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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 
A. Bimbingan dan Konseling 
 
 
Sesuai dengan  tujuan pendidikan yaitu memanusiakan manusia dan membentuk 

manusia secara utuh, maka proses pendidikan harus bisa membentu siswa 

mencapai kematangan emosional dan sosial, sebagai individu dan anggota 

masyarakat selain mengembangkan kemampuan intelektualnya. Bimbingan dan 

konseling menangani masalah-masalah atau hal-hal diluar bidang garapan 

pengajar, tetapi secara tidak langsung menunjang tercapainya tujuan pendidikan 

dan pengajaran di sekolah. Kegiatan ini dilakukan melalui layanan secara khusus 

terhadap semua siswa agar siswa dapat mengembangkan dan memanfaatkan 

kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya secara optimal. 

 
1.  Pengertian Bimbingan dan Konseling  

 
Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada 

individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Agar individu yang 

bersangkutan tersebut dapat memahami dirinya, sanggup mengarahkan dirinya, 

dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan yang berlaku dalam berbagai 

lingkungan, baik lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat sekitarnya.  
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Menurut Moh. Surya dalam Dewa K.S (1995:2) bahwa Bimbingan adalah 
“Suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari 
pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam 
pemahaman diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai 
tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan 
lingkungan”.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang 

dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dari seorang ahli atau guru 

pembimbing kepada seorang klien atau siswa yang mengalami permasalahan 

untuk  menyelesaikan permasalahannya, membantu mencapai kemandirian, 

pemahaman akan diri sendiri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.  

 
Sedangkan Prayitno (1997:24) bahwa : 

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seorang individu 
atau sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi 
pribadi-pribadi yang mandiri. Kemandirian ini mencakup lima fungsi 
pokok yang hendaknya dijalankan oleh pribadi mandiri, yaitu: (a) 
mengenal diri sendiri dan lingkungannya, (b) menerima diri sendiri dan 
lingkungan secara positif dan dinamis, (c) mengambil keputusan, (d) 
Mengarahkan diri, dan (e) mewujudkan diri.  

 

Dari hasil penjelasan di atas mengenai pengertian bimbingan maka penulis dapat 

memberikan kesimpulan bahwa bimbingan merupakan suatu bentuk bantuan atau 

proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang guru pembimbing atau 

konselor sekolah kepada seseorang atau kelompok orang secara terus-menerus dan 

sitematis, agar seseorang atau sekelompok orang tersebut menjadi pribadi yang 

mandiri yakni dapat mengenal dirinya sendiri, menerima dirinya sendiri, 

memahami dirinya sendiri dan segala kemampuan yang ada pada dirinya sehingga 

dapat mencapai perkembangan yang lebih baik dan optimal.  
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Pengertian konseling dapat diartikan sebagai proses dimana klien atau individu 

yang mengalami suatu permasalahan meminta bantuan kepada seorang konselor 

atau individu yang telah memiliki keahlian khusus dibidang konseling untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dilami oleh klien tersebut.  

 
Menurut Maclean  dalam Prayitno dan Erman Amti (1999:100) 
mengatakan bahwa : Konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam 
hubungan tatap muka antara seorang individu yang terganggu oleh karena 
masalah-masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri dengan seorang 
pekerja yang profesional, yaitu orang yang telah terlatih dan 
berpengalaman membantu orang lain mencapai pemecahan-pemecahan 
terhadap berbagai jenis kesulitan pribadi.  

 
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa konseling lebih kepada proses 

dalam suatu hubungan antara individu yang mengalami masalah atau klien, 

dengan tenaga profesional atau orang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling 

yang bertujuan untuk membantu klien meyelesaikan permasalahan yang 

dialaminya. 

 
Sedangkan Patterson dalam Mohammad Thayeb Manrihu (1992:09) 
mengatakan bahwa :Konseling adalah proses yang melibatkan hubungan 
antarpribadi antara seorang terapis dengan satu atau lebih klien dimana 
terapis menggunakan metode-metode psikologis atas dasar pengetahuan 
sistematik tentang kepribadian manusia dalam upaya meningkatkan 
kesehatan tentang kepribadian manusia dalam upaya meningkatkan 
kesehatan mental klien.  

 
Berdasarkan pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa konseling adalah  

proses yang melibatkan hubungan seseorang yang memiliki keahlian atau tenaga 

profesional  dengan individu lain yang sedang mengalami permasalahan yang 

tidak dapat diselesaikan oleh dirinya sendiri sehingga membutuhkan bantuan dari 

tenaga yang profesional tersebut untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan 
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menggunakan metode-metode psikologis yang telah dikuasai oleh konselor dalam 

meningkatkan kesehatan mental dan emosional klien.  

Dan Gunawan (2001:116) secara keseluruhan mengartikan konseling 
sebagai berikut : 
1. Konseling adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara 

bertemu muka (face-ti-fase) dalam wawancara antar konselor dan klien. 
2. Konseling ditujukan kepada individu sebagai pribadi yang normal, yang 

menghadapi kesukaran dalam lapangan pendidikan, pekerjaan sosial 
dimana ia tidak dapat memilih dan memutuskan sendiri. 

3. Konseling adalah proses belajar yang bertujuan agar klien dapat 
mengenal dirinya sendiri, menerima diri sendiri secara realistis dalam 
proses penyesuaian dengan lingkungan. 

4. Konseling bertujuan membantu individu untuk menyelesaikan masalah-
masalah pribadi, baik sosial maupun emosional, yang dialami saat 
sekarang maupun yang akan datang. 

5. Konseling memberikan bantuan kepada individu untuk mengembangkan 
kesehatan mental, perubahan sikap dan tingkah laku. 

 
Berdasarkan pengertian tentang konseling diatas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pengertian konseling adalah suatu proses pemberian 

bantuan antara klien (individu yang mengalami masalah) dengan seorang konselor 

(tenaga profesional yang ahli dalam bidangnya) memelui wawancara untuk 

membatu klien memecahkan masalah-masalah klien, memahami dirinya sendiri, 

guna meperbaiki tingkah lakunya pada saat sekarang dan pada saat masa yang 

akan datang dan dibatasi oleh norma-norma atau kode etik. 

 
2. Tujuan Bimbingan dan Konseling  

 
Dalam kehidupan sehari-hari manusia dituntut untuk mampu mengembangkan 

dan menyesuaikan diri terhadap masyarakat, dan untuk itu manusia telah dibekali 

dengan berbagai potensi, baik potensi yang berkenaan dengan keindahan dan 

ketinggian derajat kemanusiaannya maupun yang berkenaan dengan semua 



 12 

kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh hidupnya yang memungkinkannya 

untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.  

Bimbingan dan konseling di instansi pendidikan sangatlah dibutuhkan, baik untuk 

membantu menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh siswa, membantu 

para dewan guru, dan kepala sekolah bahkan untuk dapat membantu kemajuan 

pendidikan khususnya di sekolah itu sendiri. Dengan banyaknya tugas yang di 

emban oleh bimbingan dan konseling, kita akan mengetahui menganai tujuan 

bimbingan dan konseling.  

 
Menurut Prayitno (1999:114) bahwa tujuan bimbingan dan konseling yakni: 
“Untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai 
dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti 
kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada 
(seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi), serta 
sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya”. 

 
Berdasarkan pendapat di atas dapat kita ketahui mengenai tujuan bimbingan dan 

konseling adalah agar membantu individu dalam mengembangkan kemampuan 

dan potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan apa yang diharapkan olehnya 

dan yang dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya.  

 
Sedangkan menurut Hamrin dan Clifford dalam Prayitno dan Erman Amti 

(1999:112) menyatakan mengenai tujuan bimbingan dan konseling adalah : 

Untuk membantu individu membuat pilihan-pilihan, penyesuaian-penyesuaian 

dan interpretasi-interpretasi dalam hubungan dengan situasi-situasi tertentu. 

 
Dari penjelasan di atas maka kita dapat mengetahui bahwa tujuan bimbingan dan 

konseling adalah untuk dapat membantu seseorang untuk mengenal lebih jauh 

mengenai dirinya sendiri, dapat membuat pilihan-pilihan dan keputusan akan 
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dirinya, dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan tempat ia berada 

sehingga dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar.  

Dan menurut Tiedeman dalam Prayitno dan Erman Amti (1999:112) bahwa tujuan 

bimbingan dan konseling adalah :  

“Untuk membantu orang-orang menjadi insan yang berguna, tidak hanya sekedar 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang berguna saja”. 

 
Dari penjelasan di atas dapat kita dari kesimpulan bahwa tujuan bimbingan dan 

konseling adalah mambantu individu agar menjadi insan yang berguna dalam 

kehidupannya yang memiliki wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, 

penyesuaian, dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan 

lingkungannya.  

 
Individu seperti ini adalah individu yang mandiri yang memiliki kemampuan 

untuk memahami dirinya sendiri dan lingkungannya secara tepat dan objektif, 

menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, mampu 

mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana, mengarahkan diri sendiri sesuai 

dengan keputusan yang diambilnya itu, serta akhirnya mampu mewujudkan diri 

sendiri secara optimal.  

 
Tujuan bimbingan dan konseling dikaitkan secara langsung dengan permasalahan 

yang dihadapi oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas 

permasalahanya itu. Masalah-masalah individu bermacam ragam jenis, intensitas, 

dan sangkut pautnya, serta masing-masing bersifat unik. Oleh karena itu tujuan 

bimbingan dan konseling untuk masing-masing individu bersifat unik pula. 

Tujuan bimbingan dan konseling untuk seorang individu berbeda dari (dan tidak 
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boleh disamakan dengan) tujuan bimbingan dan konseling untuk individu yang 

lainnya. 

 
3. Fungsi Bimbingan dan konseling  
 
 
Dalam kelangsungan perkembangan dan kehidupan manusia, berbagai pelayanan 

diciptakan dan diselenggarakan. Masing-masing pelayanan tersebut berguna untuk 

memberikan manfaat untuk memperlancar dan memberikan dampak positif 

sebesar-besarnya terhadap kelangsungan perkembangan. Dalam kegunaan yang 

diperoleh dari suatu pelayanan merupakan hasil dari terlaksananya fungsi 

pelayanan bimbingan dan konseling. Suatu pelayanan dapat dikatakan tidak 

berfungsi apabila ia tidak memperlihatkan kegunaan ataupun tidak memberikan 

manfaat atau keuntungan tertentu. 

Prayitno (1999:196-217) secara terperinci mengenai fungsi-fungsi bimbingan dan 

konseling yaitu: fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan  dan 

fungsi pemeliharaan dan pengembangan.  

 
Berdasarkan rincian di atas dapat lebik dijelaskan lagi mengenai fungsi-fungsi 

bimbingan dan konseling yaitu:  

 
3.1. Fungsi Pemahaman 
 
 
Dalam fungsi pemahaman memberikan suatu kegunaan, manfaat atau keuntungan-

keuntungan yakni yang berhubungan dengan pemahaman, baik pemahaman 

tentang diri klien, pemahaman tenyang apa yang menjadi masalah yang dialami 

oleh klien tersebut, dan pemahaman mengenai lingkungan.  
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3.2. Fungsi Pencegahan  

 
Upaya pencegahan memang  telah disebut orang sejak puluhan tahun yang lalu, 

pencegahan diterima sebahai suatu yang baik dan perlu dilaksanakan.  

Menurut Horner dan McElhaney, 1993 dalam Prayitno (1999:202) 
menyatakan bahwa: konselor profesional yang misi tugasnya dipenuhi 
dengan perjuangan untuk menyingkirkan berbagai hambatan yang dapat 
dihalangi perkembangan individu, upaya pencegahan tidak sekedar 
merupakan ide yang bagus, tetapi adalah suatu keharusan yang bersifat etis.  

 
Berdasarkan penjelasan di atas dapar diketahui bahwa konselor haruslah dapat 

membantu klien dalam mencegah segala bentuk masalah yang menjadi hambatan-

hambatan klien. Pencegahan ini bukan sekedar bentuk ide-ide yang diberikan oleh 

konselor kepada klien akan tetapi merupakan suatu bentuk keharusan dalam 

membantu klien menyelesaikan masalahnya.  

 
3.3. Fungsi Pengentasan  
 
 
Dalam pelaksanaan proses konseling tentunya klien merasa bahwa ada suatu hal 

yang tidak mengenakkan dalam diri klien sehingga klien menginginkan bantuan 

dari seorang tenaga ahli, oleh karena itu konselor berupaya untuk mengentaskan 

masalah atau perasaan yang tidak mengenakkan yang timbul pada diri klien. 

Upaya yang dilakukan untuk mengentasi permasalahan itu adalah upaya 

pengentasan melalui pelayanan bimbingan dan konseling, dalam hal itu 

merupakan kegunaan dari fungsi pengentasan.  
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3.4. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan 
 
 
Fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan satu sama lainnya tidak dapat 

dipisahkan. Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik 

yang ada pada diri individu, baik hal yang merupakan pembawaan maupun hasil-

hasil perkembangan yang telah tercapai selama ini. Pemeliharaan bukan hanya 

sekedar mempertahankan agar hal-hal yang dimaksudkan tetap utuh, tidak rusak 

dan tetap dalam keadaan semula, melaikan juga mengusahakan agar hal-hal 

tersebut bertambah baik dari hal-hal sebelumnya. Pemeliharaan tersebut adalah 

pemeliharaan yang membangun, pemeliharaan yang memperkembangkan.  

 
4. Layanan Bimbingan dan Konseling  
 
 
Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah menjadi hambatan tersendiri bagi guru pembimbing atau 

konselor sekolah.  

Prayitno (1999: 253-315) secara terperinci mengenai layanan bimbingan 
bonseling yakni : 
1. layanan Orientasi 
2. Layanan Informasi  
3. layanan Penempatan dan Penyaluran  
4. Layanan Bimbingan Belajar 
5. Layanan Konseling perorangan  
6. Layanan Bimbingan Kelompok  
7. Layanan Konseling Kelompok  
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Berdasarkan rincian di atas penulis jabarkan mengenai layanan bimbingan dan 

konseling yakni : 

1.  Layanan Orientasi  

Merupakan layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan kepada 

siswa baru atau peserta didik dengan lingkungan baru yang dimasukinya. 

2.   Layanan Informasi  

Merupakan layanan yang berfungsi agar siswa dapat melihat kemampuan 

dirinya dan  untuk menentukan keputusan yang bebas dan bijaksanan bagi 

kehidupan dirinya.  

3    Layanan Penempatan dan Penyaluran  

Merupakan layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik 

memperoleh penempatan dan penyaluran yang tetap.  

4.  Layanan Bimbingan Belajar  

Merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta 

didik mengembangkan dirinya berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar 

yang baik.. 

1. Layanan Konseling Perorangan  

Merupakan layanan bimbingan dan konseling memungkinkan kepada peserta 

didik mendapatkan layanan secara langsung.  

6.   Layanan Bimbingan Kelompok  

Merupakan layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik secara 

bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari nara sumber tertentu.  
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7.   Layanan Konseling Kelompok  

Merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta 

didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan 

permasalahan yang dialaminya.  

 
 
5. Personel Pelaksana Pelayanan Bimbingan 
 
 
Personel pelaksana pelayanan bimbingan adalah segenap unsur yang terkait di 

dalam organigram pelayanan bimbingan, dengan koordinator dan guru 

pembimbing/ konselor sebagai pelaksana utamanya. Uraian tugas masing-masing 

personel tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah 

    Sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan secara menyeluruh di sekolah   

    yang bersangkutan, tugas kepala sekolah adalah: (a) mengkoordinasikan  

    segenap kegiatan yang diprogramkan di sekolah, (b) menyediakan prasarana,  

    (c) melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap perencanaan dan  

    pelaksanaan program, (d) mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan  

    bimbingan di sekolah kepada Kanwil/Kandep yang menjadi atasannya. 

2. Wakil Kepala Sekolah 

    Wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas- 

    tugas kepala sekolah termasuk pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

3. Koordinator Bimbingan  

    Koordinator bimbingan bertugas mengkoordinasi para guru pembimbing  

    dalam: (a.) memasyarakatkan pelayanan bimbingan kepada segenap warga  

    sekolah, orang tua siswa dan masyarakat, (b) menyusun program bimbingan, (c)  
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    melaksanakan program bimbingan, (d) mengadministrasikan pelayanan   

    bimbingan, (e) menilai program dan pelaksanaan bimbingan, (f) memberikan  

     tindak lanjut terhadap hasil penilaian bimbingan. 

4. Guru Pembimbing/Konselor 

    Sebagai pelaksana utama, tenaga inti dan ahli, guru pembimbing/konselor  

    bertugas: (a)memasyarakatkan pelayanan bimbingan, (b) merencanakan  

    program bimbingan, (c), melaksanakan segenap layanan bimbingan, (d)  

    melaksanakan kegiatan pendukung bimbingan, (e) menilai proses dan hasil  

    pelyanan bimbingan dan kegiatan pendukungnya, (f) melaksanakan tindak  

    lanjut berdasarkan hasil penilaian, (g) mengadministrasikan layanan dan  

    kegiatan pendukung bimbingan yang dilaksanakannya, (h)  

    mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan bimbingan  

    kepada koordinator bimbingan. 

5. Guru Mata Pelajaran dan Pelatih 

    Sebagai tenaga ahli pengajaran dan/atau pelatihan dalam mata pelajaran atau  

    program latihan tertentu, dan sebagai personel yang sehari-hari langsung  

    berhubungan dengan siswa, peranan guru mata pelajaran dan pelatih dalam  

    layanan bimbingan adalah: (a) membantu memasyarakatkan pelayanan   

    bimbingan kepada siswa, (b) membantu guru pembimbing/konselor    

    mengidentifikasikan siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan, (c)    

    mengalihtangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan kepada guru  

    pembimbing/konselor, (d) menerima siswa alihtangan dari    

    pembimbing/konselor yaitu siswa yang menurut guru pembimbing/konselor     

   memerlukan pelayanan pengajaran khusus, (e.) membantu mengembangkan     
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    suasana kelas, hubungan guru-siswa dan hubungan siswa-siswa yang  

    menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan, (f) memberikan kesempatan dan  

    kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan/kegiatan bimbingan untuk  

    mengikuti/ menjalani layanan kegiatan   yang dimaksudkan itu, (g)  

    berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa, seperti  

    konferensi kasus, (h) membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam  

    rangka penilaian  

    bimbingan dan upaya tindak lanjutnya. 

6. Wali Kelas 

     Sebagai pengelola kelas tertentu, dalam pelayanan bimbingan wali kelas  

     berperan: (a) membantu guru pembimbing/konselor melaksanakan tugas-tugas  

     khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, (b) membantu guru mata  

     pelajaran/pelatih melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan,  

     khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, (c) membantu  

     memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang  

     menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti /menjalani dan  atau kegiatan  

     bimbingan. 
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B. Sikap  
 
 
1.  Pengertian Sikap 
 
 
Dalam studi mengenai sikap diuraikan bahwa sikap merupakan produk dari proses 

sosialisasi dimana seseorang bereaksi sesuai dengan rangsang yang diterimanya. 

Jika sikap mengarah kepada objek tertentu, berarti bahwa penyesuaian diri 

terhadap objek tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kesediaan untuk 

bereaksi dari orang tersebut terhadap objek. 

 
Bagi para ahli psikologi, perhatian terhadap sikap berakar pada alasan perebedaan 

individual. Mengapa individu yang berbeda memperlihatkan tingkah laku yang 

berbeda di dalam situasi yang sebagian besar gejala ini diterangkan oleh adanya 

perbedaan sikap. 

 
Kita telah ketahui bahwa orang di dalam berhubungan dengan orang lain tidak 

hanya berbuat begitu saja, tetapi juga menyadari perbuatan yang dilakukan dan 

menyadari pula situasi yang ada sangkut pautnya dengan perbuatan itu. Kesadaran 

ini tidak hanya mengenai tingkah laku yang sudah terjadi, tetapi juga tingkah laku 

yang mungkin akan terjadi. Kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata 

dan perbuatan-perbuatan yang mungkin akan terjadi itulah yang dinamakan sikap. 

Jadi sikap ialah suatu hal yang menentukan sikap sifat, hakekat, baik perbuatan 

sekarang maupun perbuatan yang akan datang. 

Oleh karena itu ahli psikologi W.J. Thomas dalam Saifuddin Azwar (1995:9) 

memberi batasan sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan 
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perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi di dalam 

kegiatan-kegiatan sosial. 

Dalam hal ini Thomas  menyatakan bahwa sikap seseorang selalu diarahkan 
terhadap sesuatu hal atau suatu obyek tertentu. Tidak ada satu sikap pun 
yang tanpa obyek. Misalnya :Sikap seorang muslim terhadap daging babi 
yang dianggapnya sebagai makanan yang haram dan kotor. 
 

Beberapa definisi tentang sikap 

   L.L. Thurstone dalam Saifuddin Azwar (1995:10) : 
Sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif 
yang berhubungan dengan obyek psikologi. Obyek psikologi di sini meliputi 
: simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide dan sebagainya. Orang 
dikatakan memeiliki sikap positif terhadap suatu obyek psikologi apabila ia 
suka (like) atau memiliki sikap yang favorable, sebaliknya orang yang 
dikatakan memiliki sikap yang negatif terhadap obyek psikologi bila ia tidak 
suka (dislike) atau sikapnya unfavorable terhadap obyek psikologi. 

 
 

Zimbardo dan Ebbesen dalam Saifuddin Azwar (1995:10) : 
Sikap adalah suatu predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap 
seseorang, ide atau obyek yang berisi komponen-komponen cognitive, 
affective dan behavior. 
 
D. Krech and RS. Crutchfield dalam Saifuddin Azwar (1995:10) : 
Sikap adalah organisasi yang tetap dari proses motivasi, emosi, persepsi atau 
pengamatan atas suatu aspek dari kehidupan individu. 
 
 

Berdasarkan kesiompulan diatas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah 

kecenderungan bertindak terhadap suatu objek yang berisi komponen kognitif, 

afektif dan konasi. 

 
Meskipun ada beberapa perbedaan pengertian tentang sikap, namun ada beberapa 

ciri yang dapat disetujui. Sebagian besar ahli dan peneliti sikap setuju bahwa sikap 

adalah predisposisi yang dipelajari yang mempengaruhi tingkah laku, berubah 

dalam hal intensitasnya, biasanya konsisten sepanjang waktu dalam situasi yang 

sama, dan komposisinya hampir selalu kompleks. Sehubungan dengan itu pula 
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kami cenderung untuk mengemukakan pengertian sikap sebagai berikut : Sikap 

adalah kesiapan merespon yang sifatnya positif  atau negatif terhadap obyek atau 

situasi secara konsisten. 

Demikianlah, sikap adalah konsep yang membantu kita untuk memahami tingkah 

laku. Sejumlah perbedaaan tingkah laku dapat merupakan pencerminan atau 

manifestasi dari sikap yang sama.  

Misalnya : sikap positif terhadap kegiatan bimbingan dan konseling menghasilkan 

tingkah laku sebagai berikut : 

a. Memberikan informasi tentang siswa kepada staf bimbingan dan konseling. 

b. Berpartisipasi dalam konferensi kasus. 

c. Memberikan informasi bimbingan dan konseling kepada siswa. 

d. Bekerjasama dengan konselor sekolah dalam pengumpulan data siswa, dan 

mengidentifikasikan masalah siswa . 

Apabila individu memiliki sikap yang positif terhadap suatu obyek ia akan siap 

membantu, memperhatikan, berbuat sesuatu yang menguntungkan obyek tersebut. 

Sebaliknya bila ia memiliki sikap yang negatif terhadap suatu obyek, maka ia 

akan mengecam, mencela, menyerang bahkan membinasakan obyek tersebut. 

Misalnya : Sikap positif terhadap kegiatan bimbingan dan konseling membawa 

orang kepada perbuatan; turut serta aktif dalam membantu melaksanakan kegiatan 

bimbingan dan konseling. Sebaliknya sikap yang negatif terhadap kegiatan 

bimbingan dan konseling membawa orang kepada perbuatan; menghindari, 

menolak atau tidak peduli terhadap kegiatan bimbingan dan konseling.  

 
Dari uraian bermacam pengertian sikap muncullah berbagai problema yang 

berpangkal pada pembawaan-pembawaan ialah pengertian sikap dari unsur 
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kepribadian; sikap yang berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku 

seseorang dan pengertian sikap sebagai suatu keyakinan, kebiasaan, pendapat atau 

konsep. 

Dari definisi diatas dapat terlihat bahwa manifestasi sikap tidak dapat langsung 

dilihat, akan tetapi harus ditafsirkan terlebih dahulu sebagai tingkah laku yang 

masih tertutup. 

 
2. Komponen Sikap 
 
 
Dewasa ini terdapat definisi sikap dengan pendekatan teoritik dan operasional, 

ialah: 

“An attitude toward any given object, idea or person is an enduring system 
with a cognitive component, an affective component and a behavioral 
tendency” (Allport, 1954) dalam Mar’at (1982:13). 
Selanjutnya, dikatakan: “The cognitive component causist of beliefs about 
the attitude object, the affective component causist of the emotional feelings 
connected with the beliefs and the behavioral tendency is what Allport 
referd as the rediness to response in a particular way” (Allport, 1954) dalam 
Mar’at (1982:13). 

 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sikap memiliki tiga komponan sikap: 

1. komponen kognisi yang hubungannya dengan beliefs, ide dan konsep; 

2. komponen afeksi yang menyangkut kehidupan emosional seseorang; 

3. komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku. 

Untuk lebih menjelaskan konteks sikap, perlu dibedakan terlebih dahulu fungsi 

sikap dan kejadian. Karakteristik dari sikap senantiasa mengikutsertakan segi 

evaluasi yang berasal dari komponen afeksi. Sedangkan kejadiannya tidak 

diikutsertakan dengan evaluasi emosional. Oleh karena itu sikap adalah relatif 

konstan dan agak sukar berubah. Jika ada perubahan dalam sikap berarti adanya 
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suatu tekanan yang kuat dan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan dalam 

sikap melalui proses tertentu.  

 
Selanjutnya dapat dikatakan bahwa sikap merupakan kumpulan dari berpikir, 

keyakinan dan pengetahuan. Namun disamping itu memiliki evaluasi negatif 

maupun positif yang bersifat emosional yang disebabkan oleh komponen afeksi. 

Semua hal ini dengan sendirinya berhubungan dengan obyek atau masalah yang 

disebut”the attitude object”. Pengetahuan dan perasaan yang merupakan kluster 

dalam sikap akan menghasilkan tingkah laku tertentu. 

 
3. Pembentukan dan Perubahan Sikap 
 
 
Sikap timbul karena ada stimulus. Terbentuknya suatu sikap itu banyak 

dipengaruhi perangsang oleh lingkungan sosial dan kebudayaan misalnya: 

keluarga, norma, golongan agama, dan adat istiadat. Dalam hal ini keluarga 

mempunyai peranan yang besar dalam membentuk sikap putra-putranya. Sebab 

keluargalah sebagai kelompok primer bagi anak merupakan pengaruh yang paling 

dominan. Sikap seseorang tidak selamanya tetap. Ia dapat berkembang manakala 

mendapat pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat positif dan 

mengesan. Antara perbuatan dan sikap ada hubungan timbal balik. Tetapi sikap 

tidak selalu menjelma dalam bentuk perbuatan atau tingkah laku. Orang kadang-

kadang menampakkan diri dalam keadaan “diam” saja. 

 
Sikap tumbuh dan berkembang dalam basis sosial yang tertentu, misalnya : 

ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Di dalam perkembangannya sikap 

banyak dipengaruhi oleh lingkungan, norma-norma atau group. Hal ini akan 
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mengakibatkan perbedaan sikap antara individu yang satu dengan yang lain 

karena perbedaan pengaruh atau lingkungan yang diterima. Sikap tidak akan 

terbentuk tanpa interaksi manusia, terhadap obyek tertentu atau suatu obyek. 

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Sikap : 

1). Faktor intern : yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri.  

      Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan  

      mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar.  

      Pilihan terhadap pengaruh dari luar itu biasanya disesuaikan dengan motif dan  

      sikap di dalam diri manusia, terutama yang menjadi minat perhatiannya.  

      Misalnya : orang yang sangat haus, akan lebih memperhatikan perangsang  

      yang dapat menghilangkan hausnya itu dari perangsang-perangsang yang lain. 

2). Faktor ektern : yaitu faktor yang terdapat diluar pribadi manusia. Faktor ini  

      berupa interaksi sosial diluar kelompok. Misalnya : interaksi antara manusia  

      yang dengan hasil kebudayaan manusia yang sampai padanya melalui alat-alat  

     komunikasi seperti : surat kabar, radio, televisi, majalah dan lain sebagainya. 

Dalam hal ini Sherif mengemukakan bahwa sikap itu dapat diubah atau   

dibentuk apabila : 

a. Terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara mannusia. 

b. Adanya komunikasi (yaitu hubungan langsung) dari satu pihak. 

Pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Sikap 

terbentuk dalam hubungannya dengan suatu obyek, orang, kelompok, lembaga, 

nilai melalui hubungan antar individu, hubungan di dalam kelompok, komunikasi 

surat kabar, buku, poster, radio, televisi dan sebaginya, terdapat banyak 
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kemungkinan yang mempengaruhi timbulnya sikap. Lingkungan yang terdekat 

dengan kehidupan sehari-hari banyak memiliki peranan.  

Ada tiga hal yang paling penting dalam pembentukan sikap yang diperhatikan 

dalam masa adolesen adalah : 

a. Mass media 

b. Kelompok sebaya 

c. Kelompok yang meliputi lembaga sekolah, lembaga keagamaan, 

organisasi kerja dan sebagainya. 

 
4. Sikap Guru Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling 

 
Menurut Krech dkk (1962) dalam Mar’at (1982:9) sikap merupakan sistem yang 

berlangsung terus dalam tiga komponen yang dipusatkan pada objek. Keyakinan 

terhadap suatu objek merupakan komponen kognitif, afek yang berkaitan dengan 

objek merupakan komponen afektif, dan disposisi mengambil tindakan terhadap 

suatu objek merupakan komponen kecenderungan bertindak. 

 
Komponen kognitif berisi keyakinan individu tentang objek, misalnya keyakinan 

terhadap ideologi, keyakinan evaluatif tentang sifat positif atau negatif dan baik 

atau buruknya suatu objek, keyakinan cara-cara yang layak atau tidak layak dalam 

menanggapi objek. Komponen afektif sikap menunjuk pada muatan emosional 

terhadap objek. Objek dirasakan menyenangkan atau tidak menyenangkan, 

disukai atau tidak disukai. Muatan emosional ini mempunyai sifat menuntun, 

menggerakkan, dan memotivasi. Komponen kecenderungan bertindak mencakup 

kesiapan bertingkah laku yang dihubungkan dengan sikap seseorang terhadap 

objek. Jika individu mempunyai sikap positif ia akan cenderung membantu atau 
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mendukung objek; sebaliknya, kalau sikapnya negatif maka ia akan menolak atau 

merusakkan objek. 

 
Krech dkk (1962) dalam Mar’at (1982:10) mengatakan, bahwa ketiga komponen 

itu merupakan suatu sistem yang saling berhubungan dan saling tergantung. 

Kognisi seseorang tentang suatu objek akan dipengaruhi oleh perasaan dan 

kecenderungan bertindak terhadap objek. Perubahan dalam kognisi atau 

keyakinan terhadap objek akan cenderung menghasilkan perubahan dalan 

perasaan dan kecenderungan bertindak terhadap objek. Ketiga  komponen tersebut 

berkaitan erat satu dengan yang lain sehingga perubahan pada salah satu 

komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. 

 
Apabila diterapkan dalam penelitian ini, maka komponen kognitif guru tentang 

bimbingan dan konseling akan mempengaruhi serta dipengaruhi oleh perasaan dan 

kecenderungan bertindak terhadap bimbingan dan konseling; demikian pula 

komponen perasaan terhadap objek, yaitu perasaan senang/tidak senang terhadap 

bimbingan konseling akan mempengaruhi serta dipengaruhi oleh kognisi dan 

kecenderungan bertindak. Begitu pula kecenderungan bertindak terhadap 

bimbingan konseling. akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kognisi dan 

perasaannya terhadap bimbingan konseling. 

 
Berdasarkan konsep teori di atas, maka sikap guru terhadap bimbingan konseling 

dapat dijelaskan sebagai berikut: Guru dihadapkan pada objek sosial, yaitu 

seperangkat tugas yang harus dilakukan guru dalam bimbingan dan konseling. 

Komponen kognitif meliputi pengetahuan dan keyakinan guru terhadap 

bimbingan dan konseling. Komponen afektif meliputi perasaan guru terhadap 
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bimbingan dan konseling, yaitu muatan emosional terhadap sejumlah tugas yang 

harus dilaksanakan dalam bimbingan dan konseling. Dari komponen kognitif akan 

nuncul evaluasi terhadap objek sikap, yang akan memberi penilaian positif/negatif 

atau baik/buruk terhadap bimbingan dan konseling. Apabila evaluasinya positif, 

maka diharapkan akan memunculkan perasaan senang terhadap bimbingan 

konseling; dan sebaliknya, apabila evaluasinya negatif, maka akan memunculkan 

perasaan tidak senang terhadap bimbingan dan konseling. Sikap positif, yang 

berasal dari keyakinan dan perasaan terhadap bimbingan konseling tadi, kalau 

didukung oleh pengetahuan, kebiasaan sosial, kondisi situasional, dan keinginan, 

maka diharapkan komponen kecenderungan bertindak dalam bimbingan konseling 

akan muncul, yaitu kesiapan berpartisipasi dalam bimbingan konseling. 

 
C. Partisipasi 
 
 
1. Pengertian Partisipasi 
 
 
Seorang pemimpin tidak bisa berdiri sendiri dalam mengelola dan 

mengembangkan sekolah tanpa adanya partisipasi semua pihak terutama guru. 

Adapun pengertian partisipasi menurut Keith Davis dalam R. A. Santoso Sastro 

Putro (1988:51) mengemukakan bahwa “Partisipasi adalah keterlibatan mental 

dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan 

atau cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. 

 
Menurut Dusseldorp dalam Subandiyah (1992:33) “Partisipasi diartikan sebagai 

kegiatan atau keadaan mengambil bagian dalam suatu aktivitas untuk mencapai 

suatu kemanfaatan secara optimal”. Partisipasi guru di sekolah ditunjukkan dalam 
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aktivitas  di sekolah untuk mendapatkan suatu manfaat yang optimal seperti ikut 

kerja bakti dan senam setiap hari Jumat. Sedangkan menurut Muhammad Hasan 

Gede (1996:1) yang menyatakan bahwa “Partisipasi merupakan perwujudan 

kesungguhan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan 

pendidikan nasional”. 

 
Berdasarkan uraian diatas  partisipasi adalah keterlibatan seseorang baik mental 

maupun emosional dalam suatu kegiatan dalam suatu aktivitas untuk mencapai 

suatu kemanfaatan yang maksimal. 

 
2. Jenis-Jenis Partisipasi 
 
 
Partisipasi adalah keterlibatan mental atau pikiran dan emosi seseorang dalam 

mencapai tujuan.  

Menurut S. Hamijoyo dalam R.A.Santoso Sastro Poetro (1988:55-56)  
dikelompokkan  menjadi lima jenis, yaitu: (a)partisipasi buah pikiran, 
(b)partisipasi keterampilan (c)partisipasi tenaga, (d)partisipasi harta benda, 
(e)partisipasi uang. 

 
 
Jenis-jenis partisipasi diuraikan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

a) Partisipasi buah pikiran 

Partisipasi buah pikiran ini adalah suatu bentuk partisipasi yang 

menyumbangkan ide-ide untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah 

direncanakan. 

b) Partisipasi keterampilan 

Partisipasi keterampilan berupa partisipasi dalam mengembangkan 

keterampilan yang dimiliki demi keberhasilan dalam suatu kegiatan. 

c) Partisipasi tenaga 
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Partisipasi tidak hanya keterampilan dan buah pikiran tetapi dapat berupa 

tenaga yang dimilikinya atau ikut terjun langsung didalamnya biasanya 

berbentuk teknis. 

d) Partisipasi harta benda 

Partisipasi harta benda adalah suatu partisipasi yang berupa materi yang 

dimilikinya untuk menunjang suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan 

baik dan lancar. 

e) Partisipasi uang 

Partisipasi uang adalah partisipasi yang menyumbangkan uang tunai untuk 

memenuhi suatu kebutuhan dalam mensukseskan suatu kegiatan. 

 
3. Unsur-Unsur Partisipasi 
 

Menurut R.A. Santoso Sastro Poetro (1988:61-62) partisipasi memiliki 
unsur-unsur penting yang menentukan yaitu: (a)komunikasi yang 
menimbulkan pengertian yang efektif, (b)perubahan sikap, pendapat dan 
tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan 
kesadaran, (c)kesadaran yang didasarkan kepada perhitungan dan 
pertimbangan, (d)enthousiasme (antusias) yang menimbulkan spontanitas, 
yaitu kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari lubuk hati sendiri 
tanpa dipaksa orang lain, (e)adanya rasa tanggung jawab terhadap 
kepentingan bersama. 

 
Unsur-unsur partisipasi diatas dijabarkan oleh penulis sebagai berikut: 

a) Komunikasi yang menimbulkan pengertian yang efektif 

Komunikasi merupakan faktor yang paling utama dalam partisipasi, tanpa 

adanya komunikasi yang baik maka partisipasi tidak dapat berjalan dengan 

baik pula. 

b) Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh 

pengertian yang menumbuhkan kesadaran. 

 



 32 

c) Kesadaran yang didasarkan kepada perhitungan dan pertimbangan. 

Partisipasi yang baik harus didasarkan kepada perhitungan dan 

pertimbangan dalam berbagai hal. 

d) Enthousiasme (antusias) yang menimbulkan spontanitas, yaitu kesediaan   

melakukan sesuatu yang tumbuh dari lubuk hati sendiri tanpa dipaksa   

orang lain. 

           Suatu antusias yang tinggi yang berasal dari hati nurani seseorang tanpa  

           adanya suatu paksaan dari pihak manapun dapat menimbulkan suatu  

           partisipasi yang tinggi. 

e) Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. 

Suatu partisipasi harus didasari dengan tanggung jawab yang tinggi demi 

kepentingan bersama dan tujuan bersama pula. 

 
4. Partisipasi Guru Dalam Layanan Bimbingan dan Konseling 

 
Partisipasi guru dalam bimbingan dan konseling merupakan salah satu bentuk 

keterlibatan mental  emosional dalam kegiatan bimbingan dan konseling.  

Menurut Keith Davis dan Newstrom (1996 : 179) mengemukakan bahwa: 
partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam 
situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi 
kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab terhadap pencapaian 
tujuan. 

 
Dari definisi diatas, maka partisipasi mencakup tiga unsur yaitu (a) keterlibatan 

mental emosional, (b) memberikan kontribusi, dan (c) berbagi tanggung jawab. 

Pengertian partisipasi itu, bila diterapkan dalam kegiatan bimbingan konseling 

yang dilakukan guru di sekolah, dapat dianalogikan menjadi tiga taraf partisipasi 

sebagai berikut : 
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a) Keterlibatan mental emosional adalah suatu bentuk tingkah laku nyata dari 

guru, yang belum merupakan kegiatan fisik dan belum terlibat langsung dalam 

kegiatan bimbingan dan konseling. Bentuk tingkah laku yang dimaksud 

adalah: memberikan saran atau gagasan, ide, tentang persiapan, pelaksanaan, 

dan pengembangan kegiatan bimbingan konseling kepada konselor atau 

kepala sekolah. Jadi, guru merasa ikut memiliki bimbingan dan konseling, 

tetapi belum melibatkan diri dalam tindakan nyata kegiatan bimbingan 

konseling. 

b) Memberikan kontribusi menunjukkan bahwa guru secara terbatas sudah ikut 

terlibat dalam pelaksanaan bimbingan dan  konseling, seperti membantu 

konselor dalam kegiatan pengumpulan data, analisis data, 

dan pemecahan masalah. Pengertian memberi kontribusi ini hanya terbatas 

pada kegiatan yang sifatnya membantu pelaksanaannya saja, sedangkan 

gagasannya berasal dari konselor maupun kepala sekolah. 

c)   Berbagi tanggung jawab berarti bahwa guru inerasa ikut memiliki tanggung 

jawab dan merasa perlu nelibatkan diri dalam pelaksanaan bimbingan dan 

konseling. Pada tingkat ini guru menyadari bahwa dirinya langsung terlibat 

dan ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

Jadi, tanpa disuruh Kepala Sekolah atau tanpa diminta konselor, guru 

melibatkan diri dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. 

 
Partisipasi guru dalam bimbingan konseling berlangsung di lingkungan sekolah. 

Lingkungan sekolah terdiri dari guru, konselor, kepala sekolah, staf administrasi, 

dan siswa. Masing-masing unsur mempunyai peran dan tanggung jawabnya 

sendiri, serta saling berinteraksi untuk mencapai tujuan kelompok. Tujuan 
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pendidikan adalah agar siswa dapat berkembang secara optimal. Maksud 

berkembang secara optimal adalah agar para siswa dapat "memahami diri, 

menyesuaikan diri dan bersikap serta bertindak sesuai dengan tuntutan dan 

keadaan lingkungan sekolah." Tujuan tersebut akan tercapai apabila semua 

komponen sekolah (guru, konselor, kepala sekolah, staf administrasi, dan siswa) 

mengetahui peran dan tugasnya masing-masing serta melaksanakan tugasnya 

secara optimal. 

 
5. Peranan Guru dalam Menunjang Pelaksanaan  Bimbingan di sekolah 

 
5.1. Peranan Guru Dalam Bimbingan dan Konseling 

 
Perkembangan ilmu dan teknologi dan disertai dengan perkembangan sosial 

budaya yang berlangsung dengan deras dewasa ini, menyebabkan peranan guru 

menjadi meningkat dari sebagai pengajar menjadi sebagai pembimbing. Tugas 

dan tanggung jawab guru menjadi lebih meningkat terus, yang ke dalamnya 

termasuk fungsi-fungsi guru sebagai perancang pengajaran (designer of 

instruction), pengelola pengajaran (manager of instruction), evaluator of student 

learning, motivator belajar dan sebagai pembimbing. 

 
 Guru sebagai perancang pengajaran (designer of instruction) dituntut memiliki 

kemampuan untuk merencanakan atau merancang kegiatan belajar-mengajar 

secara efektif dan efisien. Untuk itu seorang guru harus memiliki pengetahuan 

yang cukup memadai tentang prinsip-prinsip belajar sebagai suatu landasan dalam 

merencanakan kegiatan belajar-mengajar.  
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Guru sebagai pengelola pengajaran (manager of instruction) dituntut memiliki 

kemampuan untuk mengelola seluruh proses kegiatan belajar-mengajar dengan 

menciptakan kondisi-kondisi belajar sedemikian rupa sehingga setiap murid dapat 

belajar dengan efektif dan efisien. 

Sedangkan guru dengan fungsinya sebagai evaluator of student learning, dituntut 

untuk secara terus-menerus mengikuti hasil-hasil (prestasi) belajar yang telah 

dicapai murid-muridnya dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui 

cara ini merupakan umpan balik terhadap proses kegiatan balajar mengajar, yang 

selanjutnya akan dijadikan titik tolak untuk meyempurnakan serta meningkatkan 

proses belajar-mengajar sehingga memperoleh hasil belajar yang optimal.  

 
Guru sebagai pembimbing, dituntut untuk mengadakan pendekatan bukan saja 

melalui pendekatan instruksional akan tetapi dibarengi dengan pendekatan yang 

bersifat pribadi (personal approach) dalam setiap prose belajar-mengajar 

berlangsung. Dengan pendekatan pribadi semacam ini guru akan secara langsung 

mengenal dan memahami murid-muridnya secara lebih mendalam sehingga dapat 

membantu dalam keseluruhan proses belajarnya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa guru sebagai pengajar sekaligus berperanan sebagai 

pembimbing dalam proses belajar-mengajar. Sebagai pembimbing dalam belajar 

mengajar, guru diharapkan mampu untuk : 

1. Memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses belajar. 

2. Membantu setiap siswa dalam mengatasi masalah-masalah pribadi yang 

dihadapinya. 

3. Mengevaluasi keberhasilan setiap langkah kegiatan yang telah 

dilakukannya. 
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4. Memberikan kesempatan yang memadai agar setiap siswa dapat belajar 

sesuai dengan karakteristik pribadinya. 

5. Mengenal dan memahami setiap siswa baik secara individual maupun 

secara kelompok. 

 
5.2. Kompetensi yang Dituntut 

 
Agar para guru dapat memainkan peranannya secara baik sebagai pembimbing, 

maka dituntut untuk memiliki kompetensi yang lebih luas ketimbang hanya 

sebagai pengajar. Seperti diketahui, proses belajar-mengajar merupakan inti dari 

proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peran 

utama. Proses pendidikan yang efektif hendaknya ditunjang dengan sistem 

administrasi yang memadai, kurikulum yang relevan dengan sistem instruksional 

yang efektif, dan didukung oleh sistem pelayanan bimbingan yang baik dan 

terarah.  

 
Dalam hubungan ini guru merupakan figur sentral melalui perannya sebagai 

pengajar dengan menggunakan pendekatan instruksional. Perkembangan orientasi 

baru dalam proses belajar-mengajar disertai dengan berbagai inovasi dalam 

perkembangan pendidikan, telah menimbulkan tantangan bagi guru untuk 

meningkatkan peranannya.  

M. Surya (1983) dalam Soetjipto dan Raflis Kosasi (2004:107) 
mengemukakan bahwa dalam konsep baru balajar-mengajar guru 
mempunyai tugas untuk merangsang, membimbing, dan memberi fasilitas 
belajar-mengajar bagi murid-murid untuk mencapai tujuan yang berarti.  

 
Selanjutnya dikatakan bahwa guru modern mempunyai tanggung jawab untuk 

melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas sebagai suatu yang bermanfaat 
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untuk meningkatkan perkembangan anak. Penyampaian materi pelajaran hanyalah 

merupakan salah satu kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis 

dalam fase proses perkembangan anak. 

Jelaslah, bahwa dalam proses belajar-mengajar guru tidak terbatas hanya 

mempunyai ilmu pengetahuan tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab akan 

keseluruhan perkembangan kepribadian anak. Ia harus mampu menciptakan 

proses belajar yang sedemikian rupa sehingga dapat merangsang anak untuk 

belajar secara aktif  dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai 

kariernya secara tepat. 

 
 Perkembangan ilmu dan teknologi dan disertai dengan perkembangan sosial 

budaya yang berlangsung dengan cepat telah memberikan tantangan kepada setiap 

individu. Setiap individu senantiasa ditantang untuk terus selalu belajar melalui 

berbagai sumber dan berbagai media seperti melalui surat kabar, radio, televisi, 

film, acuan-acuan lainnya. Ia pun dapat belajar dalam berbagai kesempatan dan 

kegiatan di luar sekolah.  

 
Guru hanya merupakan salah satu di antara berbagai sumber dan media belajar. 

Maka dengan demikian peranan guru dalam belajar ini menjadi lebih luas dan 

lebih mengarah kepada peningkatan motivasi belajar anak-anak. Melalui 

peranannya sebagai pengajar, guru diharapkan mampu untuk senantiasa 

merangsang anak untuk senantiasa belajar dalam berbagai kesempatan melalui 

berbagai sumber dan media.  

 
Guru hendaknya mampu membantu setiap anak untuk secara efektif dapat 

mempergunakan berbagai kesempatan belajar dan berbagai sumber serta media 
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belajar. Hal ini berarti guru hendaknya dapat mengembangkan cara dan kebiasaan 

belajar yang sebaik-baiknya. Selanjutnya diharapkan guru dapat memberikan 

fasilitas yang memadai sehingga anak dapat belajar secara efektif dalam rangka 

mencapai karier yang memadai di masa yang akan datang.  

 
Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, jelas bahwa dalam perkembangan 

masa kini peranan guru telah meningkat dari sebagai pengajar menjadi sebagai 

pembimbing. Untuk itu para guru hendaknya memahami prinsip-prinsip 

bimbingan dan menerapkan dalam proses belajar mengajar. 

 
5.3. Guru yang Berperan sebagai Pembimbing Efektif 

 
Menurut Hutson (1963) dalam Soetjipto dan Raflis Kosasi (2004:202-203), guru 

yang dapat berperan sebagai pembimbing yang efektif adalah guru yang unggul 

dalam hal-hal sebagai berikut : 

1. Mengajar bidang studi, yaitu guru yang : 

a) Dapat menimbulkan minat dan semangat dalam bidang studi yang diajarkan. 

b) Memiliki kecakapan sebagai pemimpin siswa dan sebagai guru yang 

berorientasi. 

c) Dapat menghubungkan materi pelajaran kepada pekerjaan-pekerjaan praktis. 

 
2. Hubungan siswa dengan guru, yaitu guru yang : 

a) Dicari oleh siswa untuk memperoleh nasihat dan bantuan . 

b) Mencari kontak dengan siswa di luar kelas. 

c) Memimpin kelompok dan aktivitas-aktivitas. 

d) Memiliki minat pelayanan sosial. 
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e) Telah membuat kontak dengan rumah. 

3. Hubungan dengan guru, yaitu guru yang : 

a) Menunjukkan kecakapan bekerjasama dengan guru lain. 

b) Tidak menimbulkan antagonisme. 

c) Menunjukkan kecakapan untuk berdiri sendiri secara kritis. 

d) Menunjukkan kepemimpinan yang tidak mementingkan diri sendiri. 

 
4. Pencatatan dan penelitian, yaitu guru yang : 

a) Mempunyai sikap yang ilmiah objektif. 

b) Lebih suka mengukur dan tidak menebak. 

c) Berminat dalam masalah-masalah penelitian. 

d) Efisien dalam pekerjaan-pekerjaan klerikal (tulis-menulis). 

e) Melihat kesempatan untuk penelitian dalam kegaiatan-kegiatan klerikal. 

 
5. Sikap profesional, yaitu guru yang : 

a) Sukarela untuk melakukan pekerjaan ekstra. 

b) Telah menunjukkan dapat menyesuaikan diri dan sabar. 

c) Memiliki sikap yang konstruktif. 

d) Berkemauan untuk melatih pekerjaan. 

e) Memiliki semangat untuk memberikan layanan kepada siswa, sekolah, dan 

masyarakat. 
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D. Kaitan Sikap dengan Partisipasi Guru Bidang Studi dalam Bimbingan  
     dan Konseling 
 
 
Sikap guru terhadap bimbingan konseling yang berupa keyakinan, perasaan, dan 

kecenderungan bertindak terhadap bimbingan konseling akan mempengaruhi guru 

dalam bertingkah laku. Walaupun antara sikap dan tingkah laku bukan merupakan 

hubungan linier, artinya bahwa apabila sikapnya positip belum tentu tingkah 

lakunya akan positip pula, akan tetapi dapat diasumsikan apabila sikapnya positip 

maka tingkah lakunya yang positip akan muncul pula. 

 
Keinginan seseorang terhadap objek merupakan organisasi dari aktivitas yang 

mengarah langsung pada tujuan yang ingin dicapai. Apa yang dipersepsi, apa yang 

dirasakan dan apa yang merupakan kebiasaan dipengaruhi oleh dorongan dari 

dalam diri individu. Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah faktor sikap 

yang cenderung berbeda dari para guru yang akan mempengaruhi tingkah lakunya 

dalam berpartisipasi dalam bimbingan konseling, 

 
Bila dinamika tingkah laku seperti tersebut di atas dikaitkan dengan sikap, maka 

para pakar psikologi sosial telah menunjukkan beberapa bukti tentang hubungan 

antara keduanya sebagai berikut: 

 
Schuman dan Johnson (1976) dalam David Sears dkk (1985: 150) menyatakan, 

bahwa sebagian besar penelitian sikap dan perilaku memberikan hasil yang 

positif. Artinya, apabila sikap seseorang terhadap sesuatu objek positip, maka 

positip pula tingkah lakunya terhadap objek itu.  
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Ajzen  dan Fishbein (1980) dalam  Saifuddin Azwar (1995:19) menyelidiki  
hubungan sikap  dan  tingkah  laku. Mereka mengatakan tingkah laku 
merupakan fungsi  dari maksud  atau intensi tingkah laku yang  sesuai 
dengan objek sikap.  Intensi tersebut dipengaruhi  oleh  dua faktor,  yaitu  
sikap  terhadap  kegiatan  dan   norma subjektif   terhadap   kegiatan.  
 

   
Kaitannya   dengan penelitian  ini adalah apabila guru mempunyai  intensi 

terhadap  bimbingan dan konseling yang  cukup  kuat,  maka akan muncul tingkah 

laku berpartisipasi dalam bimbingan dan konseling. Intensi terhadap bimbingan 

konseling dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap bimbingan dan konseling  dan 

norma subjektif guru terhadap  kegiatan bimbingan konseling. 

 

 
Thurstone dalam Saifuddin Azwar (1995:5) menegaskan, bahwa tingkah 
laku itu sekurang-kurangnya merupakan fungsi dari dua sikap yaitu sikap 
terhadap objek dan sikap terhadap situasi. Sikap terhadap objek berarti sikap 
terhadap bimbingan dan konseling artinya, apabila sikap guru terhadap 
bimbingan konseling positif, maka guru akan berpartisipasi dalam 
bimbingan dan konseling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


