
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Dalam bab ini akan dibahas tentang topik-topik yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian yaitu partisipasi guru dalam pelaksanaan program 

layanan bimbingan dan konseling. 

 

A. PARTISIPASI 

 

1. Pengertian Partisipasi 

Kata partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu “Partisipation” yang artinya 

pengambilan bagian, pengikutsertaan. Sedangkan kata “Partisipation” berasal dari 

kata “Partisipate” yang berarti mengikutsertakan. Seiring dengan definisi tersebut 

partisipasi dapat diartikan sebagai turut serta berperan serta atau keikutsertaan. 

Dalam kamus bahasa Indonesia definisi partisipasi adalah hal yang berkenaan 

dengan turut serta dalam suatu kegiatan atau berperan serta dalam suatu kegiatan 

atau berperan serta. Jadi, dapat diartikan bahwa partisipasi adalah suatu bentuk 

kerjasama yang diberikan apabila suatu pihak sedang melakukan suatu kegiatan. 

Dengan keterlibatan dirinya, berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. 

Misalnya anda berpartisipasi atau ikut serta (dapat anda rasakan sendiri), maka 

anda melakukan kegiatan itu karena menurut pikiran anda perlu dan bahwa 

perasaan anda pun menyetujui atau berkenan untuk melakukannya.  

R.A Santoso Sastropoetro mengemukakan pengertian partisipasi adalah 
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keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab 

terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.  

Partisipasi adalah merupakan salah satu cara memotivasi yang mempunyai cirri 

khas yang lain daripada yang lain. (Abdoel Djamali, 1993:114), sedangkan dalam 

Kamus Besar  Bahasa Indonesia (KBBI) 1988, partisipasi diambil dari bahasa 

asing participation, yang artinya mengikut sertakan pihak lain. 

 

2.  Bentuk-bentuk Partisipasi 

Bentuk-bentuk partisipasi diantaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh 

Taliziduhu Ndraha (1987:103) sebagai berikut : 

a. Melalui kontak mata dengan pihak lain 

b. Memperhatikan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap 

informasi 

c. Merencanakan dan ikut memutuskan 

d. Melaksanakan 

e. Menerima, memelihara dan mengembangkan hasil 

f. Menilai 

Dari bentuk-bentuk tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi selalu diawali 

dengan adanya pihak lain guna menyerap informasi dalam bentuk menerima atau 

menolaknya. Dalam partisipasi seseorang dilibatkan mulai dari tahap 

perencanaan samapai pada tahap menilai hasil yang dicapai. 
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3.  Jenis-jenis Partisipasi 

Dalam partisipasi terdapat beberapa jenis partisipasi yang membedakan 

bentuknya. Jenis-jenis partisipasi menurut R.A Santoso (1986:32) antara lain 

ialah : 

a. Partisipasi buah pikir 

Dalam hal ini partisipasi berupa mengusulkan pendapat dan 

merencanakan berbagai kegiatan demi kesuksesan suatu kegiatan atau 

program.  

b. Partisipasi keterampilan 

Bentuk partisipasi ini adalah berdasarkan tingkat keahlian, keterampilan, 

pendidikan, dan pekerjaan yang dimiliki oleh sebagian atau seluruh 

masyarakat. 

c. Partisipasi tenaga 

Partisipasi ini dapat berupa sumbangsih tenaga yang diberikan oleh 

sebagian atau seluruh masyarakat sehingga suatu kegiatan atau program 

dapat berjalan dengan lancar. 

d. Partisipasi harta benda 

Partisipasi yang dimaksudkan disini adalah partisipasi atau keikutsertaan 

yang dapat berupa konstribusi melalui uang, barang dan jasa. 

 

Dalam berpartisipasi tidak hanya berupa tenaga dan harta benda, tetapi yang lebih 

penting dari itu adalah sumbangan pikiran atau gagasan sebagai masukan guna 

menetukan cara yang lebih baik, efesien dan efektif dalam usaha pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan. Partisipasi seseorang juga sangat ditentukan oleh 
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latar belakan mengapa ia melakukannya dan pengetahuan tentang objek yang 

diikutinya. 

 

4.  Syarat-syarat Partisipasi  

Dalam partisipasi lebih lanjut diperlukan syarat-syarat partisipasi agar guru dapat 

berpartisipasi. Madrie (1999:157) mengungkapkan tiga syarat partisipasi yaitu : 

a. Adanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan 

b. Adanya keinginan untuk memanfaatkan kesempatan  

c. Adanya kemampuan untuk berpartisipasi 

 

B.  PROGRAM LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

1.  Pengertian Program Bimbingan dan Konseling 

Pelayanan bimbingan di lembaga pendidikan formal terlaksana dengan 

mengadakan sejumlah kegiatan bimbingan. Seluruh kegiatan itu terselenggarakan 

dalam rangka suatu program bimbingan (guidance program), yaitu suatu 

rangkaian kegiatan bimbingan yang terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi 

selama periode waktu tertentu, misalnya satu tahun ajaran.kegiatan bimbingan 

mencakup tiga jenis bimbingan yaitu : bentuk bimbingan, sifat bimbingan, dan 

ragam bimbingan, yang masing-masing memberikan corak tertentu pada kegiatan 

yang tertampung dalam suatu program bimbingan. Di dalam program bimbingan 

terdapat beberapa komponen, yang meliputi susunan saluran formal untuk 

melayani para siswa, tenaga pendidik yang lain, serta orang tua siswa. (W.S 

Winkel & M.M Sri Hastuti, 2006:91) 

Program bimbingan dan konseling adalah suatu rencana keseluruhan kegiatan 

bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada periode tertentu, periode 
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bulanan, periode semester, dan periode tahunan. Program tersebut mengandung 

unsur-unsur yang terdapat di dalam berbagai ketentuan tentang pelaksanaan 

bimbingan dan konseling dan berorientasikan  kepada pencapaian tujuan kegiatan 

bimbingan dan konseling di sekolah. (Giyono, hal 38) 

 

Program bimbingan dan konseling disusun oleh konselor sekolah dan dilakukan 

penilaian program yang dilakukan oleh semua pihak terkait dan hasil penilaian 

akan menjadi program yang akan dipedomani oleh konselor sekolah dalam 

pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling pada periode waktu yang telah 

ditentukan. Program bimbingan dan konseling di sekolah merupakan bagian yang 

integral dari keseluruhan program sekolah. Hal ini mengandung maksud bahwa 

program bimbingan dan konseling bukan berarti program milik konselor sendiri 

tetapi lebih dari itu, program bimbingan dan konseling merupakan milik semua 

pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah. Kedudukan ini perlu 

diketahui oleh seluruh tenaga pendidikan di sekolah tersebut dan pihak lain yang 

terlibat misalnya orang tua. 

 

2.  Unsur-unsur Program Bimbingan dan Konseling 

Secara singkat unsur-unsur program bimbingan dan konseling untuk setiap 

periode disusun dengan memperhatikan secara sesungguhnya unsur-unsur yang 

sangat erat kaitannya dengan berbagai ketentuan yang ada. Unsur-unsur yang 

harus diperhatikan adalah sebagai berikut : 

a. Kebutuhan peserta didik akan layanan bimbingan dan konseling  

Kebutuhan peserta didik akan layanan bimbingan dan konseling dapat 

diketahui dengan cara mengungkap atau mendata akan kebutuhan peserta 

didik berkaitan dengan permasalah peserta didik. Untuk mengetahui data 
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tersebut dapat diungkap menggunakan alat ungkap masalah (AUM) yang 

memang didesain untuk itu. 

 

b. Jumlah perserta didik yang dibimbing 

Dari masing-masing personal pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan kedudukan dan kualifikasi 

pendidikan yaitu : 

1) Guru pembimbing atau konselor dengan rasio minimal 1:150 orang 

2) Kepala sekolah yang berasal dari guru pembimbing atau konselor 40 orang 

3) Wakil kepala sekolah yang berasal dari guru pembimbing atau konselor 75 

orang 

 

c. Kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan 

1) Dalam jam belajar sekolah 

2) Luar jam sekolah maksimum 50% 

 

d. Unsur “Bimbingan dan Konseling Pola 17” 

1) Bidang-bidang bimbingan 

a) Bimbingan pribadi 

b) Bimbingan sosial 

c) Bimbingan belajar 

d) Bimbingan karier 

 

2) Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yaitu : 
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a)   Layanan orientasi  

Layanan orientasi merupakan bentuk layanan bimbingan yang diberikan 

kepada siswa untuk mengenalkan lingkungan sekolah yang baru 

dimasukinya. Hasil yang diharapkan ialah mempermudah peserta didik 

untuk menyesuaikan diri terhadap pola kehidupan social, kegiatan belajar, 

dan kegiatan lain yang mendukung keberhasilan peserta didik. Demikian 

pula dengan orang tua peserta didik, mereka harus memahami kondisi, 

situasi, dan tuntutan dari sekolah anaknya agar dapat memberikan 

dukungan yang perlu bagi keberhasilan belajar anaknya sehingga peserta 

didik mampu mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya. 

 

b) Layanan informasi 

Layanan informasi, berarti memberikan informasi seluas-luasnya kepada 

siswa terkait dengan kegiatan akademis dan non akademis untuk masa 

sekarang dan masa yang akan datang. Layanan informasi ini bertujuan 

membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman 

tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan 

mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga dan 

masyarakat. Pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi 

digunakan untuk bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi 

belajar, mengembangkan cit-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari 

dan dalam mengambil keputusan.  
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c) Layanan penempatan atau penyaluran  

Menurut buku petunjuk bimbingan dan konseling dalam kurikulum 1994 

yang dimaksud layanan ini adalah layanan bimbingan yang 

memungkinkan siswa memperoleh penempatan dan penyaluran secara 

tepat (misalnya penempatan atau penyaluran di dalam kelas, kelompok 

belajar, jurusan, program khusus, kegiatan ekstrakurikuler) sesuai dengan 

potensi, bakat dan minat serta kondisi pribadinya. Di sekolah banyak 

wadah dan kegiatan yang dimanfaatkan untuk mengembangkan bakat, 

minat dan kemampuan, misalnya pramuka, PMR, olah raga dan 

sebagainya. Demikian juga untuk mengembangkan pengetahuan di 

sediakan jurusan-jurusan dan program studi agar siswa dapat menentukan 

pilihan dengan tepat. 

 

d) Layanan pembelajaran 

Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi dalam suatu proses belajar 

dimana siswa mengalami hambatan untuk mencapai hasil belajar secara 

optimal. Hambatan tersebut dapat berupa hambatan psikologis, fisikologis, 

sosiologis. Layanan pembelajaran merupakan salah satu bentuk layanan 

yang sangat penting diberikan kepada siswa. Pengalaman menunjukan 

bahwa siswa yang gagal dalam belajar bukan selalu karena keterbatasan 

intelegensi, melainkan kemampuan dalam mengelola belajar.karena itu 

layanan pembelajaran sangat dibutuhkan agar siswa mampu 

mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik. 
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e) Layanan konseling perorangan 

Layanan konseling perorangan merupakan bentuk pelayanan khusus 

berupa hubungan langsung tatap muka antara konselor dengan klient. 

Dalam hubungan ini masalah klient dicermati dan diupayakan 

pengentasannya sedapat mungkin dengan kekuatn klient itu sendiri. 

Konseling perorangan merupakan layanan yang paling utama dalam 

pelaksanan fungsi pengentasan masalah klient. Dengan demikian 

konseling perorangan merupakan jantung hati pelayanan bimbingan secara 

menyeluruh. Dengan kata lain konseling perorangan merupakan layanan 

inti yang pelaksanaannya menuntut pelaksanaan yang sungguh-sungguh. 

 

f) Layanan bimbingan kelompok 

Bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan kepada sekelompok 

siswa baik ada masalah maupun tidak ada masalah. Layanan bimbingan 

kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan peserta didik secara 

bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari nara sumber terutama dari 

konselor yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai 

individu, pelajar maupun sebagai anggota masyarakat.  

 

g) Layanan konseling kelompok 

Layanan konseling kelompok memungkinkan peserta didik memperoleh 

kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami 

melalui dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan 

layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok. 
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Keuntungan dari layanan ini adalah dengan satu kali pemberian layanan, 

telah memberi manfaat atau jasa pada sekelompok orang. Dengan 

demikian dapat dilakukan efisiensi di bidang waktu, tenaga, biaya, dan 

juga pikiran. Selain itu ada manfaat lain berupa interaksi social yang 

intensif dan dinamis selama berlangsungnya layanan konseling kelompok. 

 

3) Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yaitu : 

a) Aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling merupakan kegiatan 

pengumpulan data dan keterangan peserta didik menggunakan instrument 

yang berbentuk tes atau non tes.  

b) Himpunan data  merupakan usaha untuk menghimpun data yang relevan 

dengan perkembangan peserta didik. Himpunan dara sebagai salah satu  

komponen dalam program bimbingan, yang sekaligus menjadi salah satu 

layanan bimbingan. Komponen ini mencakup semua usaha untuk 

memperoleh data tentang siswa dan mahasiswa, menganalisis dan 

menafsirkan data, serta menyimpan data itu. Tujuan dari pengumpulan 

data ialah mendapatkan pengertian lebih luas, lebih lengkap dan lebih 

mendalam tentang masing-masing peserta didik, serta membantu siswa 

dan mahasiswa memperoleh pemahaman akan dirinya sendiri. Data yang 

terkumpul harus menghasilkan gambaran yang lebih jelas tentang 

individualistas masing-masing siswa dan mahasiswa, dengan 

menghubungkan aspek yang satu dengan yang lainnya dan dengan 

membandingkan data tentang peserta didik lainnya.   
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c) Koferensi kasus digunakan untuk membahas masalah peserta didik yang 

dihadiri berbagai pihak yang kompeten. 

d) Kunjungan rumah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh 

kelengkapan data yang diperlukan, dan relevan degan masalah yang akan 

dipecahkan. 

e) Alih tangan merupakan pengiriman konseli kepada ahli lain baik di dalam 

atau di luar lingkungan sekolah, yang berwenang memberikan pelayanan 

yang tidak dapat diberikan oleh konselor sendiri. Bila usaha yang 

dilakukan telah optimal tetapi belum berhasil atau masalahnya di luar 

kewenangannya, maka penanganannya dapat dialihtangankan pihak lain 

yang berwenang. 

 

e. Frekuensi Layanan Terhadap Peserta Didik 

Frekuensi layanan terhadap peserta didik mengikuti “rumus 3x3x5” yang 

berarti setiap peserta didik menerima bimbingan dan konseling minimal lima 

kali dalam setiap semester selama tiga kali di satu jenjang sekolah 

(SLTP/SLTA) 

 

f. Waktu Kegiatan 

Setiap kali kegiatan layanan atau pendukung bimbingan dan koseling 

berlangsung kurang lebih menggunakan waktu dua jam. 
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g. Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan layanan dilakukan setiap saat namun pada semester pertama 

wajib dilaksanakan layanan orientasi.  

 

C. PERSYARATAN POKOK PROGRAM BIMBINGAN DAN  

KONSELING 

Untuk merencanakan dan melaksanakan program bimbingan di sekolah perlu 

diperhatikan beberapa persyaratan pokok, agar perencanaan (planning) dan 

pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan terarah, persyaratan tersebut meliputi 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Personal 

Dalam hal personal yang perlu mendapatkan perhatian adalah : 

Jenisnya, pada tahap permulaan pelaksanaan program bimbingan akan memadai 

apabila ada dua macam tenaga bimbingan, yaitu (1) tenaga professional meliputi 

konselor dan konselor muda yaitu tenaga yang disiapkan secara professional (2) 

tenaga non professional yaitu tenaga pembantu konselor dalam bidang 

administrasi bimbingan. 

Banyaknya, untuk pelaksanaan program bimbingan disekolah menengah 

seyogyanya disediakan setiap seorang konselor yang melayani peserta didik 

maksimal 250 orang. 

Kualifikasinya, untuk konselor senior, hendaknya dipersyaratkan seorang sarjana 

dari jurusan Bimbingan dan Konseling dan Psikologi Pendidikan, dan Psikologi 

ditambah pengalaman praktek dalam layanan bimbingan dan konseling. Untuk 

konselor muda, setidak-tidaknya sarjana muda D3 Bimbingan dan Konseling, dan 
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untuk guru pembantu konselor adalah guru dengan ijazah sarjana Kependidikan 

dari lembaga Bimbingan dan Konseling. Tenaga administrasi bimbingan minimal 

lulusan SLTA dan memiliki pengalaman dalam bidang administrasi bimbingan. 

 

2. Fasilitas Fisik 

Yang dimaksud fasilitas fisik adalah perlengkapan yang diperlukan untuk dapat 

melaksanakan program bimbingan di sekolah, meliputi ruang kerja bimbingan dan 

konseling, ruang konsultasi ruang penyimpanan data, ruang konseling dan 

bimbingan kelompok, ruang administrasi, ruang tunggu, dan kamar kecil (WC), 

alat perlengkapan ruangan yaitu : meja, kursi, tempat penyimpanan catatan, papan 

tulis, papan pengumuman, alat perekam beserta sound system yang memadai dan 

lain-lain. 

 

3. Fasilitas Teknis 

Yang dimaksud adalah alat-alat pengumpulan data meliputi test, inventori, daftar 

cek masalah, AUM, angket. 

 

4. Anggaran Biaya  

Untuk kelancaran program bimbingan dan konseling perlu disediakan anggaran 

yang memadai untuk pos-pos biaya personil, pengadaan dan pengembangan alat-

alat teknis, biaya oprasional, dan biaya riset. 
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5. Professionalisasi 

Keprofesionalan seorang guru pembimbing atau konselor dalam bimbingan dan 

konseling, paling tidak dapat dilihat dari hal-hal berikut : 

a) Memiliki ilmu dan wawasan yang luas, yaitu seorang konselor hendaknya 

merupakan orang yang banyak mempunyai informasi dan memiliki 

pandangan dan pengetahuan yang luas terutama tentang perkembangan 

peserta didik.  

b) Menguasai teknik konseling yaitu mengetahui teknik dalam mengenal 

individu serta memahami pengetahuan tentang konseling sehingga tujuan 

konseling akan tercapai. 

c) Memahami etika profesi, yaitu konselor memahami dan melaksanakan 

etika professional yaitu dengan memegang teguh asas-asas sebagai 

seorang konselor. 

 

D. CIRI-CIRI PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING YANG BAIK 

Program bimbingan yang baik yaitu program yang apabila dilaksanakan akan 

efesien dan efektif, memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Program itu disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata para 

peserta didik sekolah yang bersangkutan. 

b. Kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang juga ditentukan 

berdasarkan kebutuhan peserta didik dan kemampuan petugas 

c. Program dikembangkan berangsur-angsur, dengan melibatkan semua 

tenaga pendidik di sekolah dalam merencanakannya. 
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d. Program dikembangkan dengan melibatkan tenaga di luar sekolah dalam 

pelaksanaan program. 

e. Program memiliki tujuan yang ideal, tetapi realistis maksudnya dapat 

dicapai dengan mudah dalam pelaksanaannya. 

f. Program tersebut mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di 

antara semua anggota staf pelaksananya. 

g. Menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan program. 

h. Penyusunan program disesuaikan dengan program pendidikan di 

lingkungan sekolah yang bersangkutan. 

i. Memberikan kemungkinan untuk memberikan pelayanan kepada semua 

peserta didik di sekolah yang bersangkutan. 

j. Memperlihatkan peran yang penting dalam menghubungkan dan 

memadukan sekolah dengan masyarakat. 

k. Berlangsung sesuai proses penilaian diri, baik mengenai program itu 

sendiri maupun kemajuan para peserta didik yang dibimbingnya. 

l. Program itu menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan 

bimbingan dan dalam hal pelayanan individual dan kelompok. 

m. Program memiliki alat ukur yang obyektif dan mencakup berbagai bidang 

layanan yaitu bidang pribadi, social, belajar dan bidang karier. 

n. Program bimbingan merupakan bagian yang integral dari program 

pendidikan di sekolah yang bersangkutan. 
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E.  SASARAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

Program bimbingan sasaran kegiatan ditujukan kepada (1) semua peserta didik (2) 

kepala sekolah (3) guru dan (4) orang tua dan masyarakat. 

a.  Layanan kepada peserta didik 

Usaha layanan kepada semua peserta didik perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

1) Bimbingan melayani peserta didik, dengan pengertian bahwa program 

bimbingan hanya diperuntukan kepada peserta didik tertentu atau peserta 

didik yang mengalami kesulitan saja. 

2) Bimbingan menbantu peserta didik membuat perencanaan dan mengambil 

keputusan dan bukan menyiapkan nasehat. 

3) Bimbingan membantu guru mata pelajaran dan tenaga pendidika lainnya 

dalam membantu peserta didik, tetapi bukan mengambil alih tugas mereka. 

4) Bimbingan tidak melakukan pekerjaan bantuan yang menuntut keahlian 

yang dimilikinya. Bimbingan di sekolah tidak menangani masalah-

masalah, gangguan-gangguan kepribadian yang seharusnya ditangani oleh 

psikiater atau psikologi klinis. 

5) Bimbingan menjalankan tugasnya dengan dengan kegiatan kurikuler baik 

di sekolah maupun di luar sekolah yang masih dalam taraf normal. 

6) Wewenang dan tanggung jawab bimbingan adalah sejauh kegiatannya 

menyangkut bidang layanan bantuan professional di sekolah, sebagaimana 

disepakati bersama oleh peserta didik yang mendapat layanan tersebut. 
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7) Petugas bimbingan bertanggung jawab kepada kepala sekolah, terutama 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas 

keseluruhan program bimbingan yang dilaksanakan. 

 

b.  Layanan kepada kepala sekolah 

Program bimbingan bukan hanya diperuntukkan kepada peserta didik saja, tetapi 

juga diberikan kepada kepala sekolah meliputi hal-hal  sebagai berikut : 

1) Membantu penyelenggaraan latihan dalam jabatan bagi guru dan staf 

sekolah lainnya dalam upaya meningkatkan kemampuan mereka untuk 

melaksanakan program bimbingan di sekolah. 

2) Membantu melaksanakan seleksi atau penerimaan dan penempatan peserta 

didik serta tibdak lanjutnya. Kegiatan ini dapat diperlukan dalam 

pengembangan dan penilaian kurikulum sekolah yang bersangkutan yang 

pada dasarnya tugas kepala sekolah. 

3) Membantu upaya pembaharuan pendidikan di sekolah. 

4) Membantu kepala sekolah dalam hubungannya dengan masyarakat 

terutama dengan orang tua peserta didik. 

5) Membantu kepala sekolah dalam rangka partisipasi sekolah dalam 

masyarakat untuk memecahkan atau menangani suatu masalah sosial yang 

berkaitan dengan masalah pendidikan. 
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c.  Layanan kepada  guru 

Guru mata pelajaran apabila diperhatikan secara seksama sangat membutuhkan 

layanan bimbingan dalam rangka pembelajaran di kelas dalam program 

bimbingan di sekolah meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1) Penyajian informasi mengenai diri peserta didik kepada guru dan bantuan 

menafsirkan informasi tersebut. Informasi yang dimaksud adalah segala 

informasi mengenai peserta didik hasil pengumpulan data. Penyajian 

informasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Misalnya menafsirkan hasil tes yang menggunakan 

tes baku. 

2) Membantu guru mempersiapkan mental peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. 

3) Membantu guru dalam memecahkan masalah belajar yang dihadapi oleh 

peserta didik. Misalnya, kesulitan mengikuti pelajaran dalam 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kurikuler, misalnya 

orientasi siswa baru pada permulaan tahun ajaran. 

4) Membantu guru dalam pengelolaan kelas. Bantuan ini dapat berupa 

penyajian data yang diperlukan guru mengenai peserta didik. Misalnya 

pembentukan kelompok belajar, atau dalam penempatan setiap peserta 

didik, membantu mengenal hubungan sosial anak dalam kelas tertentu dan 

lain-lain. 

d.  Layanan kepada orang tua dan masyarakat 

Upaya layanan kepada orang tua dan masyarakat meliputi kegiatan sebagai 

berikut : 
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1) Membantu orang tua peserta didik untuk lebih memahami anaknya. 

Pemahaman ini terutama berkaitan dengan kemampuan akademisnya dan 

prestasi belajarnya, minat dan kebutuhan-kebutuhannya, serta prilakukan 

di sekolah. Berhasilnya tugas bimbingan dalam hal-hal tersebut sangat 

tergantun kerjasama antara sekolah. 

2) Membantu orang tua peserta didik untuk mengenal dan memahami 

program pembelajaran di sekolah tempat anaknya belajar termasuk dalam 

program bimbingan. 

3) Memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sekolah yang 

bersangkutan mengenai rencana-rencana, program-program yang 

dilaksanakan sekolah tersebut, terutama yang ada kaitannya dengan 

masyarakat. Maksud kegiatan ini adalah untuk menggalang partisipasi 

masyarakat dalam upaya pendidikan di sekolah. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program bimbingan di sekolah itu 

tidak terbatas pada layanan bimbingan kepada para peserta didik yang secara 

nyata memiliki kesulitan. Lebih dari itu program bimbingan mencakup layanan 

kepada semua peserta didik baik yang bermasalah maupun tidak bermasalah, 

tetapi juga kepda guru mata pelajaran, kepala sekolah, dan orang tua peserta didik 

dan masyarakat sekitar sekolah.  

 

F.  PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING 

Apabila program bimbingan telah tersusun dengan seksama, maka persoalannya 

adalah bagaimana melaksanakan program tersebut. Untuk melaksanakan program 

bimbingan perlu diperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut : 
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a. Prinsip-prinsip penataan administrasi program bimbingan. Dalam menata dan 

menjalankan administrasi program bimbingan di sekolah ada beberapa prinsip 

yang harus diperhatikan yaitu : 

1) Program bimbingan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan peserta 

didik. Setiap daerah atau sekolah memiliki kondisi dan tuntutan yang 

berbeda-beda. 

2) Program bimbingan harus merupakan program terpadu dalam keseluruhan 

program pendidikan sekolah, sehingga pelaksanaannya juga terkoordinasi 

dengan kegiatan sekolah lainnya. 

3) Setiap petugas bimbingan mempunyai peranan sesuai dengan sifat dan 

kemampuan fungsional di sekolahnya. 

4) Tanggung jawab penyelenggaraan program bimbingan ada di tangan 

kepala sekolah. 

5) Perlu adanya stuktur organisasi vertikal yang serasi. 

b. Pola organisasi bimbingan 

Program bimbingan dapat dilaksanakan melalui pola organisasi yang berbeda-

beda sesuai dengan keadaan di sekolah yang bersangkutan serta kemampuan 

tenaga, biaya, dan kesempatan yang tersedia di sekolah yang bersangkutan. 

Ada tiga pola organisasi yang dapat dilaksanakan  yaitu sebagai berikut : 

1) Pola organisasi dimana pelayanan bimbingan dilaksanakan oleh semua staf 

sekolah sebagai bagian tugas regular yang diterimanya. Oleh karena itu 

dalam pola semacam ini belum diperlukan tenaga ahli yang khusus 

ditugaskan untuk menyelenggarakan bimbingan. Pola ini diselenggarakan 
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di sekolah dasar (SD) karena layanan bimbingan dilakukan oleh guru 

kelas. 

2) Pola organisasi dimana program bimbingan dilaksanakan lebih terinci. 

Telah disediakan waktu khusus untuk melaksanakan layanan bimbingan 

dengan pelayanan khusus pula. Dalam hal ini dibutuhkan sekurang-

kurangnya seorang ahli bimbingan yang tidak diberi tugas mengajar secara 

regular. Dia biasanya ditugaskan sebagai koordinator pelayanan 

bimbingan di sekolah yang bersangkutan. Dalam pola ini telah ada 

pembagian tugas secara jelas diantara personal yang terlibat dalam 

pelaksanaan bimbingan. 

3) Pola organisasi yang biasa disebut “program guru penyuluh” (teacher 

counselor program) biasanya dilakukan di sekolah menegah. Pola ini 

merupakan campuran dari pola pertama dan kedua. Dalam pola ini tugas 

pokok layanan bimbingan dilakukan olah guru yang terpilih atau berminat 

dalam pelayanan bimbingan, mereka diberikan pelatihan khusus untuk 

dapat melaksanakan tugas dalam bimbingan dan dibebas tugaskan 

beberapa jam mengajar setiap harinya. 

Sesuai dengan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah, pelyanan 

bimbingan dan konseling diberikan kepada seluruh peserta didik. Berbagai jenis 

layanan perlu dirinci menjadi satuan-satuan kegiatan layanan yang masing-masing 

diuraikan dan dipersiapkan dengan matang sesuai dengan kebutuhan peserta didik 

sebagai sasaran. 
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G.   KERJASAMA GURU DENGAN KONSELOR DALAM LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

Pada dasarnya sasaran pembelajaran adalah peserta didik secara individu, maka 

semua tenaga kependidikan yang terlibat dalam operasinal pendidikan di sekolah 

sudah sewajarnya membina kerjasama yang serasi dalam pencapaian tujuan. 

Tujuan pendidikan di sekolah hakekatnya membantu peserta didik 

mengembangkan potensinya secara optimal. Guru mata pelajaran dan konselor 

sebagai tenaga kependidikan yang selalu berada di sekolah hendaknya dapat 

melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan pendidikan di sekolah. Banyak hal 

yang harus dilakukan bersama-sama antara guru mata pelajaran dengan konselor 

sekolah, kerjasama tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data peserta didik 

2. Memecahkan masalah yang dihadapi oleh peserta didik 

3. Menyiapkan peserta didik mengikuti pembelajaran di dalam kelas 

4. Membantu peserta didik dalam merencanakan karier masa depan 

5. Merencanakan materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta 

didik 

6. Menempatkan peserta didik dalam ekstra kurikuler sesuai bakat dan minat 

7. Melakukan evaluasi di dalam kelas hasil konseling yang dilakukan oleh 

konselor 

8. Merencanakan kegiatan orientasi (MOS) 

9. Menyampaikan informasi tentang dunia pendidikan dan dunia kerja 

10. Menafsirkan hasil belajar 

11. Menganalisis hubungan social peserta didik di dalam kelas 
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12. Melaksanakan konferensi kasus (case conference)   

 

H.  PENGELOLAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

Pengelolaan pelayanan bimbingan dan konseling didukung oleh adanya 

organisasi, personil pelaksanaan, sarana dan prasarana, dan pengawasan 

pelaksanaan pelayanan bimbingan. 

 

1.  Organisasi Pelayanan Bimbingan 

Organisasi pelayanan bimbingan meliputi segenap unsur dengan organisasi 

berikut : 

Organisasi Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Organisasi Pelayanan Bimbingan dan Konseling 
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1. Kepala Sekolah adalah penanggungjawab pelaksanaan teknis bimbingan 

dan konseling di sekolah. 

2. Koordinator BK/ Guru Pembimbing adalah pelaksana utama yang 

mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan 

bimbingan dan konseling di sekolah. 

3. Guru Mata Pelajaran/ Pelatih : guru mata pelajran dan pelatih adalah 

pelaksana pengajaran dan pelatihan serta bertanggung jawab memberikan 

informasi tentang siswa untuk kepentingan bimbingan dan konseling. 

4. Wali Kelas/ Guru Pembina adalah guru yang diberi tugas khusus di 

samping mengajar untuk mengelola satu kelas siswa tertentu dan 

bertanggung jawab membantu kegiatan bimbingan dan konseling di 

kelasnya. 

5. Siswa adalah peserta didik yang berhak menerima pengajaran, latihan dan 

pelayanan bimbingan dan konseling. 

6. Tata Usaha adalah pembantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan 

administrasi, ketatausahaan sekolah dan pelaksanaan administrasi 

bimbingan dan konseling. 

7. BP3/POMG : Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan / Persatuan 

Orang Tua Murid dan Guru adalah organisasi orang tua siswa yang 

berkewajiban membantu penyelenggaraan pendidikan termasuk 

pelaksanaan bimbingan dan konseling. 
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2.  Personel Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan 

Personel pelaksanaan pelayanan bimbingan adalah segenap unsur yang terkait di 

dalam organigram pelayanan bimbingan, dengan koordinator dan guru 

pembimbing / konselor sebagai pelaksana utamanya.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) Mengkoordinasi segenap kegiatan yang diprogramkan di sekolah, 

sehingga kegiatan pengajaran, pelatihan dan bimbingan merupakan suatu 

kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis. 

b) Menyediakan prasarana, tenaga, sarana dan berbagai kemudahan bagi 

terlaksananya pelayanan bimbingan yang efesien dan efektif. 

c) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan 

bimbingan. 

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. 
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3. Koordinator Bimbingan 

Kordinator 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) Melaksanakan program bimbingan. 

d) Mengadministrasikan pelayanan bimbingan. 

e) 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 pelayanan bimbingan dan kegiatan pendukungnya 

f) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian 

g) Mengadministrasikan layanan dan kegiatn pendukung bimbingan yang 

dilaksanakannya 

h) Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan 

bimbingan kepada koordinator bimbingan. 
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5. Guru Mata Pelajaran dan Pelatih 

Sebagai tenaga ahli pengajaran atau pelatihan dalam mata pelajaran atau latihan 

dalam program tertentu, dan sebagai personel yang sehari-hari lansung 

berhubungan dengan siswa, peranan guru mata pelajaran dan pelatihan dalam 

layanan bimbingan adalah : 

a) Turut serta aktif dalam membantu melaksanakan kegiatan program 

bimbingan dan konseling. 

b) Memberikan layanan intruksional (pengajaran). 

c) Meneliti kesulitan dan kemajuan siswa. 

d) Memberikan informasi kepada siswa. 

e) Menilai hasil kemajuan belajar. 

f) Mengadakan hubungan dengan orang tua siswa. 

g) Mengidentifikasikan, menyalurkan dan membina bakat  

h) Membantu guru pembimbinga / konselor mengidentifikasikan  siswa-

siswa yang memerlukan layanan bimbingan. 

i) Mengalihtangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan kepada 

guru pembimbing / konselor. 

j) Menerima siswa alih tangan dari pembimbing / konselor yaitu siswa yang 

menurut guru pembimbing / konselor memerlukan pelayanan pengajaran 

khusus (seperti pengajaran perbaikan, program pengayaan). 

k) Membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru-siswa dan 

hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan 

bimbingan. 
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l) Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan 

layanan / kegiatan bimbingan untuk mengikuti atau menjalani layanan 

kegiatan yang dimaksudkan itu. 

m) Beradaptasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa, seperti 

konferensi kasus. 

n) 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 perannya dalam 

layanan 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 

atau menjalani kegiatan bimbingan. 
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3.  Mekanisme Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Mekanisme Kerja 
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Mekanisme kerja guru mata pelajaran, wali kelas, guru pembimbing, dan kepala 

sekolah dalam pembinaan siswa di sekolah diperlukan adanya kerjasama semua 

personel sekolah yang meliputi guru mata pelajaran, guru pembimbing, wali kelas, 

dan kepala sekolah. 

1. Guru mata pelajaran 

Membantu menberikan informasi tentang data siswa yang meliputi : 

a) Daftar nilai siswa 

b) Observasi 

c) Catatan anekdot 

2. Wali kelas 

Disamping sebagai orang tua kedua di sekolah, juga membantu mengkoordinasi 

informasi dan kelengkapan data yang meliputi : 

a) Daftar nilai 

b) Angket siswa 

c) Angket orang tua 

d) Catatan Anekdot 

e) Laporan observasi siswa 

f) Catatan home visit 

g) Catatan wawancara 

3. Guru pembimbing 

Disamping bertugas memberikan layanan informasi kepada siswa juga sebagai 

sumber data yang meliputi : 

a) Kartu akademis 

b) Catatan konseling 
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c) Data psikotes 

d) Catatan konferensi kasus 

Maka guru pembimbing perlu melengkapi data yang diperoleh dari guru mata 

pelajaran. Wali kelas dan sumber-sumber lain yang terkait yang akan 

memasukkan ke dalam buku pribadi dan map pribadi. 

 

4. Kepala sekolah 

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah perlu 

mengetahui dan memeriksa semua kegiatan yang dilakukan oleh guru mata 

pelajaran, wali kelas, dan guru pembimbing. Kegiatan guru pembimbing yang 

perlu diketahui oleh kepala sekolah antara lain : 

a) Melaporkan kegiatan bimbingan dan konseling sebulan sekali. 

b) Laporan tentang kelengkapan data. 

 

4.  Pola Penanganan Siswa Bermasalah 

Pembinaan siswa dilaksanakan oleh seluruh unsur pendidikan di sekolah, orang 

tua, masyarakat, dan pemerintah. Pola tindakan terhadap siswa yang bermasalah 

di sekolah adalah sebagai berikut : seorang siswa yang melanggar tata tertib dapat 

ditindak oleh kepala sekolah. Tindakan tersebut diinformasikan kepada wali kelas 

yang bersangkutan. Sementara itu, guru pembimbinga berperan dalam mengetahui 

sebab-sebab yang melatarbelakangi sikap dan tindakan siswa tersebut. Dalam hal 

ini guru pembimbing bertugas membantu menangani masalah siswa tersebut 

dengan meneliti latar belakang tindakan siswa melalui serangkaian wawancara 
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dan informasi dari sejumlah sumber data, setelah wali kelas 

merekomendasikannya. 

 

Mekanisme Penanganan Siswa Bermasalah di Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

           

          

 Mekanisme Penanganan Siswa Bermasalah di Sekolah 

Gambar 2.3. Mekanisme Penanganan Siswa Bermasalah di Sekolah 
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bimbingan dan bertugas menjadi penyuluh bagi kelas tertentu, mengumpulkan 

informasi, serta melakukan tindak lanjut. Penyuluh pendidikan berkedudukan 

sebagai pejabat untuk suatu wilayah, yang mencakup beberapa sekolah dasar, dan 

bertugas mengkoordinasi kegiatan bimbingan, melakukan pengumpulan data, 

memberikan perantara bagi guru-guru, serta membahas kasus-kasus khusus 

dengan kepala sekolah dan guru kelas. 

Dalam buku Pengantar Kurikulum SMA 1984 (dalam W.S. Winnkel & M.M. Sri 

Hastuti 2004:163), disebutkan Kepala Sekolah, Koordinator Bimbingan dan 

Penyuluhan atau Konselor, Guru Bimbingan dan Penyuluhan, Wali Kelas, Guru 

mata pelajaran, Orangtua siswa, Pejabat dan Tokoh masyarakat. Kepala sekolah 

berkedudukan sebagai penanggung jawab struktural dan bertugas mengawasi 

pelaksanaan bimbingan karier. Koordinator bimbingan dan penyuluhan atau 

konselor berkedudukan sebagai tenaga bimbingan ahli yang diserahi tugas 

menyusun program bimbingan, termasuk bimbingan karier, serta mengkoordinasi 

seluruh kegiatan bimbingan. Guru bimbingan dan penyuluhan berkedudukan 

sebagai tenaga bimbingan yang ikut melaksanakan program bimbingan. Wali 

kelas dan guru mata pelajaran berkedudukan sebagai pembantu dalam 

pelaksanaan bimbingan karier. 

 

Pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling sangat membutuhkan data 

pribadi siswa. Data tersebut dapat diperoleh melalui alat pengumpulan data, 

misalnya tes, wawancara, observasi dan sebagainya. Disamping alat-alat tersebut, 

keterangan langsung dari guru mata pelajaran mengenai perkembangan pribadi 

anak didiknya. Hal tersebut sangat penting karena setiap hari guru mata pelajaran 
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bergaul dengan anak didiknya. Untuk mencapai keterampilan hidup yang 

butuhkan siswa, tidak cukup hanya diberi peljaran bidang studi saja, namun 

diperlukan bimbingan dan konseling karena bimbingan dan konseling bagi siswa 

adalah untuk mencapai kepribadian sosial, belajar, dan karier. Agar tugas guru 

pembimbing lebih efektif, maka perlu adanya partisipasi dari guru mata pelajaran 

dalam pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling. Guru mata 

pelajaran berkedudukn sebagai penyelenggara pengajaran remidial dalam bidang 

studinya dan dalam keadaan sehari-hari bertindak sebagai penyuluh, dengan tugas 

mengumpulkan data dan memberi bantuan kepada siswa. 

 

Program layanan bimbingan dan konseling tidak akan berjalan dengan efektif 

tanpa adanya partisipasi guru mata pelajaran dan semua komponen yang ada di 

sekolah. Guru perlu mempunyai gambaran yang jelas tentang tugas-tugas yang 

harus dilakukannya dalam kegiatan bimbingan. Kejelasan tugas ini dapat 

memotivasi guru untuk berperan secara aktif dalam kegiatan bimbingan dan 

mereka merasa ikut bertanggung jawab atas terlaksanannya kegiatan itu. 

Sehubungan dengan itu, Rochman Natawidjaja dan Moh. Surya (1985) 

menyatakan bahwa fungsi bimbingan dalam proses belajar-mengajar itu 

merupakan salah satu kompetensi guru yang terpadu dalam keseluruhan 

pribadinya. Perwujudan kompetensi ini tampak dalam kemampuannya untuk 

menyesuaikan diri dengan karakteristik siswa dan suasana belajarnya. 


