau datang dengan sendirinya tanpa dipanggil), 78,1% menjawab 

kadang-kadang, 6,1% menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, disinilah letak kurangnya pemahaman peserta didik terhadap guru 

bimbingan dan konseling serta kurangnya penjelasan dan pemahaman yang 

diberikan guru bimbingan dan konseling terhadap semua peserta didik sehingga 

peserta didik masih takut/enggan untuk datang dengan sendiri ke ruang 

bimbingan dan konseling untuk pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri. 
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Pada pernyataan no 13 menunjukkan bahwa sebanyak 41,9% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu melaksanakan proses layanan 

konseling individual terselenggara atas guru Bimbingan dan Konseling 

memanggil siswa yang bermasalah, 58,1% menjawab kadang-kadang dan 0% 

menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, proses 

layanan konseling individual terselenggara karena guru bimbingan dan konseling 

itu sendiri yang memangil siswa yang bermasalah tersebut. 

 
Pada pernyataan no 14 menunjukkan bahwa sebanyak 28,1% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu selama proses konseling berlangsung, 

peserta didik bersikap terbuka terhadap guru pembimbing, 68,8% menjawab 

kadang-kadang, dan 3% menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, hal ini juga yang perlu menjadi perhatian terhadap guru 

bimbingan dan konseling bagaimana agar peserta didik mampu untuk bersikap 

terbuka terhadap guru pembimbing agar proses layanan konseling individual 

dapat berjalan dengan baik. 
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Pada pernyataan no 15 menunjukkan bahwa sebanyak 25% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu berhasil mewujudkan tujuan layanan 

konseling individual, 75% menjawab kadang-kadang dan 0% menjawab tidak 

pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, guru bimbingan dan konseling 

perlu mengkaji lebih dalam lagi ha-hal yang membuat dan yang menjadi 

penghambat kenapa keberhasilan dalam mewujudkan tujuan layanan konseling 

individual  jarang terjadi. 

 
Pada pernyataan no 16 menunjukkan bahwa sebanyak 51,6% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu memenuhi fungsi layanan konseling 

individual selama proses berlangsung, 48,4% menjawab kadang-kadang dan 0% 

menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, hanya 

sebagian guru bimbingan dan konseling yang dapat memenuhi fungsi layanan 

konseling individual selama proses layanan berlangsung. 
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Pada pernyataan no 17 menunjukkan bahwa sebanyak 40,6% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu menerapkan asas-asas konseling 

selama proses konseling berlangsung, 56,3% menjawab kadang-kadang dan 3% 

menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, penerapan 

asas-asas konseling selama proses konseling berlangsung kurang berjalan dengan 

baik. 

 
Pada pernyataan no 18 menunjukkan bahwa sebanyak 41,9% guru 

bimbingan dan konseling menjawab bahwa peserta didik selalu dengan terbuka 

mengungkapkan isi hati, harapan, dan masalahnya kepada guru pembimbing, 

58,1% menjawab kadang-kadang, dan 0% menjawab tidak pernah. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa, guru bimbingan dan konseling perlu lebih 

terbuka, lebih memberikan empati dan simpatinya sehingga peserta didik dapat 

memercayai guru bimbingan dan konseling. 
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Pada pernyataan no 19 menunjukkan bahwa sebanyak 93,8% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu menciptakan hubungan konseling 

yang baik sebelum proses konseling individu berlangsung, 6,2% menjawab 

kadang-kadang, dan 0% menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, guru bimbingan dan konseling sudah berhasil dalam 

menciptakan hubungan konseling yang baik sebelum proses konseling individu 

berlangsung. 

 
Pada pernyataan no 20 menunjukkan bahwa sebanyak 75% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu memberikan berbagai alternatif yang 

sesuai dengan pemecahan masalah peserta didik, 25% menjawab kadang-kadang 

dan 0% menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

pemberian berbagai alternatif yang sesuai dengan pemecahan masalah peserta 

didik sudah berjalan dengan baik. 
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Pada pernyataan no 21 menunjukkan bahwa sebanyak 100% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu menjaga agar hubungan konseling 

selalu terpelihara dengan baik.  

 
Pada pernyataan no 22 menunjukkan bahwa sebanyak 51,5% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu menjelajahi dan mengeksplorasi 

masalah, isu dan kepedulian peserta didik lebih jauh, 45,5% menjawab kadang-

kadang dan 2,9% menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, guru bimbingan dan konseling perlu menjelajahi dan mengeksplorasi 

masalah, isu dan kepedulian peserta didik lebih jauh dan lebih baik lagi. 
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Pada pernyataan no 23 menunjukkan bahwa sebanyak 43,8% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu mempunyai/mengupdate data atau 

dokumen tiap peserta didik, 53,1% menjawab kadang-kadang dan 3% menjawab 

tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, guru bimbingan dan 

konseling harus lebih memperhatikan data atau dokumen peserta didik agar 

dapat menjadi data pendukung dalam pelaksanaan proses konseling. 

 

 
Pada pernyataan no 24 menunjukkan bahwa sebanyak 22,6% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu membuat sosiometri yang dapat 

dijadikan isi dalam proses layanan konseling individu, 67,7% menjawab kadang-

kadang, serta 9,7% menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, pembuatan sosiometri yang dapat dijadikan isi dalam proses layanan 

konseling individu belum sepenuhnya dilaksanakan oleh guru  bimbingan dan 

konseling. 
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Pada pernyataan no 25 menunjukkan bahwa sebanyak 96,8% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu memberikan solusi atas 

permasalahan siswa, 3,2% menjawab kadang-kadang dan 0% menjawab tidak 

pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, guru bimbingan dan konseling 

telah memberikan solusi atas permasalahan siswa dengan baik dalam proses 

konseling individual. 

 
Pada pernyataan no 26 menunjukkan bahwa sebanyak 50% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu mengalihtangankan kasus kepada 

pihak yang lebih mengetahui/berwenang jika dirasa sudah tidak mampu 

mengatasi permasalahan peserta didik, dan 34,4% menjawab kadang-kadang, 

serta 15,6% menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

proses pengalihtangankan kasus sudah terlaksana sesuai tupoksinya dalam proses 

layanan bimbingan dan konseling. 
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Pada pernyataan no 27 menunjukkan bahwa sebanyak 35,5% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu melakukan kunjungan rumah untuk 

mengetahui kondisi dan keadaan peserta didik serta keluarganya, 61,3% 

menjawab kadang-kadang dan 3,1% menjawab tidak pernah. Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa, guru bimbingan dan konseling belum sepenuhnya 

melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui kondisi dan keadaan perserta 

didik serta keluarganya. 

 
Pada pernyataan no 28 menunjukkan bahwa sebanyak 25% guru 

bimbingan dan konseling menjawab selalu, bahwa peserta didik berhasil 

menentukan pemecahan masalahnya setelah proses konseling yang diberikan 

oleh guru pembimbing, 75% menjawab kadang-kadang dan 0% menjawab tidak 

pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, masih banyak peserta didik 

yang belum berhasil memnentukan pemecahan masalahnya sendiri setelah proses 

konseling. 
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Pada pernyataan no 29 menunjukkan bahwa sebanyak 31,3% guru 

pembimbing menjawab selalu pada tahap akhir proses konseling, peserta didik 

selalu menunjukkan adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih positif, sehat 

dan dinamis, 68,8% menjawab kadang-kadang dan 0% menjawab tidak pernah. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, masih banyak peserta didik yang 

belum menunjukkan adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih positif, sehat 

dan dinamis setelah proses layanan konseling individual. 

 
Pada pernyataan no 30 menunjukkan bahwa sebanyak 87,1% Guru 

Bimbingan dan Konseling menjawab selalu melakukan pengamatan terhadap 

peserta didik setelah proses konseling berakhir, 12,9% menjawab kadang-kadang 

dan 0% menjawab tidak pernah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, guru 

bimbingan dan konseling melakukan pengamatan terhadap didik setelah proses 

konseling berakhir dengan baik.  
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No Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jumlah 

1 DL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 89 

2 SS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90 

3 IG 3 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 75 

4 MA 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 78 

5 FA 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 69 

6 FJ 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 69 

7 TI 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 80 

8 BM 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 73 

9 SM 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 71 

10 TD 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 82 

11 KA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 87 

12 SAS 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 1 2 2 3 74 

13 SMT 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 80 

14 EM 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 78 

15 YM 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 73 

16 SI 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 63 

17 IGM 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 72 

18 RS 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 76 

19 AS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88 

20 RIH 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 77 

21 R 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 69 

22 S 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 80 

23 SSM 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 76 

24 H 3 3 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 74 

25 M 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 2 2 3 73 

26 TS 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 1 2 2 2 2 65 
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27 W 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 77 

28 SSI 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 76 

29 EH 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 78 

30 KS 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 65 

31 MY 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 74 
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Kesimpulan 

Konseling adalah proses belajar yang bertujuan agar konseli (peserta didik) 

dapat mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri serta realistis dalam proses 

penyesuaian dengan lingkunganya. Suatu hubungan pribadi yang unik dalam 

konseling dapat membantu individu (peserta didik) membuat keputusan, 

pemilihan dan rencana yang bijaksana, serta dapat berkembang dan berperan 

lebih baik di lingkungnya. Konseling membantu konseli untuk mengerti diri 

sendiri, dan dapat memimpin diri sendiri dalam suatu masyarakat. Konseling 

bertujuan membantu individu untuk memecahkan masalah-masalah pribadi, baik 

sosial maupun emosional, yang dialami saat sekarang dan yang akan datang. 

Dalam konseling individu konseli diharapkan dapat mengubah sikap, keputusan 

diri sendiri sehingga ia dapat lebih baik menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

dan memberikan kesejahteraan pada diri sendiri dengan masyarakat sekitarnya. 

Pemilihan dan penyesuaian yang tepat dapat memberikan perkembangan yang 

optimal kepada individu dan dengan perkembangan ini individu dapat lebih baik 

menyumbangkan dirinya atau ambil bagaian yang lebih baik dalam 

lingkunganya. Oleh karena itu, dalam konseling individu, unsur-unsur seperti 

penataan ruang konseling, maupun langkah-langkah konseling yang diterapkan 

oleh konselor sekolah juga perlu diperhatikan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya dapat 

dirumuskan diantaranya, Masalah yang ditangani melalui layanan konseling 

individu adalah masalah pribadi, belajar dan sosial. Pelaksanaan layanan 

konseling individu sudah memenuhi prinsip konseling individu, unsur-unsur 

konseling individu, tahap-tahap konseling individu, ketrampilan yang digunakan 

dalam konseling individu. Kompetensi konselor dalam melaksanakan konseling 

individ, guru bimbingan dan konseling sudah memberikan figur seorang konselor 

yang baik. Pelaksanaan evaluasi, tindak lanjut proses-proses dan hasil-hasil 

konseling individu hanya bersifat jangka pendek.   

Pada umumnya pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling individual 

secara garis besar didukung dengan faktor – faktor seperti pelaksana yang 

berkompeten, materi yang berdasarkan need assesment, metode serta media yang 

bervariasi, strategi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dilakukan secara 

terjadwal dan insidental, ruang lingkup sesuai dengan bidang pribadi serta sarana 

dan prasarana yang memadai yang disediakan pihak sekolah. Selain faktor 

pendukung terdapat faktor penghambat guru bimbingan dan konseling dalam 

melaksanakan layanan bimbingan dan konseling individual seperti keterbatasan 

waktu dalam menggunakan metode dan menyiapkan media yang bervariasi, 

belum tersedianya ruangan bimbingan dan konseling yang memadai, dan tidak 

aktifnya guru bimbingan dan konseling dalam kegiatan organiasasi bimbingan 

dan konseling. Berdasarkan temuan pada faktor penghambat yakni peserta didik 

tidak terbuka dengan guru bimbingan dan konseling terhadap masalah yang 

dihadapi serta peserta didik masih terlalu bergantung dengan bantuan guru 

bimbingan dan konseling dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang 
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dihadapi. Guru bimbingan dan konseling diharapkan lebih mendekatkan diri 

pada peserta didik dan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

individual diharapkan guru bimbingan dan konseling lebih memberikan alternatif 

jawaban daripada memberikan nasehat. 

Guru bimbingan dan konseling diharapkan untuk lebih aktif dalam 

mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling seperti 

mengikuti seminar tentang bimbingan dan konseling pribadi dan MGBK untuk 

meningkatkan keterampilan dan menambah wawasan yang berkaitan dengan 

bimbingan dan konseling individual. 
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PELAKSANAAN SOSIOMETRI BAGI KONSELI DI SEKOLAH 

 

Yossi Hadiansyah 

MA Al Muhajirin Tugumulyo 

yossihadiansyah01@gmail.com 

 

Pendahuluan 

 

Dalam dunia pendidikan seorang guru dituntut untuk mempunyai pengetahuan, 

kreatifitas serta wawasan yang luas untuk memahami peserta didiknya yang meliputi 

psikologi, kemampuan, kelemahan, dan kelebihan yang dimiliki oleh anak didik. Untuk 

mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dapat dilakukan melalui tes 

dan juga non tes. 

Jenis tes yang digunakan ada bermacam-macam yang dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan penggunanya sendiri. Tes digunakan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan peserta didik dalam menangkap dan memahami mata pelajaran yang telah 

di sampaikan oleh sang guru. Sedangkan untuk menilai pola perilaku individu dari 

peserta didik dapat dilakukan dengan teknik sosiometri. Sosiometri merupakan alat yang 

tepat untuk mengumpulkan data mengenai hubungan sosial dan tingkah laku sosial 

peserta didik, karena melalui sosiometri kita memperoleh data tentang susunan 

hubungan antar individu, struktur hubungan antar individu dan arah hubungan sosial. 

Sosiometri mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Bimbingan dan 

Konseling. Sosiometri bermanfaat untuk merencanakan program yang konstruktif  untuk 

menciptakan iklim sosial yang lebih baik dan sekaligus membantu mengatasi masalah 

penyesuaian dalam lingkungan pergaulan di sekolah. Sosiometri juga bermanfaat 

membantu siswa dalam menyelesaikan masalah penyesuaian diri dalam kelompok. Di 

setiap lingkungan pergaulan atau kelompok selalu ada seorang (pihak) yang terkucil. 

Entah itu karena dia menarik diri dari pergaulan dikelompoknya atau dia dikucilkan 

oleh teman-temannya. Untuk itu dengan sosiometri, guru dapat melihat siswa-siswa 

yang terkucil di kelas tertentu. teknik ini biasanya diterapkan oleh guru BK ( Bimbingan 

dan Konseling). 

Dengan diadakannya kegiatan sosiometri ini, akan membantu mempermudah 

seorang guru pembimbing (konselor) untuk mengetahui keadaan sosial yang terjadi pada 

siswa dan masalah-masalah yang ada dalam hubungan sosial siswa, dengan 

diketahuinya masalah-masalah tersebut maka akan mempermudah seorang guru 

pembimbing (konselor) dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling yang 

tepat kepada siswa yang bersangkutan. 

 

Pembahasan 

1. Pengertian Sosiometri 

 Kata sosiometri berasal dari bahasa Latin "socius", yang berarti sosial dan 

"metrum", yang berarti mengukur. Dengan pengertian tersebut menyiratkan, sosiometri 
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adalah salah satu cara untuk mengukur tingkat hubungan sosial antar individu. Berikut 

ini beberapa definisi dari sosiometri menurut para ahli: Sosiometri adalah alat yang tepat 

untuk mengumpulkan data mengenai hubungan-hubungan sosial dan tingkah laku sosial 

murid (I. Djumhur dan Muh. Surya dalam Susanto, 2010: 10). 

Sosiometri adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok 

individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-

masing anggota kelompok yang bersangkutan (Depdikbud dalam Susanto, 2010: 10). 

Sosiometri adalah alat untuk dapat melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan 

berteman seseorang ( Bimo Walgito dalam Susanto, 2010: 10) 

Sosiometri merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan 

sosial dalam suatu kelompok, yang berukuran kecil sampai sedang (10 – 50 orang), 

berdasarkan preferensi pribadi antara anggota anggota kelompok (WS. Winkel dalam 

Susanto, 2010: 10) Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sosiometri 

merupakan metode yang digunakan untuk keguatan pengumpulan data tentang pola dan 

struktur hubungan sosial antara individu-individu dalam suatu kelompok. 

 

2. Tujuan Sosiometri 

Tujuan metode sosiometri adalah untuk mengukur nilai stimulus sosial individu 

atau dengan kata lain, nilai sosial mereka atau nilai pribadi mereka seperti yang dilihat 

oleh individu lain. Namun demikian, banyak diasumsikan, bahwa sosiometri hanya 

mengukur popularitas, karena banyak tergantung pada kriteria pilihan khusus yang 

digunakan. Tujuan utama penggunaan teknik sosiometri adalah untuk menilai 

hubungan antar orang, yang dipercaya menjadi fungsi kepribadian. Sosiometri sebagai 

metode untuk menemukan dan model analisis persahabatan dalam setting kelompok. 

Sosiometri dapat pula digunakan sebagai instrumen untuk mendeteksi individu yang 

perilakunya dalam setting sosial tidak kongruen (Susanto, 2010: 12-13) 

 

3. Tahap-Tahap Pelaksanaan Sosiometri 

 Supaya pelaksanaan sosiometri itu dapat dilaksanakan dengan terarah, perlu 

adanya tahap-tahap kerja yang sistematis. Menurut Winaryati, E (2020: 150) dalam 

pelaksanaan sosiometri mempunyai tiga tahap, yaitu sebagai berikut: 

1) Tahap Persiapan. Menentukan kelompok siswa yang akan diselidiki. Memberikan 

informasi atau keterangan tentang tujuan penyelenggaraan sosiometri. 

Mempersiapkan angket sosiometri.  

2) Tahap Pelaksanaan. Membagikan dan mengisi angket sosiometri. Mengumpulkan 

kembali dan memeriksa apakah angket sudah diisi dengan benar. 

3) Tahap Pengolahan. Memeriksa hasil angket sosiometri. Mengadakan tabulasi dalam 

bentuk tabel. Membuat sosigram. Membuat indeks pemilihan. Membuat laporan 

sosiometri 

 Berdasarkan pembahasan di atas, sesuai dengan judul mini riset yaitu 

pelaksanaan sosiometri bagi konseli di sekolah maka penulis telah menyusun indikator 

pelaksanan sosiometri berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas. Secara lebih rinci 

bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Konsep Teori Sub Teori Indikator 
No. 

Item 

Pelaksanaan 

Sosiometri 

1. Tahap Persiapan a. Menentukan kelompok 

siswa yang akan diselidiki 

b. Memberikan informasi atau 

keterangan tentang tujuan 

penyelenggaraan sosiometri 

c. Mempersiapkan angket 

sosiometri 

1 

 

 

2 

 

 

3 

2. Tahap 

Pelaksanaan 

a. Membagikan dan mengisi 

angket sosiometri 

b. Mengumpulkan kembali dan 

memeriksa apakah angket 

sudah diisi dengan benar 

4 

 

 

5 

 

3. Tahap Pengolahan a. Memeriksa hasil angket 

sosiometri 

b. Mengadakan tabulasi dalam 

bentuk tabel 

c. Membuat sosigram 

d. Membuat indeks pemilihan 

e. Membuat laporan sosiometri 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

  

 

Daftar Pertanyaan (Angket) dan Penentuan Skala 

 

 Daftar pertanyaan (angket) dibuat berdasarkan indikator yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Dalam angket ini menggunakan skala ordinal, menurut Sugiyono (2010: 

98) adalah “skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan 

kategori, tetapi juga menyatakan peringkat construct yang diukur”. Dengan 

menggunakan skala ordinal dalam angket mempunyai tiga alternatif jawaban dan setiap 

jawaban mempunyai bobot nilai yang berbeda seperti tabel di bawah ini: 

Alternatif Jawaban Bobot Nilai 

Ya 3 

Kadang-Kadang 2 

Tidak 1 

Berdasarkan penentuan indikator dan skala yang telah dilaksanakan maka dibawah ini 

merupakan daftar pertanyaan (angket) mengenai pelaksanaan sosiometri bagi konseli di 

sekolah, sebagai berikut: 
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No Pertanyaan 

Alternatif Jawaban 

Ya 
Kadang-

Kadang 
Tidak  

1 

Apakah guru BK telah menetapkan 

objek/sasaran sebelum pelaksanaan 

sosiometri dilakukan ? 

 

 

 

2 
Apakah guru BK menjelaskan maksud dan 

tujuan kegiatan sosiometri kepada siswa ? 
 

 
 

3 

Apakah guru BK mempersiapkan angket 

sosiometri secara matang sebelum diberikan 

kepada siswa ? 

 

 

 

4 

Apakah guru BK membagikan angket 

sosiometri dan memberikan instruksi 

pengisian angket sosiometri kepada siswa ? 

 

 

 

5 

Apakah guru BK mengumpulkan kembali 

dan memeriksa jawaban angket sosiometri 

apakah sudah diisi dengan benar oleh siswa 

? 

 

 

 

6 
Apakah guru BK memeriksa hasil angket 

sosiometri ? 
 

 
 

7 
Apakah guru BK membuat tabel sosiometri 

? 
 

 
 

8 
Apakah guru BK membuat sosiogram 

berdasarkan hasil tabel sosiometri ? 
 

 
 

9 
Apakah guru BK  membuat indeks 

pemilihan ? 
 

 
 

10 
Apakah guru BK membuat laporan hasil 

sosiometri ? 
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Hasil Angket dan Analisis serta Tabel 

 

Hasil angket pelaksanaan sosiometri bagi konseli di sekolah adalah sebagai berikut: 

 
Analisis hasil angket pertanyaan pertama: 

Sebesar 66,7 % menunjukkan bahwa guru BK telah menetapkan objek/sasaran sebelum 

pelaksanaan sosiometri. Sedangkan 33,3 % menyatakan tidak. Artinya guru BK telah 

melaksanakan tahapan persiapan yang pertama dalam pelaksanaan sosiometri dengan 

baik.  

 
Analisis hasil angket pertanyaan kedua: 

Sebesar 66,7 % menunjukkan bahwa guru BK telah menjelaskan maksud dan tujuan 

kegitan sosiometri kepada siswa. Sedangkan 33,3 % menyatakan tidak. Artinya guru BK 

telah melaksanakan tahapan persiapan yang kedua dalam pelaksanaan sosiometri 

dengan baik.  
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Analisis hasil angket pertanyaan ketiga: 

Sebesar 66,7 % menunjukkan bahwa guru BK telah mempersiapkan angket sosiometri 

secara matang sebelum diberikan kepada siswa. Sedangkan 33,3 % menyatakan tidak. 

Artinya guru BK telah melaksanakan tahapan persiapan yang ketiga dalam pelaksanaan 

sosiometri dengan baik.  

 
Analisis hasil angket pertanyaan keempat: 

Sebesar 66,7 % menunjukkan bahwa guru BK telah membagikan dan memberikan 

instruksi pengisisan angket sosiometri kepada siswa. Sedangkan 33,3 % menyatakan 

tidak. Artinya guru BK telah melaksanakan tahapan pelaksanaan yang pertama dalam 

pelaksanaan sosiometri dengan baik.  
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Analisis hasil angket pertanyaan kelima: 

Sebesar 66,7 % menunjukkan bahwa guru BK telah menjelaskan maksud dan tujuan 

kegitan sosiometri kepada siswa. Sedangkan 33,3 % menyatakan tidak. Artinya guru BK 

telah melaksanakan tahapan pelaksanaan yang kedua dalam pelaksanaan sosiometri 

dengan baik.  

 
Analisis hasil angket pertanyaan keenam: 

Sebesar 66,7 % menunjukkan bahwa guru BK telah memeriksa hasil angket sosiometri. 

Sedangkan 33,3 % menyatakan tidak. Artinya guru BK telah melaksanakan tahapan 

pengolahan yang pertama dalam pelaksanaan sosiometri dengan baik.  

 



248 
 

 
Analisis hasil angket pertanyaan ketujuh: 

Sebesar 66,7 % menunjukkan bahwa guru BK telah membuat tabel sosiometri. 

Sedangkan 33,3 % menyatakan tidak. Artinya guru BK telah melaksanakan tahapan 

pengolahan yang kedua dalam pelaksanaan sosiometri dengan baik.  

 

 
Analisis hasil angket pertanyaan kedelapan: 

Sebesar 66,7 % menunjukkan bahwa guru BK telah membuat sosiogram berdasarkan 

hasil tabel sosiometri. Sedangkan 33,3 % menyatakan tidak. Artinya guru BK telah 

melaksanakan tahapan pengolahan yang ketiga dalam pelaksanaan sosiometri dengan 

baik.  

 

 



249 
 

 
Analisis hasil angket pertanyaan kesembilan: 

Sebesar 53,3 % menunjukkan bahwa guru BK telah memeriksa hasil angket sosiometri. 

Sedangkan46,7 % menyatakan tidak. Artinya guru BK telah melaksanakan tahapan 

pengolahan yang keempat dalam pelaksanaan sosiometri dengan cukup baik. Mengingat 

hasil persentase hampir menyentuh angka 50 %.  

 

 
Analisis hasil angket pertanyaan kesepuluh: 

Sebesar 66,7 % menunjukkan bahwa guru BK telah membuat laporan hasil sosiometri. 

Sedangkan 33,3 % menyatakan tidak. Artinya guru BK telah melaksanakan tahapan 

pengolahan yang kelima dalam pelaksanaan sosiometri dengan baik.  
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Tabel Hasil Angket 

 

 

 

NAMA LENGKAP ASAL SEKOLAH/INSTANSI P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 

Agus Hidayatullah, S.Pd SMKN 1 Suak Tapeh 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 

Ardi Wijaya, S.Pd SMKN 2 Lubuk Linggau 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 

Putri Handayani, S.Pd SMKN 1 Martapura 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Muna Septiana, S.Pd SMKN 1 Bunga Mayang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tri Septiana Islamiati, S.Pd SMAN Plus 17 Palembang 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Melinda Yunita, S.Pd SMAN 1 Tanjung Sakti PUMI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Arnila, S.Pd SMA Muhammadiah 2 Palembang 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Resanti Miftahul Alfiah SMAN 2 Unggul Sekayu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Cici Widayanti, S.Pd SMPN 1 Kota Agung 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ersi Dwi Oktasari, S.Pd SMK Aisyih Palembang 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ayu Devitasari, S.Pd SMK YWKA Palembang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Musliha Putri M, S.Pd SMP Harapan Mulia Palembang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Puji Nasriati, S.Pd SMA IT Raudhatul Ulum 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Bayu Prasetya, S.Pd SMA Srijaya Negara Palembang 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ninda Anugerah, S.Pd SMP Islam Al Azhar Cairo Palembang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Kesimpulan: 

Berdasarkan angket yang telah diberikan atau disebarkan dapat diketahui bahwa hasil 

keseluruhan angket mengenai pelaksanaan sosiometri bagi konseli di sekolah, adalah 

sebagai berikut:  

Pilihan Jawaban Jumlah 

YA 98 

KADANG-

KADANG 0 

TIDAK 52 
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PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PADA SATUAN PENDIDIKAN 

DIKNAS/ MADRASAH TAHUN AJARAN 2020/2021 

  

Yulia Gusti 

yuliagusti88@gmail.com 

SMP N 01 Kepahiang 

 

Pendahuluan 

 

Saat sekarang ini istilah BK (Bimbingan dan Konseling) sudah dikenal, terutama 

di lingkungan persekolahan oleh para siswa dan juga personil sekolah lainnya. Eksistensi 

bimbingan dan konseling di lembaga pendidikan formal sekarang sudah merupakan 

bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan dari proses pendidikan. Bimbingan dan 

konseling  memiliki kontribusi yang sangat tinggi terhadap keberhasilan proses 

pendidikan di sekolah. 

Salah satu program layanan yang harus dilaksanakan oleh Guru pembimbing 

(konselor) di sekolah yaitu layanan informasi. Prayitno mengungkapkan bahwa layanan 

yang paling tinggi tingkatannya adalah layanan informasi, karena layanan informasi ini 

merupakan layanan yang bertujuan untuk bersikap dan bertingkah laku sehari-hari, 

sebagai pertimbangan bagi arah pengembangan diri, sebagai dasar pengambilan 

keputusan, dan pengaktualisasian diri secara terintegrasi. 

Selain itu, layanan informasi ini diadakan untuk membekali siswa dengan 

pengetahuan tentang data dan fakta dibidang pendidikan di sekolah, bidang pekerjaan 

dan bidang perkembangan pribadi-sosial, supaya mereka dapat belajar tentang 

lingkungan hidupnya dan lebih mampu mengatur dan merencanakan kehidupannya 

sendiri. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat mengakibatkan 

corak kehidupan masyarakat terus berubah, sehingga sebagian dari  data yang kemaren 

merupakan kenyataan, besok lusa sudah tidak kenyataan lagi.  Maka di samping 

mendapatkan informasi tentang kenyataan lingkungan hidup yang berlaku sekarang ini, 

peserta didik juga harus memperoleh informasi tentang berbagai cara mengikuti 

perubahan dalam lingkungan hidupnya, dan dari sumber sumber yang mana dapat digali 

pengetahuan tentang hal-hal yang telah berubah atau kiranya akan berubah di kemudian 

hari. 

Guru pembimbing dituntut benar-benar mampu melaksanakan layanan informasi 

dan harus menguasai  materi-materi yang diberikan kepada peserta didik. Materi-materi 

tersebut harus dikemas dengan jelas dan rinci sehingga dapat disajikan secara efektif dan 

mudah dipahami dengan baik oleh para peserta layanan (siswa), informasi harus sesuai 

dengan kebutuhan aktual para peserta layanan (siswa) untuk membekali para siswa 

dengan pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan hidupnya serta tentang proses 

perkembangan yang terjadi sepanjang waktu. 

Berdasarkan paparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan betapa pentingnya 

layanan informasi bagi  peserta didik. maka beranjak dari hal inilah maka peniliti tertarik 
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untuk mengadakan penelitian berbasis mini riset ini yang berjudul „Pelaksanaan 

Layanan Informasi Pada Sekolah/Madrasah Tahun Ajaran 2020/2021” 

 

Pengertian Layanan Informasi 

 

Layanan informasi merupakan salah satu jenis layanan yang ada  dalam 

bimbingan dan konseling yang mempunyai peranan penting dalam  pelaksanaan 

kegiatan konseling karena layanan ini memberikan informasi  yang diperlukan oleh 

siswa yang membutuhkannya. Menurut Dewa Ketut Sukardi, layanan informasi yaitu  

layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dan  pihak-pihak 

lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada  peserta didik dalam 

menerima dan memahami informasi, seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-

hari sebagai pelajar. 

Prayitno dan Erman Amti juga menjelaskan bahwa layanan informasi adalah 

kegiatan memberikan pemahaman kepada ndividu-individu yang berkepentingan 

tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau 

untuk menentukan arah atau suatu tujuan yang dikehendaki. Dari beberapa pendapat 

diatas dapat disimpulkan bahwa layanan informasi adalah layanan bimbingan dan 

konseling yang memberikan bekal informasi kepada siswa yang membutuhkannya, 

supaya siswa dapat mengatasi masalah yang dihadapinya. 

 

Jenis-jenis Informasi 

 

Khususnya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, ada dua informasi yaitu 

sebagai berikut:  

a. Informasi Pendidikan  

Dalam pendidikan banyak individu yang berstatus siswa yang dihadapkan pada 

kemungkinan timbulnya masalah.Diantara masalahnya salah satunya yaitu pemilihan 

sekolah ataupun jurusan.  

 

b. Informasi Jabatan 

Saat transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja sering  merupakan masa yang 

sangat sulit bagi banyak orang muda.Kesulitan itu terletak tidak saja dalam 

mendapatkan jenis pekerjaan yang  cocok, tetapi juga dalam penyesuaian diri dengan 

suasana kerja yang baru dimasuki dan pengembangan diri selanjutnya.  

Informasi jabatan/pekerjaan yang baik sekuran-kurangnya memuat hal-hal 

sebagai berikut :  1) Struktur dan kelompok-kelompok jabatan/pekerjaan utama, 2) 

Uraian tugas masing-masing jabatan/pekerjaan, 3) Cara-cara penerimaan, dan 4) 

Kesempatana-kesempatan untuk pengembangan karir. 
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Metode Layanan Informasi  

 

Pemberian informasi kepada siswa dapat dilakukan dengan  berbagai cara sebagai 

berikut: Ceramah merupakan metode pemberian informasi yang  paling sederhana, 

mudah.Penyajian informasi dapat dilakukan oleh kepala sekolah, konselor dan guru-

guru.Atau juga dapat mendatangkan narasumber. Diskusi Penyampaian informasi 

kepada siswa dapat dilakukan melalui diskusi.Apabila diskusi penyelenggaraanya 

dilakukan oleh para siswa, maka perlu dibuat persiapan yang matang. Siswa hendaknya 

didorong untuk mendapatkan sebanyak mungkin bahan informasi yang akan 

disajikannya. Guru BK bertindak sebagai pengamat dan memberikan pengarahan 

ataupun melengkapi informasi-informasi yang dibahas di dalam diskusi tersebut. 

Konferensi Karir Dalam konferensi ini para narasumber dari kelompok, 

kelompok usaha atau dinas pendidikan  yang mengadakan penyajian tentang berbagai 

aspek program pendidikan dan latihan yang diikuti oleh para siswa. Penyajian ini 

dilanjutkan dengan  tanya jawab dan diskusi secara langsung melibatkan siswa. 

Pelaksanaan Layanan Informasi. Pelaksanaan layanan informasi menempuh tahapan-

tahapn sebagai berikut :  Perencanaan yang mencakup kegiata: identifikasi kebutuhan 

akan informasi bagi calon peserta layanan, menetapkan materi infomari sebagai isi 

layanan, menetapkan subjek sasaran layanan, menetapkan narasumber, menyiapkan 

prosedur, perangkat dan media layanan dan menyiapkan kelengkapan administrasi. 

Pelaksanaan yang mencangkup kegiatan: mengorganisasikan kegiatan layanan,   

mengaktifkan peserta layanan dan mengoptimalkan penggunaan metode dan media  

Evaluasi yang mencakup kegiatan: menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur 

evaluasi, menyusun instrument evaluasi, menganplikasikan instrument evaluasi, 

mengolah hasil aplikasi instrument. Analisis hasil evaluasi yang mencakup : menetapkan 

standar evaluasi, melakukan analisis dan menafsirkan hasil analisis. Tindak lanjut yang 

mencakup: menetapkan jenis dan arah tindak lanjut dan mengomunikasikan rencana 

tindak lanjut kepada pihak terkait dan melaksanakan rencana tindak lanjut f. Keenam 

pelaporan yang mencakup: menyususn laporan layanan informasi. Menyampaikan 

laporan kepada pihak terkait dan mendokumentasikan laporan. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Penyajian Data Tentang Pelaksanaan Layanan Informasi di Sekolah/Madrasah Pada 

Tahun Ajaran 2020/2021 

 

Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam rumusan masalah bahwa 

permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini mencakup persoalan tentang 

pelaksanaan layanan informasi disekolah/madrasah pada tahun ajaran 2020/2021. 

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan informasi 

disekolah/madrasah pada tahun ajaran 2020/2021  maka penulis melakukan 

pengumpulan data melalui kuisioner. responden dalam  penelitian  ini sebanyak 15 

orang guru BK yang tersebar pada satuan pendidikan Kemendikbud dan Kemenag yang 

terdiri dari 12 sekolah kemendikbud dan 3 sekolah kemenag. 

Adapun pengukuran yang dilakukan terhadap para responden menggunakan 

skala Likert dengan penilaian skor 5= Sangat Baik, skor 4= Baik, skor 3=Cukup Baik, 

skor 2 = Kurang Baik, skor 1= Tidak Baik. 

 

Daftar pernyataan angket 

 

No Pernyataan Alternatif Jawaban 

SST S   KS TS STS 

1. Penyampaian materi layanan informasi menarik minat 

dan perhatian siswa 

     

2. Dalam proses penyampaian materi layanan informasi 

ada siswa yang mengobrol atau mengerjakan PR 

     

3. Pemberian layanan informasi disampaikan 

secara sistematis dan jelas sehingga bermanfaat bagi 

siswa 

     

4. Dalam memberikan layanan informasi menggunakan 

RPL Bk 

     

5. Dalam penyampaian layanan informasi  

guru BK memberikan contoh  yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari 

siswa 

     

6. Dalam penyampaian layanan informasi guru BK selalu 

memberi penguatan kepada siswa 

     

7. Materi yang diberikan dalam layanan informasi sesuai 

dengan kebutuhan siswa 

     

8. Materi yang diberikan dalam layanan informasi 

berdasarkan pada buku/literature yang berhubungan 

dengan BK 

     

9. Penyampaian layanan informasi dengan menggunakan      
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teknik ceramah dilaksanakan 

sangat menarik. 

10. dalam pemberian layanan informasi tidak pernah 

dipraktekkan. 

     

11. Pemberian layanan informasi dilaksanakan dengan 

diskusi dan tanya jawab. 

     

12. Metode pelaksanaan layanan informasi yang 

diberikan kurang menarik minat siswa. 

     

13. Dalam pemberian layanan informasi yang 

menyangkut kehidupan bermasyarakat dilakukan 

dengan berkunjung ke tempat-tempat yang relevan. 

     

14. Informasi mengenai karir tidak sesuai dengan 

kenyataan karena tidak pernah mengadakan 

kunjungan ke obyek-obyek lapangan kerja. 

     

15. Saya menggunakan buku panduan dalam 

menyampaikan layanan informasi 

     

16. Setiap awal semester pada kelas akhir saya  

memberikan 

informasi mengenai pemilihan sekolah lanjutan. 

     

17. Guru Bk dalam memberikan layanan informasi 

mengenai karir selalu menarik antusias siswa 

     

18. Pemberian informasi mengenai tata tertib sekolah 

dibuat 

dalam selebaran dan ditempel dimasing masing kelas, 

sehingga sering terjadi kesalahpahaman. 

     

19. Pelaksanaan layanan informasi dilaksanakan secara 

klasikal dengan sangat menarik 

     

20. Pelaksanaan layanan informasi disajikan dengan 

gambar/slide 

     

21 Layanan informasi disampaikan dalam bentuk 

tayangan film atau video di sekolah. 

     

 

Hasil angket 

Setelah data terkumpul melalui kuisoner/angket, selanjutnya data diolah untuk 

mencari analisis keseluruhan mengenai pelaksanaan layanan informasi pada 

Satuan Pendidikan Diknas /madrasah. maka diperoleh hasil sebagaimana table 

dibawah ini : 
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Nama Lengkap * Instansi 

         

. . . . 

  

. 

 

. 

  

. 

skor 

total kategori 

Hendra Oktora, S.Pd 

SMKN 3 REJANG 

LEBONG 5 2 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 4 3 5 5 4 3 5 5 5 89 

Sangat 

Baik 

Sarjono  

SMAN 5 Kota 

Bengkulu  5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 98 

Sangat 

Baik 

Harizona, S.Pd 

SMP Negeri 1 

Rejang Lebong 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 77 Baik 

Units S. Pd. I MAN RLx 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 4 1 4 4 5 5 5 1 5 5 5 87 Baik 

Desi Wulandari, S.Pd SMPN B Srikaton 5 3 5 5 5 5 4 4 5 2 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 87 Baik 

Wahyu Naldi 

SMA 4 REJANG 

LEBONG 5 2 4 4 5 5 5 4 4 3 5 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 82 Baik 

Hesti Rahmi Wulandari SMAN 6 Kepahiang 5 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 79 Baik 

Nanik nuryati,S.Pd SMAN 4 RL 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 4 1 4 3 4 5 5 4 5 5 5 88 Baik 

Berta Ayulia, S.Pd MAN 01 Kepahiang 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 94 

Sangat 

Baik 

Nocke Titin Wahyuni, 

S.Pd 

SMAN 1 Unggulan 

Indralaya 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 101 

Sangat 

Baik 

LINDAWATI  

SMPN 22 Kota 

Bengkulu  5 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1 2 5 5 5 4 1 5 2 3 82 Baik 

RIAN AFRIADI T., S.Pd. 

SMP NEGERI 01 

MUARA BUNGO 5 2 4 5 5 4 4 5 5 4 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 Baik 

 

Aji Prayetno 

MA Muhammadiyah 

Curup 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 96 

Sangat 

Baik 

Selly Mayang Sari Mts n 1 Kepahiang 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 88 Baik 

Zainal Abidin SMPN 01 4 2 4 4 4 5 5 5 4 3 5 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 83 Baik 
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KEPAHIANG 

                     

Max 101 

 

                     

Min 77 
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Setelah data diolah maka langkah selanjutnya menentukan interval, dari hasil 

perhitungan maka diperoleh skor maksimal sebesar 105%,  persentase minimum sebesar 

21%, dan panjang kelas interval sebesar 17%. Maka dari hasil perhitungan tersebut  dapat 

dibuat kriteria penilaian angket pelaksanaan layanan informasi disekolah/madrasah. 

dapat dilihat pada table dibawwah ini : 

Interval Katagori  F 

89%  - 105% Sangat Baik 5 

73% - 88% Baik 10 

56 % - 72% Cukup Baik 0 

39% - 55% Kurang Baik 0 

21% - 38% Tidak Baik 0 

 

 

 
 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapati  bahwa  dari 

penyebaran angket yang disebar  ke 15 sekolah pada satuan pendidikan di 

Diknas/Madrasah maka didapati data Pelaksanaan Layanan informasi di Satuan 

Pendidikan Diknas/Madrasah pada tahun ajaran 2020/2021 berada pada interval antara 

73% - 88% berkategori baik dangan frekuensi 10, Pelaksanaan layanan informasi di Satuan 

Pendidikan Diknas/Madrasah pada tahun 2020/2021 berada pada interval antara 89%  - 

105%  berkategori  sangat baik dengan  frekuensi 5. Selebihnya Pelaksanaan  layanan 

informasi di Satuan Pendidikan Diknas/Madrasah pada tahun ajarn 2020/2021 berada 

pada interval antara 21% - 72% berkategori cukup baik, kurang baik dan tidak baik dengan 

frekuensi 0. Maka dapat diambil kesimpulan  bahwa  Pelaksanaan layanan informasi di 

Satuan Pendidikan Diknas/Madrasah pada tahun 2020/2021 sudah berkategori  Baik. 

Pelaksanaan layanan informasi pada Satuan Pendidikan di Diknas /Madrasah pada tahun 

ajaran 2020/2021 sudah berkategori baik pada langkah-langkah pelaksanaan pemberian 

layanan informasi, berkategori baik dalam metode pemberian layanan informasi, dan 

berkategori baik dalam bentuk pelaksanaan layanan informasi kepada siswa. 

Berdasarkan kesimpulam yang diperoleh diatas maka dapa diberikan beberapa saran 

sebagai berikut: disarankan kepada guru pembimbing dapat lebih mengoptimalkan lagi 

kinerjanya supaya yang pelaksanaan layanan informasi tadi yang berkategori baik dapat 

meningkat standarnya menjadi sangat baik. Kepada pihak sekolah  agar dapat memfasilitasi  

dalam pelaksanaan layanan informasi, agar siswa dapat lebih semangat dan lebih tertarik 

lagi dalam mengikuti pelaksanan layanan informasi disekolah. Kepada pihak Diknas, agar 

0
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10

Sangat
Baik

Baik Cukup Baik Kurang
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dapat memberikan kesempatan pengembnagan diri kepada guru BK agar dapat 

meningkatkan kinerjanya menjadi lebih optimal dan itu akan berimbas pada peserta didik 

khususnya. 
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PRINSIP BIMBINGAN DAN KONSELING 

Desty Kurniati  

SMP Negeri 1 Rejang Lebong 

 

      Pendahuluan 

 

Manusia adalah makhluk filosofis, artinya manusia mempunyai pengetahuan 

dan berpikir, manusia juga memiliki sifat yang unik, berbeda dengan makhluk lain 

dalam perkembangannya. Implikasi dari keragaman ini ialah bahwa individu memiliki 

kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih dan mengembangkan diri sesuai dengan 

keunikan atau tiap-tiap potensi tanpa menimbulkan konflik dengan lingkungannya. 

Dari sisi keunikan dan keragaman individu, maka diperlukanlah bimbingan untuk 

membantu setiap individu mencapai perkembangan yang sehat didalam lingkungannya. 

( Nur Ihsan, 2006:1). 

Pada dasarnya bimbingan dan konseling merupakan upaya bantuan untuk 

menunjukan perkembangan manusia secara optimal baik secara kelompok maupun 

individu sesuai dengan hakikat kemanusiaannya dengan berbagai potensi , kelebihan 

dan kekurangan, kelemahan serta permasalahannya. 

Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan professional, oleh 

sebab itu praktikannya harus mengikuti prinsip-prinsip, asas-asas, dan landasan-

landasan tertentu. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam 

bimbingan dan konseling secara lebih lanjut. 

 

      Pengertian Prinsip-Prinsip Bimbingan Dan Konseling 

 

Prinsip yang berasal dari kata “PRINSIPRA” yang artinya permulaan dengan 

suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain, yang keberadaannya tergantung dari 

pemula itu, prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoritik dari teori 

lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang 

dimaksudkan. (Hallen, 2002:63) 

Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar 

pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus 

di ikuti  dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan dapat juga dijadikan 

sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam 

pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

Prinsip merupakan paduan hasil kajian teoretik dan telaah lapangan yang 

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling prinsip-prinsip yang digunakannya bersumber dari kajian 

filosofis, hasil-hasil penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, 

perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial udayanya, pengertian, 

tujuan, fungsi dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. (Prayitno, 

2013:218) 

 

     Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling 

 

Dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling disekolah dan 

madarasah, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut 

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling.  

 Menurut Prayitno (2013) prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dibagi menjadi 

lima yaitu: Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan, Prinsip-prinsip 

berkenaan dengan masalah individu, Prinsip-prinsip berkenaan dengan program 

pelayanan, Prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan dan Prinsip-
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prinsip bimbingan dan konseling disekolah dalam lapangan operasional bimbingan dan 

konseling. 

Prayitno menyatakan bahwa: Rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling 

pada umumnya ialah berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan 

proses penanganan masalah, program pelayanan, penyelenggaraan pelayanan. Adapun 

penjabaran prinsip-prinsip bimbingan dan konseling diatas beserta indikator yang akan 

dituangkan kedalam angket adalah sebagai berikut: 

 

1. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan 

Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu-individu baik 

secara perorangan maupun kelompok yang menjadi sasaran pelayanan pada 

umumnya adalah perkembangan dan perikehidupan individu, namun secara lebih 

nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh aspek-

aspek kepribadian dan kondisi sendiri, serta kondisi lingkungannya, sikap dan 

tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya itu mendorong 

dirumuskannya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling sebagai berikut : 

a. BK melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, 

agama dan status sosial ekonomi. 

b. BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. 

c. Untuk mengoptimalkan pelayanan BK sesuai dengan kebutuhan individu. 

d. Pelayanan BK bertujuan mengembangkan penyesuaian individu terhadap 

segenap bidang pengalaman harus memperhatikan  berbagai aspek 

perkembangan individu. 

e. BK memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi 

orientasi pokok pelayanannya. 

2. Prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu 

Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu 

tidaklah selalu positif, namun faktor-faktor negatif pasti ada yang berpengaruh dan 

dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan 

kehidupan individu yang berupa masalah. Pelayanan BK hanya mampu menangani 

masalah klien secara terbatas yang berkenaan dengan : 

a. BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau 

fisik individu terhadap penyesuaian dirinya dirumah, disekolah serta dalam 

kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh 

lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. 

b. Kesenjangan sosial, ekonomi dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya 

masalah pada invidu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan BK. 

3. Prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan 

Adapun prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelayanan layanan BK itu 

adalah sebagai berikut: 

a. BK merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan, oleh 

karena itu BK harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan 

serta pengembangan peserta didik. 

b. Program BK harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat 

dan kondisi lembaga. 

c. Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang 

pendidikan terendah sampai tertinggi. 

d. Terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling hendaknya diadakan penilaian 

yang teratur. 

4. Prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan 
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Pelaksanaan pelayanan BK baik yang bersifat insidental maupun terprogram, 

dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan, dan tujuan ini akan 

diwujudkan melalui proses tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dalam 

bidangnya, yaitu konselor profesional. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hal 

tersebut adalah : 

a. BK harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu 

membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. 

b. Dalam proses BK keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu 

hendaknya atas kemauan individu itu sendiri bukan karena kemauan atau 

desakan dari pihak lain. 

c. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang 

relevan dengan permasalahan yang dihadapi. 

d. Pelayanan BK harus dilakukan oleh ahli yang telah memperoleh pendidikan dan 

pelatihan kuhusus dalam bidang BK. 

e. Bekerjasama dengan semua pihak yang terlibat seperti guru, orangtua dan 

konselor itu sendiri. 

f. Guru dan konselor berada dalam satu kerangka upaya pelayanan. 

g. Diadakan program pengukutan dan penilaian terhadap individu dan himpunan 

data yang memuat hasil pengukuran dan penilaian. 

h. Organisasi program bimbingan hendaknya fleksibel, disesuaikan dengan 

kebutuhan individu dan lingkungannya. 

i. Tanggung jawab program BK dipegang oleh pemimpin yang terlatih dan terdidik 

dalam program BK. 

5. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling disekolah dalam lapangan operasional 

bimbingan dan konseling. 

Sekolah merupakan lembaga yang wajah dan sosoknya sangat jelas. Di sekolah 

pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat tumbuh dan berkembang 

dengan amat baik mengingat sekolah merupakan lahan yang secara potensial sangat 

subur, sekolah memiliki kondisi dasar yang justru menuntut adanya pelayanan ini 

pada kadar yang tinggi. Pelayanan BK secara resmi memang ada disekolah, tetapi 

keberadaannya belum seperti dikehendaki. Dalam kaitan ini Belkin (1975) 

menegaskan enam prinsip untuk menumbuh kembangkan pelayanan BK disekolah. 

a. Konselor harus memulai kariernya sejak awal dengan program yang jelas, dan 

memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. 

b. Konselor harus mempertahankan sikap professional tanpa mengganggu 

keharmonisan hubungan antara konselor dengan personal sekolah lainnya dan 

siswa. 

c. Konselor bertanggung jawab untuk memahami peranannya sebagai konselor 

professional dan menerjemahkan peranannya itu ke dalam kegiatan nyata. 

d. Konselor bertanggung jawab kepada semua siswa, baik siswa-siswa yang gagal, 

yang menimbulkan gangguan, yang berkemungkinan putus sekolah , yang 

mengalami permasalahan emosional, yang mengalami kesulitan belajar, maupun 

siswa-siswa yang memiliki bakat istimewa, dsb. 

e. Konselor harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk membantu 

siswa-siswa yang mengalami masalah dengan kadar yang cukup parah dan 

siswa-siswa yang menderita gangguan emosional, khususnya melalui penerapan 

program-program kelompok, kegiatan pengajaran di sekolah dan kegiatan di luar 

sekolah , serta bentuk-bentuk  kegiatan lainnya. 
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f. Konselor harus mampu bekerjasama secara efektif dengan kepala sekolah, 

memberikan perhatian dan peka  terhadap kebutuhan, harapan, dan kecemasan-

kecemasannya.(Prayitno,2013:218-224) 

Dari Indikator diatas maka di susun pertanyaan angket sebagai berikut : 

1. Guru Pembimbing berlatar belakang pendidikan Bimbingan dan Konseling 

2. Layanan BK melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, 

agama dan status sosial ekonomi pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan 

dinamis 

3. Pelayanan BK memahami kondisi pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan 

dinamis 

4. Pelayanan BK dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan individu 

5. Pelayanan BK dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perkembangan individu 

6. Pelaksanaan layanan BK memahami pengaruh kondisi mental dan fisik individu 

terhadap penyesuaian di lingkungannya 

7. Pelayanan BK memahami bahwa kesenjangan sosial ekonomi dan kebudayaan 

merupakan faktor timbulnya masalahbagi individu 

8. Layanan BK disusun selaras dan terpadu dengan program pendidikan serta 

pengembangan peserta didik 

9. Program BK disusun secara fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, 

lembaga dan masyarakat 

10. Program BK disusun secara berkelanjutan sesuai jenjang pendidikan terendah 

sampai jenjang tertinggi 

11. Guru pembimbing melakukan penilaian secara berkala dan teratur dalam 

pelaksanaan pelayanan BK 

12. Pelayanan BK mengarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu 

membimbing diri sendiri dalam mengahadapi permasalahannya 

13. Pengambilan keputusan penyelesaian dilakukan oleh individu atas kemauannya 

sendiri bukan kemauan atau desakan dari pihak lain 

14. Alih tangan kasus dilakukan oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan 

permasalahan yang dihadapi 

15. Pelayanan BK berkerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan 

16. Guru pembimbing melaksanakan pengukuran dan penilaian terhadap individu 

17. Guru pembimbing melaksanakan Himpunan data yang memuat hasil pengukuran 

dan penilaian 

18. Guru Pembimbing menyusun program yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi 

untuk melaksanakan program layanan BK 

19. Guru Pembimbing memiliki sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan 

hubungan dengan personil sekolah 

20. Guru pembimbing memahami perannya sebagai konselor profesional dalam 

melaksanakan kegiatan pelayanan BK  

 

Untuk selanjutnya pernyataan ini disusun menjadi kuisioner dan disampaikan 

kepada responden menggunakan Aplikasi Google Form dengan bentuk pernyataan 

menggunakan Skala 5, yaitu dan Selalu, Sering, Kadang-Kadang, Jarang dan Tidak 

Pernah. 
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Hasil dan analisis 

Hasil jawaban Angket Prinsip – Prinsip Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

 

Sekolah Responden  : 15 Sekolah jenjang SMP 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responden   : 15 Orang Guru BK 

1. Oktaria Widiasih, S.Pd.I 

2. EVA KARTINI, S.Pd 

3. Rita zahara 

4. TITIN SUMARNI, S.Pd 

5. Dra.Yusniati Syam 

6. Deny B 

7. Harizona, S.Pd 

8. Ades putra 

9. EKO PUJIANTO 

10. Warnita 

11. Amalia Sari,S. Pd.,Kons 

12. Japriwani 

13. Tati romanti 

14. Rismarini 

15. Desi Wulandari, S.Pd 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SMP N 20 Kota Bengkulu 

2. SMPN 13 Kota Bengkulu 

3. SMPN 1 Ujan Mas 

4. SMPN 1 Kota Bengkulu 

5. SMP negeri 2 Rejang Lebong 

6. SMP N 13 Kota Bengkulu 

7. SMP Negeri 1 Rejang Lebong 

8. Smpn 6 rejang lebong 

9. SMPN 21 REJANG LEBONG 

10. Smp n 4 Rejang Lebong 

11. SMPN 37 Rejang Lebong 

12. SMPN 22  Rejang Lebong 

13. SMP N 10  Rejang Lebong 

14. SMPN 01 KEPAHIANG 

15. SMPN B Srikaton Kab. Musi Rawas 
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Hasil Angket : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 100 % menyatakan bahwa Guru BK disekolah telah memenuhi kuliafikasi 

pendidikan lulusan Sarjana Bimbingan dan Konseling.  

Dengan jumlah skor jawaban : 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

15 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 93,3 % menyatakan bahwa Guru BK Selalu memahami perannya dan 6,7% 

menyatakan bahwa guru BK sering memahami perannya sebagai konselor profesional 

dalam melaksanakan kegiatan BK di sekolah 

Dengan jumlah skor jawaban : 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

14 1 - - - 
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Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 53,3 % menyatakan bahwa Guru BK telah menyusun program yang jelas dan 

46,7% menyatakan sering menyusun program dan memiliki kesiapan yang tinggi dalam 

pelaksanaannya.  

Dengan jumlah skor jawaban : 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

8 7 - - - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 80 % menyatakan bahwa Guru BK selalu, 13,3% sering dan 6,7% kadang-kadang 

telah memiliki sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan hubungan dengan 

prsonil lain disekolah 

Dengan jumlah skor jawaban : 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

12 2 1 - - 
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Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 86,7 % menyatakan bahwa Pelayanan BK selalu, 13,3% sering telah melayani 

semua individu tanpa memandang uur, jenis kelamin, suku, agama dan status sosial 

ekonomi 

Dengan jumlah skor jawaban : 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

13 2 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 53,3 % menyatakan bahwa Guru BK selalu, 46,7 % sering memahami kondisi 

pribadi dan tingkah aku individu yang unik dan dinamis 

Dengan jumlah skor jawaban : 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

8 7 - - - 
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Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 60 % menyatakan bahwa guru BK selalu, 33,3 % sering dan 6,7 %  kadang-

kadang mengoptimalkan pelayanan BK sesuai dengan kebutuhan individu. 

Dengan jumlah skor jawaban : 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

9 5 1 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 53,3 % menyatakan bahwa Guru BK selalu, 40 % sering dan 6,7 % kadang-

kadang memperhatikan aspek perkembangan individu dalam kegiatan pelayanan BK di 

sekolah 

Dengan jumlah skor jawaban : 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

8 6 1 - - 
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Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 53,3 % menyatakan bahwa Guru BK selalu, 33,3 % sering dan 13,3 kadang-

kadang memahami bahwa kondisi mental dan fisik indivdu berpengaruh terhadap 

penyesuaianny dilingkungan. 

Dengan jumlah skor jawaban : 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

8 5 2 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 40 % menyatakan bahwa Guru BK selalu, 46,7 % sering, 6,7 % kadang-kadang 

dan 6,7 % jarang memahami bahwa kesenjangan sosial ekonomi dan kebudayaan 

merupakan faktor timbunya masalah bagi individu 

Dengan jumlah skor jawaban : 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

6 7 1 1 - 
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Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 53,3 % menyatakan bahwa Guru BK selalu, 40 % sering, 6,7 % kadang-kadang 

menyusun program BK selaras dan terpadu dengan program pendidikan serta 

pengembangan peserta didik 

Dengan jumlah skor jawaban : 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

8 6 1 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 53,3 % menyatakan bahwa Guru BK selalu, 26,7 % sering, 20 % kadang-kadang 

menyusun program BK seca fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, 

lembaga dan masyarakatra 

Dengan jumlah skor jawaban : 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

8 4 3 - - 
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Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 53,3 % menyatakan bahwa Guru BK selalu, 13,3 % sering, 33,3 % kadang-kadang 

menyusun program BK seca ra berkelanjutan sesuai jenjang dr terendah sampai tertinggi 

Dengan jumlah skor jawaban : 

 

 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

8 2 5 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 20 % menyatakan bahwa Guru BK selalu, 60 % sering, 13,3 % kadang-kadang 

dan  6,7 % kadang kadang melakukan penilaian secara berkala  dan teratur pada pelayanan 

BK disekolah 

Dengan jumlah skor jawaban : 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

3 9 2 1 - 
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Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 26,7 % menyatakan bahwa Guru BK selalu, 60 % sering, 6,7 % kadang-kadang 

dan  6,7 % kadang kadang melaksanakan pengukuran dan penilaian terhadap pengentasan 

masalah yang dialami individu 

Dengan jumlah skor jawaban : 

 

 

 

 

 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

4 9 1 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 40 % menyatakan bahwa Guru BK selalu, 40 % sering, 6,7 % kadang-kadang, 6,7 

% jarang dan 6,7 % Tidak pernah melaksanakan himpunan data yang memuat hasil 

pengukuran dan penilaian 

Dengan jumlah skor jawaban : 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

6 6 1 1 1 
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Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 46,7 % menyatakan bahwa Guru BK selalu, 40 % sering dan13,3 % kadang-

kadang mengarahkan pelayanan BK kepada pengembangan individu yang akhirnya mampu 

membimbing diri sendiri dalam menyelesaikan permasalahannya. 

Dengan jumlah skor jawaban : 

 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

7 6 2 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 40 % menyatakan bahwa Individu selalu, 46,7 % sering dan 13,3 % kadang-

kadang melakukan pengambilan keputusan atas kemauannya sendiri bukan kemauan atau 

desakan dari pihak lain 

Dengan jumlah skor jawaban : 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

6 7 2 - - 
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Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 60 % menyatakan bahwa guru BK selalu, 20 % sering, 13,3 % kadang-kadang dan 

6,7 % jarang melakukan alih tangan kasus kepada tenaga ahli dalam bidang yang relevan 

dengan permasalahan yang dihadapi oleh individu 

Dengan jumlah skor jawaban : 

 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

9 3 2 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang diperoleh : 

Sebanyak 86,7 % menyatakan bahwa guru BK selalu dan 13,3 % sering bekerjasama dengan 

semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pelayanan BK di sekolah. 

Dengan jumlah skor jawaban : 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak Pernah 

13 - 2 - - 
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Rekapitulasi: 

 

Respon 

den 

Pernyataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 

1 SL SL SR SL SL SL SL SL SL SL SR SR SL SR SR SL SL SR SL SL 

2 SL SL SL SL SL SR SL SL SR SL SL SR SL SR SR SL SL SR SL SL 

3 SL SL SL SL SL SL SL SL SL Kd SL SL SL SR SL SL SR SL SL SL 

4 SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL Kd SL SL SL SL SR SL SL 

5 SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL 

6 SL SL SL SL SL SL SL SL SL SR SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL 

7 SL SL SR SL SR SR SR SR SR SL Kd Kd Kd SR SR SR SR SR SR SL 

8 SL SR SR SR SL SR SL SL SL SR SR Kd Kd SR SR SR Kd Kd Jr SL 

9 SL SL SL Kd SL SR SR SR Kd Jr SL SL SL SR Kd Jr SR Kd Kd Kd 

10 SL SL SR SR SL SL SL SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SL SL SL 

11 SL SL SR SL SL SL SR SL SL SR SL SL SL Kd SR TP SR SR SL SL 

12 SL SL SL SL SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SL SL Kd Kd 

13 SL SL SL SL SL SR SR SR SL SR SL SL Kd SR SR SR Kd SR SL SL 

14 SL SL SR SL SL SL Kd Kd Kd SR SR Kd Kd Jr Jr Kd SR SL SR SL 

15 SL SL SR SL SL SR SL SR SR SL SR SL SL Kd SR SR SL SR SR SL 
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