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A. Konsep Dasar Bimbingan Konseling 
 
 
1. Pengertian Bimbingan Konseling 
 
a. Pengertian Bimbingan 

Bimbingan merupakan salah satu bidang dan program dari pendidikan, dan program ini 

ditujukan untuk membantu mengoptimalkan perkembangan siswa. Menurut Tolbert dalam 

Hikmawati (2011:1) yang mengemukakan bahwa: 

Bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga 
pendidikan yang diarahkan pada membantu individu agar mereka dapat menyusun dan 
melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek 
kehidupannya sehari-hari.   

 
Selanjutnya dikemukakan oleh Rochman Natawidjaja dalam Sukardi (2008:36) yang 

menyatakan: 

Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang 
dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya 
sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, 
sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dan 
kehidupan pada umumnya. Sehingga membantu individu mencapai perkembangan diri 
secara optimal sebagai mahluk sosial.  

 

Dari kedua pendapat di atas dapat diartikan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian 

bantuan yang dilakukan oleh konselor sekolah kepada individu (peserta didik) secara 

berkesinambungan, agar peserta didik mampu mengarahkan dirinya sendiri dalam mencapai 

tugas-tugas perkembangannya secara optimal.  

b. Pengertian Konseling 

Menurut Prayitno (2004:105), konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan 



melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang 

mengalami suatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. 

Pakar lain seperti Moh. Surya dalam Sukardi (2008:38) mengungkapkan bahwa: 

Konseling itu merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada konseli supaya dia 
memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri, untuk dimanfaatkan olehnya dalam 
memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang. 

 

Dengan membandingkan pengertian tentang konseling yang dikemukakan pakar di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling merupakan suatu upaya bantuan yang dilakukan 

dengan empat mata atau tatap muka antara konselor dan klien, agar klien memperoleh konsep 

dan kepercayaan dirinya sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya dimasa sekarang dan masa 

yang akan datang. 

 
Berdasarkan pengertian – pengertian mengenai bimbingan dan konseling menurut para ahli di 

atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan upaya pemberian bantuan 

kepada peserta didik dengan menciptakan lingkungan perkembangan yang kondusif, dilakukan 

secara sistematis dan berkesinambungan, supaya peserta didik dapat memahami dirinya dan 

memiliki konsep diri serta kepercayaan diri dalam memperbaiki tingkah lakunya di masa 

sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa proses 

bimbingan konseling memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengetahui serta 

mengembangkan potensi yang dimilikinya guna mencapai perkembangan potensi siswa secara 

optimal. 

2. Tujuan Bimbingan Konseling 

 
Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik baik individu atau 

kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, 



karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang 

berlaku. 

 
Tujuan bimbingan konseling di sekolah tidak dapat terlepas dari tujuan pendidikan nasional. 

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 

(Depdikbud, 2004:5) yaitu: 

Terwujudnya manusia seutuhnya yang cerdas, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan 
YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 
jasmani dn rohani, kepribadian yang mantab dan mandiri, serta rasa tanggung jawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan.  

 
 
Dengan demikian tujuan bimbingan konseling di sekolah adalah membantu tercapainya tujuan 

pendidikan nasioanal dan membantu individu mencapai kesejahteraannya.  Selain itu bimbingan 

kponseling bertujuan untuk terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui 

tersedianya pelayanan bantuan dalam memberikan dukungan perkembangan dan penegntasan 

masalah agar individu berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia.  

 
Hal ini didukung oleh Sudrajat dalam Prayitno dan Erman Amti (2004:13) yang menyatakan 

bahwa: 

Pelayanan BK di sekolah diarahkan pada ketercapaian tujuan pendidikan dan tujuan 
pelaksanaan konseling. Sebagai salah satu lembaga pendidikan, sekolah membutuhkan 
pelayanan BK dalam penyelenggaraan dan peningkatan kondisi kehidupan di sekolah 
demi tercapainya tujuan pendidikan yang berjalan seiring dengan visi profesi konseling, 
yaitu memberikan dukungan perkembangan dan pengentasan masalah agar individu 
berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia. 

Selanjutnya dikemukakan oleh Prayitno dan Erman Amti (2004:114), bahwa untuk mencapai 

tujuan-tujuan tersebut, peserta didik harus mendapatkan kesempatan untuk: 

a) Mengenal dan melaksanakan tujuan hidupnya serta merumuskan rencana hidup yang 
didasarkan atas tujuan itu; 

b) Mengenal dan memahami kebutuhannya secara realistis; 
c) Mengenal dan menanggulangi kesulitan-kesulitan sendiri; 



d) Mengenal dan mengembangkan kemampuannya secara optimal 
e) Menggunakan kemampuannya untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan 

umum dalam kehidupan bersama; 
f) Menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan di dalam lingkungannya; 
g) Mengembangkan segala yang dimilikinya secara tepat dan teratur, sesuai dengan tugas 

perkembangannya sampai batas optimal. 
 
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling bertujuan membantu 

peserta didik agar mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin atau mewujudkan nilai-

nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya sebaik mungkin. 

 
3. Fungsi Bimbingan Konseling 

Dalam kelangsungan perkembangan dan kehidupan manusia, berbagai pelayanan diciptakan dan 

diselenggarakan. Pelayanan itu berguna dan memberikan manfaat untuk memperlancar dan 

memberikan dampak positif terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan. Menurut 

Prayitno ada 5 fungsi pokok dalam pelayanan bimbingan konseling yaitu fungsi pemahaman, 

fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan. 

 
Fungsi pemahaman bermaksud untuk membantu peserta didik agar memiliki pemahaman 

terhadap diri dan potensi yang dimilikinya serta lingkungannya (pekerjaan, pendidikan dan 

agama). Dengan pemahaman yang dimilikinya diharapkan peserta didik mampu 

mengembangkan potensi dirinya secara optimal, dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan 

secara baik. 

 
Fungsi pencegahan yakni  upaya konselor untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin 

terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Melalui fungsi 

pencegahan ini, konselor dapat memberikan bimbingan kepada peserta didik tentang cara 

menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Beberapa 



masalah yang perlu diinformasikan kepada peserta didik dalam rangka mencegah terjadinya 

perilaku yang tidak diharapkan, misalnya saja bahaya penggunaan narkoba dan merokok. 

 
Fungsi pengentasan memiliki arti proses pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah 

mengalami masalah, baik masalah yang menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. 

Tehnik yang dapat dilakukan misalnya dengan tehnik konseling individual. 

 
Fungsi pemeliharaan adalah fungsi bimbingan konseling untuk membantu perserta didik agar 

dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. 

Fungsi ini memfasilitasi peserta didik agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan 

menyebabkan penurunan produktifitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-

program yang menarik sesuai minat peserta didik. 

 
Fungsi pengembangan yakni fungsi bimbingan konseling dimana konselor senantiasa berupaya 

untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembanga peserta 

didik. Konselor dan personel sekolah lainnya bekerja sama merencanakan dan melaksanankan 

program bimbingan secara berkesinambungan dalam upaya membantu peserta didik mencapai 

tugas-tugas perkembangannya. Tehnik bimbingan yang dapat digunakan adalah karyawisata, 

curah pendapat atau dengan diskusi kelompok. 

 
4. Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling 

 
Prinsip-prinsip bimbingan konseling merupakan pemaduan hasil-hasil teori dan praktek yang 

dirumuskan dan dijadikan pedoman dasar bagi penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling. 

Dalam rambu-rambu penyelenggaraaan bimbingan konseling dalam jalur pendidikan formal 

(naskah akademik ABKIN) tahun 2007 menyebutkan prinsip-prinsip bimbingan konseling 



sebagai berikut:  

a) Bimbingan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. 
b) Bimbingan konseling sebagai proses individuasi. 
c) Bimbingan menekankan hal yang positif. 
d) Bimbingan konseling merupakan usaha bersama. 
e) Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan konseling. 
f) Bimbingan konseling berlangsung dalam berbagai setting kehidupan. 

 

Bimbingan konseling diperuntukkan bagi semua konseli, hal ini memilki makna bahwa 

bimbingan diberikan kepada semua konseli (dalam hal ini peserta didik), baik yang tidak 

bermasalah maupun tidak bermasalah, baik pria atau wanita. Dalam hal ini pendekatan yang 

diberikan diutamakan tehnik kelompok dan bersifat preventif. 

 
Bimbingan konseling sebagai proses individuasi adalah setiap konseli bersifat unik (berbeda satu 

sama lainnya) dan melalui bimbingan tersebut konseli dibantu untuk memaksimalkan 

perkembangan keunikannya tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi focus sasaran 

bantuan adalah konseli, meskipun tehnik pelayanan bimbingannya menggunakan tehnik 

kelompok. 

 
Bimbingan menekankan hal yang positif. Dalam kenyataannya masih ada konseli yang memiliki 

persepsi negatif terhadap bimbingan, karena bimbingan dipandang sebagai satu cara yang 

menekan aspirasi. Sangat berbeda dengan pandnagan tersebut, bimbingan sebenarnya merupakan 

proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan merupakan cara 

untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan 

peluang untuk berkembang. 

 
Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama, hal ini menekankan bahwa bimbingan 

bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapoi juga tugas guru-guru dan kepala 



sekolah sesuai dengan tugas dan peran masing- masing. Mereka bekerja sebagai teamwork. 

 
Pengambilan keputusan marupakan hal yang esensial dalam bimbigan konseling. Bimbingan 

diarahkan untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. 

Bimbingan mempunyai  peranan untuk memberikan informasi dan nasehat penting bagi konseli 

dalam mengambil keputusan. Kehidupan konseli diarahkan oleh tujuannya, dan bimbingan 

memfasilitasi konseli untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri, dan menyempurnakan 

tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Kemmampuan untuk membuat pilihan secara 

tepat bukan kemampuan bawaan, tetapi kemampuan yang harus dikembangkan. Tujuan utama 

bimbingan adalah mengmbangkan kemampuan konseli untuk memecahkan masalahnya dan 

mengambil keputusan.  

Bimbingan konseling berlangsung dalam berbagai setting kehidupan. Dalam hal ini memiliki 

pengertian bahwa dalam pemberian pelayanan bimbingan tidka hanya berlangsung di sekolah 

tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan, masyarakat pada umumnya. Bidang pelayanan 

bimbingan ini meliputi aspek sosial, pribadi, pendidikan dan pekerjaan. 

 
5. Asas-Asas Bimbingan Konseling 

Pelayanan bimbingan konseling adalah pekerjaan professional. Sesuai dengan makna uraian 

tentang pemahaman, penanganan dan penyikapan konselor terhadap kasus, pekerjaan profesioanl 

itu harus dilaksanankan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin efisien dan efektivitas 

proses dan lainnya. Dalam pelaksanaan bimbingan konseling kaidah-kaidah tersebut dikenal 

dengan asas-asas bimbingan konseling, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam 

penyelenggaraan bimbingan konseling. Menurut prayitno asas-asas tersebut adalah: 

a) Asas kerahasiaan 
b) Asas kesukarelaan 



c) Asas keterbukaan 
d) Asas kekinian 
e) Asas kemandirian 
f) Asas kegiatan 
g) Asas kedinamisan 
h) Asas keterpaduan 
i) Asas kenormatifan 
j) Asas keahlian 
k) Asas alih tangan 
l) Asas tut wuri handayani 

 
Asas kerahasiaan, memiliki makna asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakanya 

segenap data dan keterangan tentang konseli (konseli) yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu 

data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini 

guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu 

sehingga kerahasiaanya benar-benar terjamin. 

 
Asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan 

kerelaan konseli mengikuti/menjalanipelayanan/kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini 

konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. 

 
Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang 

menjadi sasaran pelayanan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan 

keterangan tentang dirinya maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar 

yang berguna bagi pengembangan dirinya. Konselor berkewajiban mengembangkan keterbukaan 

konseli. Keterbukaan ini amat terkait pada terselenggaranya asas kerahasiaan dan adanya 

kesukarelaan pada diri konseli yang menjadi sasaran pelayanan/kegiatan. Agar konseli dapat 

terbuka, konselor terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. 

 
Asas kekinian mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian 



bantuan kepada klien (peserta didik). Asas ini menghendaki agar objek sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli dalam kondisinya sekarang yang harus 

secepatnya mendapat bantuan dan penyelsaian. Pelayanan yang berkenaan dengan “masa depan 

atau kondisi masa lampau pun” dilihat dampak dan kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa 

yang diperbuat sekarang. Hal ini mempengaruhi keadaan yang terjadi pada konseli (peserta 

didik) di masa sekarang. 

Asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum 

bimbingan dan konseling, yakni: konseli (peserta didik) sebagai sasaran pelayanan bimbingan 

dan konseling diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan 

menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta 

mewujudkan diri sendiri. konselor hendaknya mampu mengarahkan segenap pelayanan 

bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian konseli. 

 
Asas kegiatan adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli (peserta 

didik) yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam 

penyelenggaraanpelayanan/kegiatan bimbingan. Dalam hal ini guru pembimbing perlu 

mendorong konseli untuk aktif dalam setiap pelayanan/kegiatan bimbingan dan konseling yang 

diperuntukan baginya. 

 
Asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan 

terhadap sasaran pelayanan (konseli) yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak 

monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap 

perkembangannya dari waktu ke waktu. 

 
Asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai 



pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh konselor maupun 

pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk ini kerja sama antara guru 

pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan 

konseling perlu terus dikembangkan.  

Asas kenormatifan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap 

pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan 

dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat 

istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Bukanlah pelayanan atau kegiatan 

bimbingan dan konseling yang dapat dipertanggungjawabkan apabila isi dan pelaksanaannya 

tidak berdasarkan nilai dan norma yang dimaksudkan itu. Lebih jauh, pelayanan dan kegiatan 

bimbingan dan konseling justru harus dapat meningkatkan kemampuan konseli (konseli) 

memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai dan norma tersebut. 

 
Asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan 

kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam 

hal ini, para pelaksana pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang 

benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Keprofesionalan konselor harus 

terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis pelayanan dan kegiatan dan konseling maupun 

dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling. 

 
Asas 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 konseli (konseli) mengalihtangankan permasalahan itu kepada 

pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, 



guruguru lain, atau ahli lain ; dan demikian pula guru pembimbing dapat mengalihtangankan 

kasus kepada guru mata pelajaran/praktik dan lain-lain. 

Asas tut wuri handayani merujuk pada susasan umum yang hendaknya tercipta dalam rangka 

hubungan keseluruhan antara konselor dan klien. Asas ini menuntut agar pelayanan bimbingan 

dna konseling tidak hanya dirasakan pada waktu klien mengalami masalah dan menghadap 

konselor saja, tetapi diluar hubungan proses bantuan bimbingan dan konseling pun hendaknya 

dirasakan adanya dan manfaatnya pelayanan bimbingan konseling tersebut. 

 
6. Bidang Bimbingan Konseling 

Menurut Hikmawati (2011:4), secara umum pelayanan bimbingan konseling mencakup empat 

bidang, yaitu bidang pribadi,sosial, belajar dan karir yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Bidang  pribadi, yaitu layanan pengembangan kemampuan mengatasi masalah-masalah 

pribadi dan kepribadian, dan membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan 

mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan 

karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. 

b. Bidang sosial, yaitu layanan  pengembangan kemampuan dan mengatasi masalah sosial. 

Layanan ini membantupeserta 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. 

c. Bidang belajar, yaitu layanan mengoptimalkan perkembangan dan mengatasi masalah dalam 

proses pemebelajaran bersama guru dan belajar secara mandiri baik di sekolah ataupun di 

luar sekolah. 



d. Bidang karier, yaitu pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai 

informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. 

 
B. Landasan Formal Konselor 

 
Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi 

pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, 

dan instruktur (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6). Masing-masing kualifikasi pendidik, 

termasuk konselor, memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir 

yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. 

 
Konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan 

potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan 

kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Pelayanan dimaksud 

adalah pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor adalah pengampuh pelayanan ahli 

bimbingan dan konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal dan nonformal.  

 
1. Syarat-syarat untuk menjadi konselor 

 
Selanjutnya diungkapkan oleh Walgito (2010:40-41), supaya pembimbing dapat menjalankan 

pekerjaannya dengan sebaik – baiknya, maka pembimbing harus memenuhi syarat–syarat 

tertentu yang perlu dipenuhi oleh konselor, yaitu sebagai berikut: 

a) Seorang pembimbing harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas, dari segi teori 
maupun segi praktik. Segi teori menjadi landasan di dalam praktik. Praktik tanpa teori 
merupakan praktik yang ngawur. Segi praktik sangatlah perlu dan penting karena 
bimbingan dan konseling merupakan ilmu yang harus diterapkan dalam praktik 
sehari-hari, sehingga seorang pembimbing akan canggung apabila ia hanya 
menguasai teori saja tanpa memiliki kecakapan di dalam praktik; 



b) Dari segi psikologis, seorang pembimbing harus dapat mengambil tindakan yang 
bijaksana jika pembimbing telah cukup dewasa secara psikologis, kestabilan di dalam 
psikisnya, terutama dalam hal emosi; 

c) Seorang pembimbing harus sehat jasmani dan psikisnya. Apabila jasmani dan psikis 
tidak sehat maka hal itu akan mengganggu dalam menjalankan tugasnya; 

d) Seorang pembimbing harus mempunyai kecintaan terhadap pekerjaannya dan  juga 
terhadap anak atau individu yag dihadapinya. Sikap ini akan menimbulkan 
kepercayaan pada anak. Tanpa adanya kepercayaan dari pihak anak maka tidaklah 
mungkin pembimbing dapat menjalankan tugas dengan sebaik – baiknya; 

e) Seorang pembimbing harus mempunyai inisiatif yang baik sehingga usaha bimbingan 
dan konseling dapat berkembang ke arah keadaan yang lebih sempurna untuk 
kemajuan sekolah; 

f) Karena bidang gerak dari pembimbing tidak terbatas pada sekolah saja maka seorang 
pembimbing harus supel, ramah tamah, dan sopan santun di  dalam segala 
perbuatannya sehingga pembimbing dapat bekerja sama dan memberikan bantuan 
secukupnya untuk kepentingan anak-anak; 

g) Seorang pembimbing diharapkan mempunyai sifat-sifat yang dapat menjalankan 
prinsip-prinsip, serta kode etik bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. 

 
Selanjutnya, dikemukakan oleh Carl Rogers (Lesmana, 2005) yang menyebutkan bahwa ada tiga 

kualitas utama yang diperlukan seorang konselor yaitu kongruensi, empati dan perhatian positif 

tanpa syarat pada klien.  

 
Konselor yang memiliki kualitas kongruen, yaitu seorang konselor yang dalam perilaku 

hidupnya menunjukkan sebagai dirinya sendiri yang asli, utuh dan menyeluruh, baik dalam 

kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan profesionalnya. Konselor tidak pura-pura atau 

memakai kedok untuk menyembunyikan keasliannya dalam menghadapai klien, menangani dan 

membantu klien menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 

Konselor yang memiliki kualitas empati, dapat merasakan pikiran dan perasaan orang lain dan 

ada rasa kebersamaan dengan klien. Konselor memahami jalur jalan dan liku-liku yang dilalui 

klien dan bersimpati padanya, berjalan bersama dengannya sebagai teman sejalan. Dengan 

demikian, dapat terbentuk kepercayaan klien kepada konselor, sehingga tidak ragu-ragu untuk 

mengungkapkan semua perasaan, harapan , dan masalah yang dihadapinya. 



 
Kualitas ketiga konselor yang baik dan efektif adalah memberikan perhatian kepada klien. 

Konselor memberikan perhatian positif tanpa syarat. Konselor dapat menerima klien 

sebagaimana adanya dengan segala kelemahan dan kekuatannya, sikap dan keyakinannya, 

termasuk perilakunya yang mungkin memuakkan bagi orang lain. Konselor menerima klien 

tanpa memberikan penilaian (non-jugmental). Hal ini tidak mudah untuk dicapai, oleh karena itu 

diperlukan pengalaman dan kesabaran, serta pengenalan diri sendiri lebih dahulu. Dari gambaran 

singkat di atas, dapat dilihat pentingnya penguasaan syarat-syarat menjadi konselor agar dapat 

menciptakan hubungan konseling yang efektif. 

 
2. Kualifikasi Akademik Konselor  

 
 
Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik 

strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan Profesi 

Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang 

terakreditasi. Sedangkan bagi individu yang menerima pelayanan profesi bimbingan dan 

konseling disebut konseli, dan pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal 

dan nonformal diselenggarakan oleh konselor.  

Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan 

nonformal adalah:  

a) Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling.  

b) Berpendidikan profesi konselor 

 
3. Kompetensi konselor 

 



Rumusan Standar Kompetensi Konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar 

kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Namun bila 

ditata ke dalam empat kompetensi pendidik sebagaimana tertuang dalam PP 19/2005, maka 

rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke 

dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

 
Kompetensi pedagogik konselor adalah suatu ilmu yang dimiliki seorang konselor dalam sebuah   

proses pendidikan yang berisi aktifitas dimana aktifitas tersebut bertujuan agar tingkah laku 

manusia mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Tingkah laku seseorang adalah setiap 

respons yang dapat dilihat atau diperlihatkan oleh orang lain. Kompetensi ini memiliki 

kompetensi inti antara lain menguasai teori dan praksis pendidikan, mengaplikasikan 

perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli, serta menguasai esensi pelayanan 

bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. 

Kompetensi kepribadian berarti kemampuan seorang konselor dalam kontrol diri untuk 

senantiasa mengarahkan dinamika kepribadiannya menuju ke arah kepribadian (mental) yang 

sehat. Konpetensi kepribadian konselor memiliki kompetensi inti antara lain beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih, menunjukkan stabilitas dan integritas 

kepribadian yang kuat, dan menampilkan kinerja berkualitas tinggi.  

Kompetensi sosial yaitu kompetensi yang dimiliki konselor dalam rangka berhubungan dengan 

orang lain (peserta didik). Kompetensi ini memilki kompetensi inti antara lain 

mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, berperan dalam organisasi dan 

kegiatan profesi bimbingan dan konseling, serta mengimplementasikan kolaborasi antar profesi 



pendidik seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas dan staf 

administrasi.. 

Kompetensi profesional memiliki kompetensi inti antara lain menguasai konsep dan praksis 

asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli, menguasai kerangka 

teoretik dan praksis bimbingan dan konseling, merancang program bimbingan dan konseling, 

mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, menilai proses dan 

hasil kegiatan bimbingan dan konseling yang komprehensif, memiliki kesadaran dan komitmen 

terhadap etika professional konselor, serta menguasai konsep dan praksis penelitian dalam 

bimbingan dan konseling. 

Jadi dalam proses pelaksanaan layanan bimbingan konseling, konselor dituntut untuk menguasai 

kompetensi-kompetensi konselor, yaitu kompetensi pedagodik, personal, sosial dan profesional 

konselor. Hal ini akan berdampak pada hasil yang diperoleh oleh konselor dalam proses 

pelayanan bimbingan konseling serta memberikan manfaat bagi perkembangan diri siswa dan 

mencapai tujuan pendidikan yang optimal. 

C. Program Bimbingan Konseling 

 
Program bimbingan konseling sekolah merupakan serangkaian rencana aktivitas layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah, yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi setiap 

personel dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Program bimbingan konseling sekolah 

yang komprehensif di dalamnya akan tergambarkan visi, misi, tujuan, fungsi, sasaran layanan, 

kegiatan, strategi, personel, fasilitas, dan rencana evaluasinya. Dengan demikian, program 

bimbingan konseling sekolah yang komprehensif disusun untuk merefleksikan pendekatan yang 

menyeluruh bagi dasar penyusunan program, pelaksanaan program, sistem managemen dan 



sistem pertanggungjawabannya. Selain itu, program bimbingan konseling sekolah dirancang 

untuk menjamin bahwa setiap siswa memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat 

program itu. Sehingga kenyataan yang sering muncul, yaitu aktivitas konselor sekolah yang 

menghabiskan banyak waktunya untuk memenuhi kebutuhan sebagian kecil siswa (secara khusus 

hanya mengurus kebutuhan siswa berprestasi rendan dan bermasalah). Dengan demikian , secara 

mendasar program bimbingan konseling di sekolah direkomendasikan sebagai upaya pemberian 

layanan langsung bagi seluruh siswa, jadi setiap siswa menerima manfaat program tersebut. 

 
Menurut Suherman (2009:53), secara khusus program bimbingan konseling sekolah yang 

komprehensif harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Program bimbingan konseling di sekolah merupakan kesatuan komponen tujuan 
institusi sekolah 

2. Program bimbingan konseling di sekolah memberikan kesempatan pelayanan kepada 
semua siswa 

3. Program bimbingan konseling ditunjang dengan keberadaan konselor yang 
professional 

4. Program bimbingan konseling di sekolah merupakan rancangan yang dapat 
dilaksanakan dalam sebuah gaya yang sistematik untuk semua siswa 

5. Program bimbingan konseling di sekolah mampu menghasilkan pengetahuan, sikap 
dan kemampuan siswa sebagai hasil dari keikutsertaan mereka dalam sebuah program 
bimbingan konseling di sekolah. 

 
 
Program bimbingan konseling pengembangan akademik dan karir dilakuakn sebagai strategi 

pelaksanaan dan kegiatan yang mendukung dan memaksimalkan pembelajaran siswa. 

Pengembangan akademik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan kemampuan-kemampuan 

berperan mendukung efektivitas pembelajaran baik di sekolah maupun dalam konteks 

pembelajaran sepanjang hayat. Karena itu, pencapaian keberhasilan seorang siswa, tidak hanya 

diukur melalui prestasi sekolah tetapi harus dideteksi seberapa besar para siswa memahami 

hubungan akademik dengan dunia pekerjaan dan kehidupan dalam keluarga dan masyarakat. 



Dengan demikian, dalam pengembangan program  bimbingan konseling sekolah, data yang 

dimiliki konselor mengenai karakteristik dan harapan siswa, kebijakan sekolah dan pemerintah, 

serta peluang dan tantangan masa depan siswa harus senantiasa digunakan sebagai dasar atau 

pijakan pengembangan program. 

 
Seperti tercantum dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 27 

tahun 2008 mengenai kompetensi profesional konselor, terdapat indikator-indikator yang dapat 

dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah. Indikator tersebut 

yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program, yaitu merancang program bimbingan dan 

konseling, mengimplementasikan program bimbingan konseling yang komprehensif dan menilai 

proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. 

1. Penyusunan program bimbingan dan konseling komprehensif 

 
Landasan atau dasar program merupakan suatu keputusan awal dan menentukan yang harus 

diambil oleh pemegang kebijakan pendidikan di sekolah bagi terwujudnya suatu program 

bimbingan dan konseling di sekolah. Merancang keputusan dasar yang kuat memerlukan usaha 

kerjasama semua unsur dan personel sekolah, termasuk dengan orang tua dan masyarakat, 

sehingga program bimbingan dan konseling bisa diterima dan memberikan  manfaat bagi semua 

sisiwa.  

 
Pemberian layanan bimbingan konseling membutuhkan kerja sama, kekompakan, saling 

pengertian saling, saling membantu dan saling menunjang di anatar para pelaksananya. 

Meskipun layanan mungkin menjadi tugas dan rencana dari konselor, tetapi dalam 

pelaksanaannya seringkali menuntut partisipasi dan bantuan dari para pelaksana pendidikan 

lainnya. 



 
Menurut Sukardi (2003:12) penyusunan program bimbingan dan konseling yang baik akan 

memberikan beberapa keuntungan. Keuntungan yang dimaksud diantaranya: 

a) Tujuan setiap langkah kegiatan bimbingan dan konseling akan lebih terarah dan 
lebih jelas 

b) Setiap guru pembimbing akan menyadari peranan dan tugasnya 
c) Penyediaan sarana akan lebih sempurna 
d) Pelayanan bimbingan dan konseling lebih teratur dan memadai 
e) Memungkinkan lebih eratnya komunikasi dengan berbagai pihak yang 

berkepentingan dengan kegiatan bimbingan dan konseling 
f) Adanya kejelasan kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling di antara 

keseluruhan kegiatan sekolah 
g) Dengan adanya program bimbingan dan konseling, pelaksanannya akan lebih 

mudah untuk dipantau atau dievaluasi. 
 
 

Dasar pengembangan program yang lengkap merupakan hal yang sangat penting untuk 

memastikan bahwa program bimbingan konseling sekolah menajdi bagian utuh dari seluruh 

program pendidikan untuk keberhasilan siswa. Menurut Suherman (2009: 59) proses penyusunan 

program bimbingan dan konseling di sekolah dilakukan melalui delapan tahap aktivitas, yaitu: 

a. Mengakaji kebijakan dan produk hukum yang relevan 
b. Menganalisis harapan dan kondisi sekolah 
c. Menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa 
d. Menganalisis program, pelaksanaan, hasil, dukungan serta faktor-faktor 

penghambat program sebelumnya 
e. Merumuskan tujuan program baik umum maupun khusus 
f. Merumuskan alternatif komponen dan isi kegiatan 
g. Menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan program 
h. Merumuskan rencana evaluasi pelaksanaan dan keberhasilan program. 

 
 

Dengan demikian, sebelum konselor melaksanakan tugas-tugas kegiatan layanan bimbingan 

konseling di sekolah, mereka harus menyusun program kegiatan bimbingan konseling yang 

dilengkapi dengan seperangkat instrument agar program yang dibuat tepat sasaran dan dapat 

terlaksana secara optimal. 



 
2. Implementasi program bimbingan dan konseling 

 
Dalam implementasi program bimbingan konseling, para konselor memegang peranan penting, 

karena merupakan ujung tombak pelaksana program. Konselor selain dituntut memiliki 

pengetahuan dan keteampilan yang sesuai dengan tugasnya, juga dituntut untuk memiliki 

semangat kerja yang tinggi, rasa cinta terhadap tugasnya, kesungguhan, ketekunan dan kesediaan 

memberikan layanan demi kepentingan siswa. Konselor juga dituntut untuk senantiasa 

memperbarui ilmu-ilmu bimbingan konseling yang dibutuhkan oleh konselor. 

Program bimbingan dan konseling adalah satuan rencana keseluruhan kegiatan bimbingan dan 

konseling yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Pelaksanan program bimbingan 

konseling hendaknya sesuai dengan kurikulum bimbingan dan konseling. Pelaksanaannya adalah 

konselor sekolah dibantu oleh pihak sekolah, orang tua atau wali siswa, dan anggota masyarakat 

yang terkait. Sistem pelaksanaan program bimbingan dan konseling komprehensif mencakup 

empat komponen yaitu kurikulum bimbingan sekolah, perencanaan individual, layanan responsif 

dan dukungan sistem. 

 
Komponen kurikulum memberi sarana untuk mengantarkan isi bimbingan dan konseling pada 

siswa dengan cara yang sistematis. Komponen perencanaan individual memberikan kesempatan 

bagi seluruh siswa untuk berhubungan secara akrab dengan orang tua dalam merencanakan arah 

akademik dan kariri secara sistematis. Layanan responsif member fasilitas untuk memahami dan 

mengawasi pertumbuhan dan perkembangan mereka serta memgambil tindakan atas persoalan 

siswa secara cepat dan tepat. Komponen dukungan sistem memungkinkan proses bimbingan 

konseling sekolah lebih efektif melalui beragam aktifitas, termasuk di dalamnya pengembangan 

staf, penelitian dan pengembangan kurikulum. Keberhasilan implementasi program bimbingan 



konseling selain tergantung pada kinerja para pengelola dan pelaksananya, yaitu kepala sekolah, 

ketua tim BK, dan para guru, juga membutuhkan dukungan sarana-prasarana, instrument dan 

bahan yang memadai. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung proses 

pelaksanaan program bimbingan konseling diharapkan dapat memberikan sesuatu yang 

bermakna bagi perkembanagn peserta didik. 

 

Seperti dikemukakan Suherman (2009:44) yang menyatakan bahwa: 

Personel pelaksana pelayanan bimbingan konseling adalah segenap unsur yang terkait di 
dalam organisasi pelayanan bimbingan dan konseling dengan konselor sebagai pelaksana 
utamanya, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, 
dan staf administrasi. 

 
Uraian tugas masing-masing personel tersebut adalah: 

1. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah penanggung jawab seluruh kegiatan pendidikan di sekolah yang 

dipimpinnya, baik kegiatan pengajaran, pelatihan maupun kegiatan bimbingan. Artinya tercapai 

tidaknya tujuan pendidikan di lembaga atau sekolah yang dipimpin sepenuhnya merupakan 

tanggung jawab kepala sekolah. Karena bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari keseluruhan kegiatan pendidikan, maka kepala sekolah memiliki tugas dan 

peran dalam: 

a. Penentuan staf personel bimbingan dan konseling 

b. Penyusunan program bimbingan dan konseling 

c. Sosialisasi dan penempatan program bimbingan dan konseling kepada sivitas sekolah sebagai 

bagian dari program pendidikan 

d. Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan 

dan konseling 



e. Pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling 

f. Pengembangan kerjasama dengan instansi atau profesi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kegiatan bimbingan dan konseling 

g. Pengembangan program bimbingan dan konseling termasuk pembinaan dan pelatihan 

personel bimbingan dan konseling. 

2. Wakil Kepala Sekolah 

Wakil kepala sekolah merupakan orang kedua orang yang bertanggung jawab atas kebijakan 

pendidikan di sekolah setelah kepala sekolah. Pada umumnya wakil kepala sekolah memiliki 

tugas sesuai dengan bidang yang menjadi garapannya, seperti kurikulum dan pengajaran, sarana 

dan prasarana, kepeserta didikan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, masing-masing 

wakil kepala sekolah memiliki peran dalam: 

a. Pelaksanaan kebijakan pimpinan sekolah terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling 

b. Penyediaan informasi baik berkaitan dengan aktvitas dan prestasi akademik, penyediaan dan 

kelengkapan sarana prasarana, keperserta didikan maupun sumber daya lain yang diperlukan 

dan dapat mendukung dalam penyusunan program bimbingan dan konseling 

c. Sosialisasi program bimbingan dan konseling kepada seluruh personel dan komponen 

sekolah sesuai dengan bidang dan kewenangnya, dan 

d. Dukungan dan pemantauan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. 

 
3. Wali Kelas 

Wali kelas merupakan mitra kerja konselor yang sangat berperan dalam: 

a. Menyediakan informasi tentang karakteristik dan kebutuhan para peserta didik di kelasnya 



b. Mensosialisasikan keberadaan layanan bimbingan dan konseling, terutama tujuan, fungsi, 

visi, misi, dan mekanisme layanan kepada para peserta didik dan orang tua peserta didik di 

kelasnya 

c. Memantau perkembangan dan kemajuan para peserta didik di kelasnya terutama yang telah 

memperoleh layanan bimbingan dan konseling 

d. Melakukan kunjungan rumah, dan 

e. Kegiatan konferensi kasus. 

 
4. Guru Mata Pelajaran/Bidang Studi 

Guru mata pelajaran merupakan personel yang sangat penting dalam aktivitas bimbingan dan 

konseling, karena yang bersangkutan bisa berperan sebagai mata dan telangi bimbingan dan 

konseling di sekolah. Secara rinci peran guru mata pelajaran berperan dalam: 

 
a. Mensosialisasikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta sisik terutama berkaitan 

dengan motivasi, sikap dan kebiasaan belajar yang eektif 

b. Menyediakan informasi mengenai sikap dan kebiasaan peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

c. Mengindentifikasi peserta didik yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling 

terutama berkenaan dengan mata pelajaran yang diampunya 

d. Membantu perkembangan dan kemajuan para peserta didik terutama yang telah memperoleh 

layanan bimbingan dan konseling 

e. Melakukan upaya layanan bimbingan belajar terutama pada program perbaikan dan 

pengayaan mata pelajaran 

f.    Pelaksanaan konfrensi kasus. 



Konferensi kasus merupakan kegiatan bimbingan konseling untuk membahas permasalahan 

yang dialami peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak 

demi terentaskan suatu permasalahan. 

5. Staf Administrasi 

Staf administrasi merupakan salah satu komponen pendukung terlaksananya layanan bimbingan 

dan konseling di sekolah. Karena itu peran yang dapat dilakukan oleh staf administrasi adalah: 

a. Membantu mempersiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling 

b. Membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling 

c. Membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling 

d. Membantu menyampaikan informasi kepada personel lain berkenaan dengan pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling. 

 
6. Konselor. 

Seorang konselor merupakan kunci keberhasilan aktivitas layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah. Dengan pengalaman akademik, keterampilan dan kepribadiannya seorang konselor 

sekolah memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Mengorganisasikan seluruh aktivitas layanan bimbingan dan konseling 

b. Melakukan analisis terhadap karakteristik dan kebutuhan perkembangan peserta didik 

c. Melakukan analisis terhadap kondisi sekolah akan layanan bimbingan dan konseling 

d. Mengkoordinasikan seluruh personel layanan bimbingan dan konseling yaitu kepala sekolah, 

guru, wali kelas, dan staf adminitrasi mulai dari penyusunan, pelaksanaan sampai dengan 

penilaian terhadap layanan bimbingan dan konseling 



e. Memberikan layanan dasar kepada seluruh peserta didik 

f.    Melaksanakan layanan responsif kepada peserta didik terutama dalam bentuk konseling 

g. Mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling 

h. Mengadakan tindak lanjut, terutama berkaitan dengan alih tangan kepada ahli lain, dan 

i.    Mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan dengan bimbingan dan konseling kepada kepala 

sekolah. 

Agar setiap personel yang terlibat dalam organisasi bimbingan dan konseling mampu 

menjalankan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya lebih efektif, maka perlu dibuatkan suatu 

kerjasama professional yang saling melengkapi tanpa melangra kode etik masing-masing 

profesinya. 

 
Kemudian lebih lanjut dikemukakan oleh Sukardi (2002:63) dijelaskan mengenai sarana dan 

prasaran yang diperlukan untuk menunjang ketercapaiannya suatu program yang efektif adalah: 

a. Sarana 
 

1. Alat pengumpul data berupa pedoman wawancara, angket, data-data, kartu konsultasi, 
instrument penelusuran bakat minat, dan sebagainya. 

2. Alat penyimpan data seperti data pribadi siswa, buku pribadi, dan sebagainya. 
3. Perlengkapan teknis, seperti buku pedoman, paket bimbingan belajar, buku informasi 

pendidikan, informasi karir dan sebagainya. 
b. Prasarana 

 
1. Ruangan bimbingan, seperti ruang tamu, ruang konsultasi, ruang dokumentasi dan 

ruang bimbingan kelompok dan ruang konseling. 
2. Anggaran biaya untuk menunjang kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling sperti 

anggraan untuk surat menyurat, transportasi, pembelian alat tulis dan sebgainya. 
 

Dengan terpenuhinya aspek yang diperlukan bagi pelaksanaan programbimbingan dan konseling, 

maka program bimbingan dan konseling di sekolah dapat terlaksana dengan baik dan efektif.  

 
3. Evaluasi program, proses, dan hasil kegiatan bimbingan konseling 



Program bimbingan konseling komprehensif diarahkan oleh data. Artinya, pemanfaatan data 

sebagai awal pengembangan program bimbingan dan konseling diharapkan mendorong sistem 

pelayanan bimbingan konseling di sekolah secara integral dan memastikan bahwa setiap siswa 

memperoleh manfaat program bimbingan konseling sekolah. Konselor juga hendaknya 

menggunakan data dalam menunjukkan hasil bimbingan yang digunakan di sekolah. Untuk 

melakukan itu, pembimbing harus mengevaluasi proses dan mengumpulkan data dari waktu ke 

waktu.Seperti dikemukakan oleh Yusuf (2006, 91) yang menyatakan evaluasi merupakan proses 

pengmpulan informasi untuk mengetahui efektivitas (keterlaksanaan dan ketercapaian) kegiatan 

yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan.  

Kemudian dikemukakan oleh Suherman (2009:79) yang mengatakan bahwa: 
Evaluasi adalah suatu proses pengumpulan informasi untuk mengetahui dan menentukan 
efektivitas dan efisiensi program bimbingan konseling dalam membantu para siswanya 
agar mereka dapat mengetahui dan memahami kebutuhan dan kemampuan serta 
kelemahannya. 

 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi program bimbingan konseling merupakan 

suatu proses sistematis dalam mengumpulkan data dan kegiatan analisis untuk menentukan nilai 

dari suatu program dalam membantu pengelolaan, perencanaan program, latihan staf dan 

peningkatannya, agar memperoleh pertimbangan yang sebaik-baiknya tentang usaha, efektivitas 

dan efisiensi tidaknya suatu program. 

a. Tujuan Evaluasi 

Menurut Suherman (2009:81), tujuan evaluasi program bimbingan dan konseling secara 

operasional adalah sebagai berikut: 

1. Meneliti secara periodik hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling 
2. Mengetahui jenis layanan bimbingan yang sudah/belum dilaksanakan atau perlu 

diperbaiki 
3. Menegtahui tingkat efektivitas metode/strategi layanan yang telah dilaksanakan 
4. Mengetahui sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam menunjang keberhasilan 

program bimbingan konseling 



5. Memperoleh pegangan yang kuat dalam mempublikasikan layanan bimbingan 
konseling 

6. Mengetahui sumbangan program bimbingan konseling terhadap pencapaian tujuan 
pendidikan 

7. Memperoleh informasi yang kuat dalam mengembangkan program bimbingan 
konseling selanjutnya 

8. Membantu mengembangkan kurikulum sekolah yang mempunyai kesesuaian dengan 
kebutuhan siswa. 

Dari pernyataan di atas jelas bahwa evaluasi program bimbingan konseling sangat diperlukan 

untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan seluruh personel sekolah dan mengetahui jenis serta 

tingkat efektivitas layanan bimbingan konseling di sekolah guna menjadi panduan untuk 

pengembangan program yang lebih baik di waktu mendatang. 

b. Fungsi Evaluasi 

Menurut Yusuf (2006:92) ada dua fungsi dilaksanakan evaluasi dari suatu program, yaitu: 

1. Memberikan umpan balik (feed back) kepada konselor untuk memperbaiki atau 
mengembangkan program bimbingan dan konseling 

2. Memberikan informasi kepada pihak pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, dan 
orang tua siswa tentang perkembangan sikap dan perilaku, atau tingkat ketercapaian 
tugas-tugas perkembangan siswa agar meningkatkan kualitas implementasi program 
BK di sekolah. 
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi dari suatu evaluasi adalah memberikan umpan balik kepada 

konselor untuk memperbaiki serta mengembangkan program bimbingan konseling guna 

meningkatkan kualitas Implementasi program bimbingan konseling di sekolah. 

 
c. Aspek yang di Evaluasi 

Ada dua macam aspek yang kegiatan penilaian program kegiatan bimbingan konseling, yaitu 

penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui sejauh 

mana keefektivan layanan bimbingan konseling dilihat dari prosesnya, aspek yang dinilai antara 

lain: 



1. Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan 

2. Keterlaksanaan program 

3. Hambatan-hambatan yang dijumpai 

4. Dampak layanan bimbingan konseling terhadap kegitan belajar mengajar 

5. Respon siswa, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat pada layanan BK 

6. Perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan, pencapaian 

tugas perkembangan siswa, dan keberhasilan belajar. 

Penilaian hasil suatu program dimaksudkan untuk memperoleh informasi untuk memperoleh 

informasi keefektivan layanan bimbingan dari hasilnya. Hasilnya berupa deskripsi tentang aspek-

aspek yang dievaluasi, seperti: 

1. Partisipasi dan pemahaman siswa serta minat siswa terhadap layanan lebih lanjut 

2. Perkembangan siswa dari waktu ke waktu 

3. Komitmen pihak-pihak terkait 

4. Kelancaran dan suasana penyelenggaraan kegiatan. 

Deskripsi tersebut mencerminkan sejauh mana proses penyelenggaraan layanan memberikan 

sesuatu yang berharga bagi kemajuan dan perkembangan dan memberikan kemudahan untuk 

kegiatan layanan terhadap siswa. 

d. Langkah-Langkah Evaluasi 

Dalam melaksanakan evaluasi program ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan 

2. Mengembangkan atau menyusun instrument pengumpul data 

3. Mengumpulkan dan menganalisis data 



4. Melakukan tindak lanjut (follow up). 

Dengan demikian dapat dilihat peran penting pengelolaan program bimbingan konseling di 

sekolah. Oleh karena itu konselor diharapkan bisa mencurahkan kemampuannya secara 

maksimal dalam proses dan pelaksanaan program bimbingan konseling demi diperolehnya 

keuntungan-keuntungan tersebut. 

 
Berkaitan dengan penilaian kinerja konselor, begitu banyak indikator yang harus dipenuhi. 

Untuk menguasai semuanya secara paripurna tentu hal yang tidak mudah atau mungkin bisa 

dibilang mustahil. Maka hal terpenting bagi konselor adalah berusaha menguasai indikator-

indikator mengenai kompetensi profesional konselor, khususnya mengenai pengelolaan program 

bimbingan konseling sebanyak mungkin. Semakin banyak konselor menguasai indikator, niscaya 

akan semakin lebih baik hasil kinerja seorang konselor demi tercapaianya tujuan pendidikan 

nasional yang diinginkan. 

5. Keterkaitan Penelitian dengan Layanan Bimbingan Konseling  

 
Pelaksanaan program bimbingan konseling merupakan serangkaian kegiatan bimbingan 

konseling mulai darkegiatan layanan bimbingan konseling yang mengacu pada perkembangan 

psei penyusunan program, implementasi program dan evaluasi program bimbingan konseling 

yang dilakukan oleh konselor beserta para personel pelaku didik lainnya di skeolah. Pelaksanaan 

program bimbingan konseling tak lepas dari segala upaya pengembangan diri siswa hingga 

mencapai potensi yang optimal. Dalam penelitian mengenai unjuk kerja konselor sekolah dalam 

pelaksanaan program bimbingan konseling ini, layanan ditekankan pada layanan dukugan sistem 

yang merupakan aktivitas manajemen dalam membentuk, memelihara, dan meningkatkan 

efektivitas serta efisiensi bimbingan konseling di sekolah secara keseluruhan. Seperti 



dikemukakan oleh Yusuf (2006:74) bahwa layanan dukungan sistem merupakan komponen 

layanan dan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung memfasilitasi perkembangan siswa. 

 
Dukungan sistem ini meliputi dua aspek yaitu dalam pemberian layanan dan kegiatan 

manajemen. 

 
a. Pemberian layanan konsultasi/kolaborasi 

Pemberian layanan ini menyangkut kegiatan konselor dalam konsultasi dengan para guru, 

menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, berpartisipasi dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah, bekerjasama dengan personel sekoalh lainnya dalam 

rangka perkembangan siswa serta melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan 

erat dengan bimbingan konseling. 

b. Kegiatan manajemen 

Kegiatan manajemen ini merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan 

meningkatkan mutu program bimbingan konseling melalui kegiatan-kegiatan dalam 

pengembangan program, pengembangan staf, pemanfaatan sumber daya dan pengembangan 

penataan kebijakan. 

 
D. Unjuk Kerja Konselor Sekolah dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Konseling 

 
Unjuk kerja atau kinerja adalah cara kerja seseorang dalam melaksanakan tugas dan peran yang 

dijalaninya, hal ini sesuai dengan definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menyatakan 

bahwa untuk kerja/kinerja adalah cara bekerja, prilaku dan penampilan. 

 
Rumusan Standar Kompetensi Konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar 

kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Namun bila 



ditata ke dalam empat kompetensi pendidik sebagaimana tertuang dalam PP 19/2005, maka 

rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke 

dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

Seperti dikemukakan dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008, tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Konselor, dijelaskan bahwa: 

Sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional 
sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari kiat 
pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling. Kompetensi akademik 
merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi profesional, yang meliputi:  
1. Memahami secara mendalam konseli yang dilayani, 
2. Menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling,  
3. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, 
4. Mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan.  

 
Unjuk kerja konselor sangat dipengaruhi oleh kualitas penguasaan ke empat kompetensi tersebut 

yang dilandasi oleh sikap, nilai dan kecenderungan pribadi yang mendukung. Kompetensi 

akademik dan profesional konselor terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial dan profesional. Namun dalam penelitian ini akan ditekankan mengenai 

penguasaan kompetensi profesional konselor dalam pengelolaan program bimbingan konseling 

mulai dari penyusunan hingga evaluasi program yang mana kita ketahui bahwa pelaksanaan 

program sangat dibutuhkan di sekolah demi tercapainya tujuan serta keberhasilan pelayanan 

bimbingan konseling. 

 
Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik 

strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan Profesi. 

Unjuk kerja konselor adalah kinerja atau cara kerja konselor konselor dalam melaksanakan tugas 

dan peranannya dalam kegiatan bimbingan dan konseling.  

 
Menurut Prayitno (2004:341) keseluruhan unjuk kerja  meliputi beberapa gugus yang masing-



masing gugus terdiri atas sejumlah butir unjuk kerja. Masing-masing unjuk kerja tersebut 

merupakan kegiatan yang ditampilkan oleh seorang konselor dalam rangka pelaksanaan tugas 

atau pengembangan profesional bimbingan dan konseling.Selanjutnya masing-masing butir 

unjuk kerja itu dilengkapi dengan dasar-dasar teori keilmuan atau rasional,tekhnik-tekhnik 

khusus sarana serta perlengkapan pendukungnya. Sehingga butir unjuk kerja itu dapat terlaksana 

secara efektif dan efisien.Lebih jauh lagi, pelaksanaan butir-butir unjuk kerja tersebut perlu 

ditunjang oleh sarana kerja nilai dan sikap,serta kemampuan khusus konselor sekolah.Dengan 

demikian,tampaklah bahwa masing-masing butir untuk kerja tersebut merupakan kegiatan yang 

cukup kompleks yang sekaligus terpadukan didalamnya unsur-unsur keilmuan, tehnik,nilai,sikap 

dan kemauan. 

 
Selanjutnya dikemukakan Prayitno (2004:341) yang menyatakan bahwa rumusan tentang unjuk 

kerja itu mengacu kepada wawasan dan keterampilan yang hendaknya dapat ditampilkan oleh 

para lulusan program studi bimbingan dan konseling. Keseluruhan rumusan unjuk kerja itu 

meliputi 28 gugusan yang masing-masing terdiri dari atas sejumlah butir unjuk kerja, sehingga 

semua berjumlah 225 butir.  

 
Perwujudan tugas dan peranan tersebut berupa unjuk kerja konselor dalam menampilkan 

keprofesionalannya dalam kegiatan bimbingan konseling. Unjuk kerja itulah yang menjadi 

ukuran apakah konselor sekolah benar-benar telah melakukan sesuatu yang berharga dan yang 

diharapkan oleh sekolah yang selalu dinamis dan berkembang sesuai dengan kompetensi 

profesional yang seharusnya dimiliki oleh konselor. Dengan dimilikinya kemampuan profesional 

oleh konselor secara menyeluruh, diharapkan tujuan-tujuan pendidikan yang telah direncanakan 

dapat terealisasi dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi peserta didik serta seluruh 



personel sekolah yang bersangkutan. 

 
 
 
  



 


