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II.    TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Bimbingan dan Konseling 

 

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling 

 

Bimbingan pada hakikatnya adalah suatu proses pemberian bantuan. 

Pemberian bantuan ini tentunya diberikan oleh seorang yang ahli. Prayitno 

(dalam Giyono, 2010:2) menyatakan bahwa pelayanan bimbingan dan 

konseling dilaksanakan dari manusia untuk manusia, dan oleh manusia.  

 

Dari manusia berarti pelayanan itu diselenggarakan berdasarkan hakikat 

keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiannya. Untuk 

manusia, dimaksudkan bahwa pelayanan tersebut diselenggarakan demi 

tujuan-tujuan agung, mulia, dan positif bagi kehidupan kemanusian 

menuju manusia seutuhnya, baik manusia sebagai individu ataupun 

kelompok. Oleh manusia, mengandung pengertian penyelenggaraan 

kegiatan dilakukan oleh manusia dengan segenap derajat, martabat, dan 

keunikan masing-masing yang terlibat didalamnya.  

Secara umum bimbingan dapat diartikan berada dalam bentuk pendidikan, 

bimbingan mengandung layanan kepada siapa saja yang membutuhkan 

bantuan, bimbingan tegasnya merupakan suatu proses pemberian bantuan, 
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bantuan tidak diartikan sebagai bantuan materiil saja, namun bantuan yang 

dimaksud lebih mengarah pada bantuan yang bersifat pengembangan 

pribadi bagi individu  yang dibimbing. Telah banyak pengertian yang telah 

dirumuskan para ahli tentang bimbingan dan konseling, diantaranya: 

Jones, Staffire & Stewart (dalam Prayitno dan Amti, 1999:95) menyatakan 

bahwa: 

“Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam 

membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian yang bijaksana. 

Bantuan itu berdasarkan atas prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan 

hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh tidak 

mencampuri hak orang lain. Kemampuan membuat pilihan itu tidak 

diturunkan (diwarisi), tetapi harus dikembangkan”.  

Selanjutnya pengertian konseling menurut Tolbert (dalam Prayitno dan 

Amti, 1999:101) adalah : 

“Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secaraa tatap muka 

antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan 

kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi 

belajar. Dalam hal ini konseli dibantu untuk memahaami diri sendiri, 

keadaanya sekarang dan keungkinan keadaanya masa depan yang mungkin 

dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi 

untuk kesejateraan pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjut konseli dapat 

belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah daan menemukan 

kebutuhan-kebutuhan yang akan datang.” 

 

Dengan melihat pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang 

diberikan oleh seorang yang ahli atau disebut konselor kepada perserta 

didik secara berkesinambungan atau berkelanjutan dalam rangka 

mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. 
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2. Tujuan Bimbingan dan Konseling 

 

 Menurut Sukardi (2008:44) tujuan bimbingan konseling dibagi menjadi 

dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari layanan 

bimbingan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan, 

sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional (UUSPN) Tahun 2003 (UU No.20/2003), yaitu terwujudnya 

manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, beriman, dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan 

dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap 

dan mandiri, serta memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan. Sedangkan tujuan khusus dari bimbingan dan konseling 

adalah membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan 

meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. 

 Guru bimbingan konseling dituntut untuk dapat mencapai kedua tujuan 

tersebut. Oleh sebab itu, guru bimbingan konseling harus melaksanakan 

tugas dan perannya dengan sebaik-sebaik mungkin agar tujuan-tujuan 

tersebut dapat tercapai demi kemajuan pendidikan di Indonesia. 

3. Fungsi Bimbingan dan Konseling 

 

 Bimbingan konseling memiliki fungsi yang sangat penting bagi 

pengembangan potensi siswa secara optimal, sehingga tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan pendidikan. Selanjutnya dikemukakan secara 

rinci oleh Sukardi (2008:7-8) bahwa layanan bimbingan dan konseling 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 
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a. Fungsi Pemahaman 

Yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan 

pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan 

kepentingan pengembangan peserta didik. Pemahaman itu meliputi 

pemahaman tentang diri peserta didik, pemahaman tentang lingkungan 

peserta didik, dan pemahaman tentang lingkungan “yang lebih luas”. 

b. Fungsi Pencegahan 

Yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan 

tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai 

permasalahan yang mungkin timbul, yang akan dapat mengganggu, 

menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian 

tertentu dalam proses perkembangannya.  

 

c. Fungsi Pengentasan 

Yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan 

terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami 

oleh peserta didik. Istilah fungsi pengentasan dipakai untuk mengganti 

istilah “fungsi kuratif atau fungsi terapeutik” dengan arti “pengobatan 

atau penyembuhan” yang berorientasi bahwa peserta didik yang 

dibimbing itu (atau klien/konseli) adalah orang yang “sakit” ; serta 

untuk mengganti istilah “fungsi perbaikan”  yang berorientasi bahwa 

peserta didik yang dibimbing itu (atau klien/konseli) adalah orang 

yang “tidak baik” atau “rusak”. Giyono (2010:26) menjelaskan bahwa 
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penanganan masalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengentasan 

diperlukan langkah-langkah penyelesaiannya, sebagai berikut:  

 

(1) Identifikasi 

Identifiksi adalah tahap paling awal dalam mengentaskana 

masalah siswa. Dalam hal ini yang diidentifikasi adalah segala 

sesuatu, data, atau kejadian yang berkenaan dengan masalah yang 

dihadapi siswa. 

 

(2) Analisis sintesis 

Langkah kedua yakni analisis sintesis, kegiatan yang dilakukan 

dalam analisis sintesis ini adalah memilah-milah serta 

mengelompokan data-data yang telah diidentifikasi. Dalam hal ini 

akan nampak data-data yang berkaitan dengan masalah siswa 

karena telah dikelompokan sesuai dengan masalah yang dihadapi 

siswa. 

 

(3) Diagnosis 

Langkah ketiga yakni diagnosis, setelah melihat hasil dari analisis 

sintesis maka dalam diagnosis akan dirumuskan apa sebenarnya 

masalah yang dihadapi oleh siswa. Dalam merumuskan masalah 

tidak boleh ada kesalahan, karena tahap selanjutnya adalah 

menentukan bantuan apa yang sesuai dengan masalah yang 

dihadapi siswa. 
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(4) Prognosis 

Langkah yang keempat yakni prognosis, kegiatan yang dilakukan 

dalam langkah prognosis ini adalah menentukan rencana bantuan 

atau perlakuan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh 

siswa. Jadi pada dasarnya langkah prognosis ini adalah 

menentukan bentuk perlakuan apa yang sesuai dengan masalah 

siswa. 

 

(5) Treatment 

Langkah kelima yakni treatment atau biasa disebut perlakuan, 

kegiatan yang dilakukan dalam treatment adalah memberikan 

perlakuan kepada siswa yang mengalami masalah sesuai dengan 

hasil dari langkah prognosis. Perlakuan yang diberikan harus 

mengacu pada dasar keilmuan melaului berbagai pendekatan dalam 

konseling. 

 

(6) Evalusi dan Tindak lanjut 

Langkah keenam yakni melakukan evaluasi, kegiatan yang dapat 

dilakukan dalam langkah ini adalah melihat perubahan yang terjadi 

pada diri siswa. Hasil dari proses evaluasi digunakan dalam 

menentukan proses tindak lanjut. 
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d. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan 

Yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan 

terpelihara dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif 

peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan 

berkelanjutan.   

Fungsi bimbingan dan konseling yang telah dijelaskan diatas harus benar-

benar berfungsi sebagai mana mestinya dan dirasakan oleh seluruh warga 

sekolah pada umumnya dan siswa/peserta didik pada khususnya. Fungsi-

fungsi tersebut dapat dirasakan oleh seluruh warga sekolah bila guru 

bimbingan konseling melaksanakan segenap program bimbingan konseling 

yang telah disusun. Keempat fungsi tersebut saling berkesinambungan antara 

satu dengan yang lain demi tercapainya perkembangan potensi peserta didik 

secara optimal. 

4. Prinsip-Prinsip Bimbingan dan Konseling 

Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah hal fundamental yang 

dijadikan sebagai dasar dalam pelayanan bimbingan dan konseling. 

Berikut adalah prinsip–prinsip bimbingan dan konseling yang 

dikemukakan oleh Prayitno (1999:218-223). 

 

a. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan 

1) Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa 

memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial 

ekonomi. 
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2) Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah 

laku individu yang  terbentuk dari berbagai aspek kepribadian yang 

kompleks dan unik. 

3) Untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai 

dengan kebutuhan individu itu sendiri perlu dikenali dan dipahami 

keunikan individu dengan berbagai kekuatan, kelemahan, dan 

permasalahannya. 

4) Setiap aspek pola kepribadian yang kompleks seorang individu 

mengandung faktor-faktor yang secara potensial mengarah  kepada 

sikap dan pola tingkah laku yang tidak seimbang. Oleh karena itu 

pelayanan bimbingan dan konseling mempertimbangkan berbagai 

aspek perkembangan individu. 

 

a. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu 

 

1) Bidang bimbingan pada umumnya dibatasi hanya pada hal-hal yang 

menyangkut pengaruh kondisi mental dan sikap individu terhadap 

penyesuaian diri di rumah, di sekolah serta dalam kaitannya dengan 

kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh kondisi 

lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. 

2) Keadaan sosial, politik dan ekonomi yang kurang menguntungkan 

merupakan salah satu faktor pada diri individu dan hal itu menjadi 

perhatian seksama dari guru bimbingan konseling untuk 

mengentaskan masalah tersebut. 
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b. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan  

1) Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari 

pendidikan dan pengembangan individu, karena itu program 

bimbingan harus disesuaikan dan dipadukan dengan program 

pendidikan serta pengembangan peserta didik. 

2) Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan 

dengan kebutuhan individu, masyarakat dan kondisi lembaga.  

3) Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan 

dari jenjang pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi. 

4) Terhadap isi dan dan pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling perlu adanya penilaian yang teratur dan terarah. 

 

c.  Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan 

1) Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan 

individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam 

menghadapi permasalahan. 

2) Dalam proses bimbingan dan konseling keputusan yang diambil 

dan hendak dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan 

individu itu sendiri, bukan karena kemauan atas desakan dari 

pembimbing atau pihak lain. 

3) Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam 

bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. 

4) Kerjasama antara pembimbing, guru dan orang tua sangat 

menentukan hasil pelayanan bimbingan. 
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5) Pengembangan proram pelayanan bimbingan dan konseling 

ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil 

pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlihat dalam 

proses  pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu 

sendiri. 

 

5. Layanan Bimbingan dan Konseling 

Untuk  mengembangkan potensi siswa  dan membantu pemecahan 

masalah yang dihadapinya, perlu ada kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling yang terorganisir, terprogram, dan terarah. Adapun jenis layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah yang dikemukakan oleh Willis 

(2004:32-35) adalah sebagai berikut: 

a. Layanan Orientasi 

  Layanan Orientasi yaitu memberikan pengenalan kepada siswa tentang 

kegiatan dan situasi pendidikan yang akan ditempuhnya agar siswa 

memperoleh penyesuaian diri dalam situasi pendidikan yang 

dihadapinya. 

b. Layanan Informasi 

  Layanan bimbingan yang memungkinkan siswa dan pihak-pihak lain 

menerima dan memahami informasi (seperti informasi pendidikan, 

jabatan, dan informasi sosial) yang dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan pengambilan keputusan. 
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c. Layanan Penempatan dan Penyaluran 

  Layanan bimbingan yang memungkinkan siswa memperoleh 

penempatan dan penyaluran secara teapt (penempatan/penyaluran di 

dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program khusus, keiatan 

ko/ekstrakurikuler) sesuai dengan potensi, bakat, dan minat, serta 

kondisi pribadinya. 

d. Layanan Bimbingan Belajar 

  Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa 

mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasan belajar yang 

baik, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. 

e. Layanan Konseling Individual 

  Layanan konseling individual yaitu layanan yang diberikan oleh guru 

pembimbing kepada seorang siswa dengan tujuan berkembangnya 

potensi siswa, mampu mengatasi masalah sendiri, dan dapat 

menyesuaikan diri secara positif. 

f. Layanan Bimbingan Kelompok 

  Layanan yang memungkinkan sejumlah siswa  secara bersama-sama 

memperoleh berbagai bahan dari nara sumber tertentu (terutama dari 

konselo/guru pembimbing) yang berguna untuk pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. 
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g. Layanan Konseling Kelompok 

  Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa 

memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan masalah 

yang dialami melalui dinamika kelompok. 

6. Sasaran Layanan Bimbingan dan Konseling 
 

 Pelayanan bimbingan dan di sekolah harus tepat sasaran agar tujuan yang 

hendak dicapai dapat diraih. Giyono (2010:45-48) menjelaskan tentang 

sasaran dalam pelayanan bimbingan dan konseling.  

 

1) Layanan kepada peserta didik 

a) Bimbingan melayani semua peserta didik dengan pengertian bahwa 

program bimbingan hanya diperuntukan kepada peserta didik 

tertentu atau peserta didik yang mengalami kesulitan saja. 

b) Bimbingan membantu peserta didik membuat perencanaan dan 

mengambil keputusan dan bukan menyiapkan nasehat. 

c) Bimbingan membantu guru mata pelajaran dan tenaga pendidik 

lainnya dalam membantu peserta didik, tetapi bukan mengambil 

alih tugas mereka 

d) Bimbingan tidak melakukan pekerjaan bantuan yang menuntut 

keahlian yang dimilikinya. Bimbingan dan konseling di sekolah 

tidak menangani masalah-masalah, atau gangguan-gangguan 

kepribadian yang seharusnya ditangani oleh psikiater dan psikologi 

klinis. 
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2) Layanan kepada kepala sekolah 

a) Membantu penyelenggaraan latihan dalam jabatan bagi guru dan 

staf sekolah lainnya dalam upaya meningkatkan kemampuan 

mereka untuk melaksankan program bimbingan di sekolah. 

b) Membantu pelaksanaan seleksi atau penerimaan dan penempatan 

peserta didik serta tindak lanjutnya. 

c) Membantu upaya pembaharuan pendidikan di sekolah. 

d) Membantu kepala sekolah dalam hubungannya dengan masyarakat 

terutama dengan orang tua peserta didik serta membantu kepala 

sekolah dalam rangka partisipasi sekolah dalam masyarakat untuk 

memecahkan atau menangani masalah sosial yang berkaitan 

dengan masalah pendidikan. 

 

3) Layanan kepada guru 

a) 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. 

b) Membantu guru mempersiapkan mental peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. 

c) Membantu guru memecahkan masalah belajar yang dihadapi oleh 

peserta didik. 

d) Bersama-sama guru mata pelajaran dalam merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan kurikuler. 

e) Membantu guru dalam pengelolaan kelas. 
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4) Layanan kepada orang tua dan masyarakat 

a) Membantu orang tua untuk lebih memahami anaknya. Pemahaman 

ini terutama yang berkaitan dengan kemampuan akademisnya, 

prestasi belajarnya, minat dan kebutuhan-kebutuhannya, serta 

perilakunya di sekolah. 

b) Membantu orang tua untuk mengenal dan memahami program 

pembelajaran di sekolah tempat anaknya belajar termasuk di 

dalamnya program bimbingan dan konseling. 

c) Memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sekolah yang 

bersangkutan mengenai rencana-rencana, program-program yang 

dilaksanakan di sekolah tersebut. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa program 

bimbingan dan konseling disusun bukan hanya  untuk peserta didik saja, 

namun lebih luas lagi guru mata pelajaran, kepala sekolah, orang tua, dan 

masyarakat juga menjadi sasaran dalam pelaksanaan program bimbingan 

dan konseling. Maka partisipasi dan dukungan dari semua pihak mutlak 

dibutuhkan dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Dalam 

hal ini kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan tertinggi di lingkungan 

sekolah harus memberikan dukungan bagi guru bimbingan konseling dalam 

melaksanakan tugas dan perannya. 
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7. Guru Bimbingan dan Konseling 

 Soetjipto dan Kosasi (2007:37) menjelaskan bahwa guru merupakan suatu 

jabatan profesional, pemegangnya harus memenuhi kualifikasi dan tugas 

tertentu. Jadi guru bimbingan dan konseling adalah guru yang memiliki 

kualifikasi pendidikan strata satu (S1) bimbingan dan konseling dengan 

tugas memberikan pelayanan bimbingan dan konseling.  

UU No.20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 6 menyebutkan guru bimbingan dan 

konseling adalah pendidik. Pendidik adalah tenaga professional yang 

dituntut memenuhi trilogi profesi dalam bidang pendidikan. Dalam PPPTK 

PENJAS dan BK (2009:2) menyebutkan tirlogi profesi dalam bidang 

pendidikan khususnya bidang bimbingan dan konseling, yaitu: 

a. Komponen Dasar Keilmuan : Ilmu Pendidikan 

b. Komponen Substansi Profesi : Proses pembelajaran terhadap 

       pengembangan diri/pribadi individu 

       melalui modus pelayanan 

       bimbingan dan konseling.  

c. Komponen Praktik Profesi : Penyelenggara proses pembelajaran 

       terhadap sasaran pelayanan melalui 

       modus pelayanan bimbingan dan 

       konseling.    

 Sebagai guru bimbingan dan konseling harus dapat memenuhi ketiga 

komponen tersebut. Ketiga komponen di atas akan sangat terkait dengan 

kinerja guru bimbingan dan konseling. 
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8. Tugas Guru Bimbingan dan Konseling 

 Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah guru 

bimbingan dan konseling telah memiliki tugas yang jelas. Sukardi 

(2008:413-417) menyebutkan dalam angka kredit tercantum tugas guru 

bimbingan dan konseling yang terbagi berdasarkan pangkat guru 

bimbingan dan konseling tersebut. 

a. Guru Muda sampai dengan Guru Muda tingkat I 

1) Melaksanakan dengan bimbingan dalam menyusun program 

bimbingan dan konseling. 

2) Melaksanakan dengan bimbingan dalam melaksanakan program 

bimbingan dan konseling. 

3) Melaksanakan dengan bimbingan dalam melaksanakan evaluasi 

pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

4) Melaksanakan dengan bimbingan dalam melaksanakan analisis 

hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

5) Melaksanakan dengan bimbingan dalam melaksanakan tindak 

lanjut pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

6) Melaksanakan dengan bimbingan dalam membimbing siswa dalam 

kegiatan ekstrakurikuler. 

 

b. Guru Madya sampai dengan Guru Madya tingkat I 

1) Melaksanakan penyusunan program bimbingan dan konseling. 

2) Melaksanakan program bimbingan dan konseling. 

3) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling. 
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4) Melaksanakan analisis hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan 

konseling. 

5) Melaksanakan tindak lanjut pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

6) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

 

c. Guru Dewasa sampai dengan Guru Dewasa tingkat I 

1) Melaksanakan penyusunan program bimbingan dan konseling. 

2) Melaksanakan program bimbingan dan konseling. 

3) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

4) Melaksanakan analisis hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan 

konseling. 

5) Melaksanakan tindak lanjut pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

6) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

7) Melaksanakan dengan bimbingan dalam membimbing guru dalam 

proses bimbingan dan konseling. 

 

d. Guru Pembina sampai dengan Guru Utama 

1) Melaksanakan penyusunan program bimbingan dan konseling. 

2) Melaksanakan program bimbingan dan konseling. 

3) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

4) Melaksanakan analisis hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan 

konseling. 

5) Melaksanakan tindak lanjut pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

6) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. 
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7) Melaksanakan dengan bimbingan dalam membimbing guru dalam 

proses bimbingan dan konseling. 

 

 Dari uraian tugas guru bimbingan dan konseling yang disebutkan dalam 

angka kredit, tercantum salah satu tugas guru bimbingan dan konseling 

yaitu melaksanakan program bimbingan dan konseling. Meskipun dalam 

angka kredit ada pembedaan tugas guru bimbingan dan konseling  

berdasarkan pangkat, namun pada intinya tugas guru bimbingan dan 

konseling sama. 

9. Kedudukan Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

  Kedudukan guru bimbingan dan konseling di sekolah terdapat dalam 

sturuktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Sukardi 

(2008:89-90) menyajikan organisasi pelayanan bimbingan dan konseling 

yang dapat menentukan kedudukan guru bimbingan dan konseling di 

sekolah sebagai berikut :  

    

   

 

        

 

   

   Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

Kepala Sekolah 

Wa 

 

Tenaga Ahli Komite 

Se 

Guru  

Bimbingan dan Konseling 

Tata Usaha 

Guru Mata 

Pelajaran/Pelatih 

Wali Kelas/ 
Guru 

S I S W A 
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    Keterangan : 

= Garis komando 

    = Garis koordinasi 

    = Garis konsultasi 

B. Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling 

 

1. Pengertian Kinerja Guru Bimbingan Konseling 

 

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan layanan bimbingan konseling hal  

itu merupakan kinerja dari guru bimbingan dan konseling. Yasin (2000) 

menjelaskan kinerja adalah pekerjaan yang dilakukan, perilaku dan 

penampilan. Jadi kinerja adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang 

dengan berladaskan pada peran dan tugas sesuai dengan pekerjaannya.  

 

Winkel (2010:164) menyatakan bahwa guru bimbingan konseling atau 

biasa disebut konselor sekolah adalah seorang tenaga professional yang 

memperoleh pendidikan khusus diperguruan tinggi dan mencurahkan 

seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan. Dikatakan tenaga 

professional karena pekerjaan guru bimbingan konseling dapat menjadi 

sumber penghasilan, memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan 

yang memenuhi standar mutu atau norma serta memerlukan pendidikan 

profesi (UU No.14 Tahun 2005 Pasal 1 Butir 4). 

Jadi yang dimaksud dengan kinerja guru bimbingan konseling di sekolah  

adalah pekerjaan yang dilakukan seorang guru bimbingan konseling 

dalam melaksanakan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan 
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konseling untuk mencapai pengembangan potensi siswa secara optimal. 

Kinerja tersebut menjadi suatu tolak ukur bagi guru bimbingan konseling 

apakah telah melaksanakan layanan bimbingan konseling yang sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik. 

Permendiknas No.27 Tahun 2008 menyebutkan bahwa ekspektasi kinerja 

konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan 

pelayanan ahli bimbingan dan konseling senantiasa digerakkan oleh 

motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta 

mengutamakan kepentingan konseli, dengan selalu mencermati dampak 

jangka panjang dari pelayanan yang diberikan. 

2. Bentuk-Bentuk Kinerja Guru Bimbingan Konseling di Sekolah 

Rumusan tentang kinerja mengacu kepada wawasan dan keterampilan 

yang hendaknya dapat ditampilkan oleh guru bimbingan konseling sesuai 

dengan tugas dan pernannya sebagai guru bimbingan dan konseling. 

Sukardi (2008:92) tugas guru bimbingan konseling dalam pelayanan 

bimbingan konseling adalah: 

a. melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, 

b. memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling, 

c. merencanakan program bimbingan dan konseling, 

d. melaksanakan segenap program bimbingan dan konseling, 

e. mengevaluasi proses dan hasil pelaksanaan program layanan bimbingan 

 dan konseling, 

 



34 
 

f. melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi program 

 pelayanan bimbingan dan konseling, 

g. mengadministrasikan kegiatan layanan bimbingan dan konseling 

h. mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan, 

 bimbingan dan konseling kepada koordinator bimbingan dan konseling. 

 

Sejalan dengan tugas-tugas guru bimbingan dan konseling yang telah 

disebutkan diatas, IPBI (dalam Prayitno dan Amti, 1999: 341-342) 

menjelaskan lebih rinci bentuk-bentuk kinerja/kegiatan yang harus 

dilakukan oleh guru bimbingan konseling dalam melaksanakan pelayanan 

bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun program bimbingan dan konseling 

b. Mengajar dalam bidang psikologi dan bimbingan dan konseling 

c. Mengorganisasikan program bimbingan dan konseling 

d. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling 

e. Mengungkapkan masalah klien 

f. Menyusun dan mengembangkan himpunan data 

g. Mengadakan pengumpulan data tentang minat, bakat, kemampuan, 

dan kondisi kepribadian 

h. Menyelenggarakan konseling perorangan 

i. Menyelenggarakan bimbingan dan konseling kelompok 

j. Menyelenggarakan orientasi studi siswa 

k. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler 

l. Membantu guru bidang studi dalam mendiagnosis kesulitan belajar 

                  siswa 

m. Membantu guru bidang studi dalam menyelenggarakan pengajaran 

perbaikan dan program pengayaan 

n. Menyelenggarakan bimbingan kelompok belajar 

o. Menyelenggarakan pelayanan penempatan siswa 

p. Menyelenggraakan bimbingan karir dan pemberian informasi 

pendidikan/jabatan 

q. Menyelenggarakan konferensi kasus 

r. Menyelenggarakan terapi kepustakaan 

s. Melakukan kunjungan rumah 

t. Menyelenggarakan lingkungan klien 

u. Merangsang perubahan lingkungan klien 

v. Menyelenggarakan konsultasi khusus 
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w. Mengantar dan menerima alih tangan 

x. Menyelenggarakan diskusi professional 

y. Memahami dan menulis karya-karya ilmiah dibidang BK 

z. Memahami hasil dan menyelenggarakan penelitian dibidang BK 

aa. Menyelenggarakan kegiatan BK pada lembaga/lingkungan yang 

berbeda 

bb. Berpartisipasi aktif dalam pengembangan profesi BK.  

 

 

Tentunya dalam melaksanakan butir-butir kinerja tersebut seorang guru 

bimbingan konseling harus dapat melibatkan seluruh warga sekolah. 

Keterlibatan warga sekolah akan membuat kinerja guru bimbingan 

konseling akan semakin efektif dan efisien. Dukungan dari kepala sekolah 

dan wakil kepala sekolah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan program 

bimbingan konseling. Tentunya dalam melaksanakan berbagai kinerja 

tersebut dibutuhkan keahlian,  kemahiran, keterampilan, serta kecakapan 

dari guru bimbingan konseling.  

C. Program Bimbingan dan Konseling 

1. Pengertian Program Bimbingan dan Konseling 

Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan konseling, guru bimbingan 

konseling harus berpanduan pada program bimbingan konseling yang 

telah disusun. Program bimbingan konseling merupakan keseluruhan dari 

rencana kegiatan pelayanan bimbingan konseling.   

Menurut Giyono (2010:38) program bimbingan dan konseling adalah 

satuan rencana keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling yang akan 

dilaksanakan pada periode tertentu, yakni periode bulanan, semester dan 

tahunan. Dapat disimpulkan bahwa program bimbingan dan konseling 

adalah keseluruhan rencana kegiatan yang disusun dengan 
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memperhatikan kebutuhan peserta didik yang dilaksanakan pada periode 

tertentu. Dalam hal ini periode tertentu yakni periode harian, mingguan, 

bulanan, semesteran, dan periode tahunan. Pelaksanaan program 

bimbingan konseling yang sesuai dengan periode-periode tersebut akan 

membuat pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan konseling 

berkesinambungan. 

Program bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari suatu 

sistem di sekolah dan mengandung makna bahwa program bimbingan 

konseling bukan berarti program milik guru bimbingan dan konseling 

sekolah sendiri tetapi lebih dari itu, program bimbingan dan konseling 

merupakan milik semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di 

sekolah. Program tersebut mengandung unsur-unsur yang terdapat di 

dalam berbagai ketentuan tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling 

dan berorientasikan pada pencapaian tujuan kegiatan bimbingan dan 

konseling di sekolah.  

Program bimbingan dan konseling disusun oleh guru bimbingan 

konseling. Meskipun program bimbingan konseling disusun oleh guru 

bimbingan konseling, namun dalam pelaksanaannya guru bimbingan 

konseling harus dapat melibatkan seluruh warga sekolah. Maka bisa 

dikatakan program bimbingan konseling bukanlah milik guru bimbingan 

konseling saja, namun miliki seluruh warga sekolah. 
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Soetjipto dan Kosasi (2007:97) mengungkapkan secara garis besar 

program bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama 

hendaknya berorientasi kepada: 

a. Bimbingan belajar, karena cara belajar di sekolah menengah pertama 

berbeda sekali dengan di sekolah dasar. 

b. Bimbingan tentang hubungan muda-mudi, karena pada usia ini 

mereka mulai mengenal hubungan cinta kasih. 

c. Pada usia ini mereka mulai membentuk kelompok sebaya (peer 

group) maka hendaknya program bimbingan konseling juga 

menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan 

sosial. 

d. Bimbingan yang berorientasi pada tugas-tugas perkembangan anak 

usia 12-15 tahun. 

e. Bimbingan karir baik yang menyangkut pemahaman tentang dunia 

pendidikan ataupun pekerjaan. 

  

2. Jenis-Jenis Program Bimbingan dan Konseling 

Program bimbingan dan konseling adalah kumpulan rencana kegiatan 

pelayanan bimbingan konseling yang disusun berdasarkan pada kebutuhan 

peserta didik pada suatu periode tertentu. Periode tersebut bisa dalam 

rentang tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Dalam Pusat 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Penjas dan BK (2009:14), jenis-jenis program bimbingan dan konseling itu 

sendiri dibagi menjadi lima yaitu : 
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a. Program Tahunan 

 Yaitu program bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan 

pelayanan dan kegiatan pendukung selama satu tahun untuk masing-

masing kelas di sekolah/madrasah. 

b. Program Semesteran 

  Yaitu program bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan 

pelayanan dan kegiatan pendukung selama satu semester untuk masing-

masing kelas yang merupakan jabaran dari program tahunan. 

 

c. Program Bulanan 

Program bulanan merupakan program bimbingan dan konseling yang 

meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama 

satu bulan yang merupakan jabaran program semesteran. 

 

d. Program Mingguan 

 Program mingguan merupakan program pelayanan bimbingan 

konseling yang meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan 

pendukung selama satu minggu yang merupakan jabaran dari program 

bulanan. 

 

e. Program Harian 

Program harian merupakan program pelayanan bimbingan konseling 

yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program 

harian merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk 

rencana program pelayanan/pendukung (RPP). 
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Dari perumusan jenis program tersebut, maka guru bimbingan konseling 

dapat menentukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan 

bimbingan konseling secara terperinci sesuai dengan waktu periode yang 

telah ditentukan. Guru bimbingan konseling juga harus dapat 

menyesuaikan program bimbingan konseling yang telah disusun dengan 

program sekolah agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar 

tanpa adanya benturan. Semua hal ini bertujuan agar kegiatan layanan 

bimbingan konseling yang telah tercantum diprogram bimbingan 

konseling dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

 

3. Unsur-Unsur Program Bimbingan dan Konseling 

Tidak hanya memperhatikan struktur program bimbingan dan konseling, 

guru bimbingan konseling selaku pelaksana program juga memperhatikan 

unsur-unsur yang terkandung dalam pembuatan program. Menurut 

Hikmawati (2011:11-12) unsur-unsur yang hendaknya diperhatikan dan 

menjadi isi program bimbingan dan konseling disekolah adalah sebagai 

berikut: 

a. Jumlah siswa yang dibimbing 

1) Guru pembimbing     : 150 

                     siswa minimal  

2) Kepala sekolah dari guru pembimbing  : 40 

           siswa 

3) Wakil kepala sekolah dari guru pembimbing : 75 

            siswa 

4) Guru kelas     : 1 kelas 

 

b. Kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan 

1) Dalam jam belajar sekolah 

2) Luar jam belajar sekolah 
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c. Unsur bimbingan dan konseling 

1) Bidang-bidang bimbingan, yaitu: 

a) Bimbingan pribadi 

b) Bimbingan sosial 

c) Bimbingan belajar 

d) Bimbingan karier 

d. Jenis dan layanan bimbingan dan konseling, yaitu: 

1) Layanan orientasi 

2) Layanan informasi 

3) Layanan penempatan/penyaluran 

4) Layanan pembelajaran 

5) Layanan konseling perorangan 

6) Layanan bimbingan kelompok 

7) Layanan konseling kelompok 

e. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling,yaitu: 

1) Aplikasi instrumentasi 

2) Himpunan data 

3) Konferensi kasus 

4) Kunjungan rumah 

5) Alih tangan kasus 

f. Volume kegiatan bimbingan dan konseling 

1) Layanan orientasi    

2) Layanan informasi    

3) Layanan penempatan/penyaluran  

4) Layanan pembelajaran    

5) Layanan konseling perorangan  

6) Layanan bimbingan kelompok  

7) Layanan konseling kelompok   

8) Aplikasi instrumentasi    

9) Himpunan data    

10) Konferensi kasus    

11) Kunjungan rumah    

12) Alih tangan kasus    

g. Unsur layanan terhadap siswa mengikuti rumus  “5 x 2 x 3” yang 

berarti, setiap siswa menerima layanan bimbingan dan konseling 

minimal lima kali dalam setiap semester selama tiga tahun di satu 

jenjang sekolah. 

h. Setiap kali kegiatan bimbingan dan konseling kurang lebih sekitar dua 

jam. 

i. Pada semester pertama diwajibkan dilaksanakannya layanan orientasi. 

 

 

Semua unsur-unsur yang telah disebutkan diatas hendaknya menjadi 

perhatian khusus bagi guru bimbingan dan konseling dalam menyusun 

program bimbingan dan konseling agar nantinya dapat mencapai tujuan 
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yang telah ditentukan dalam program bimbingan dan konseling. Bila 

program bimbingan dan konseling telah tersusun dengan baik, maka 

selanjutnya kinerja guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan 

program bimbingan dan konseling akan diuji. 

 

4. Ciri Program Bimbingan dan Konseling yang Baik 

Saat ini  telah banyak sekali  sekolah-sekolah yang menyadari pentingnya 

layanan bimbingan dan konseling. Kesadaran tersebut muncul karena 

semakin menurunnya tingkat moral dan emosional yang labil dari peserta 

didik. Namun kesadaran itu tidak diikuti dengan kinerja yang baik dari 

guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan dan kegiatan 

pendukung bimbingan dan konseling. Sebelum melaksanakan layanan dan 

kegiatan pendukung yang telah tercantum diprogram bimbingan konseling, 

terlebih dahulu  guru bimbingan konseling harus  menyusun program 

bimbingan dan konseling. 

Menurut Giyono (2010, 44-45) program bimbingan yang baik yaitu 

program bimbingan yang apabila dilaksanakan akan efektif dan efisien 

memilliki ciri-ciri sebagai berikut: 

 

1) Program disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari 

para peserta didik yang besangkutan. 

2) Kegiatan bimbingan diatur berdasarkan skala proritas yang juga 

ditentukan berdasarkan kebutuhan peserta didik dan kemampuan 

petugas. 

3) Program dikembangkan secara berangsur-angsur dengan melibatkan 

semua tenaga pendidikan di sekolah dalam merencanakannya. 

4) Program dikembangkan dengan melibatkan tenaga di luar sekolah 

dalam pelaksanaan program (misal pihak kepolisian, dokter) 

5) Program memiliki tujuan yang ideal tetapi realistis maksudnya dapat 

dicapai dengan mudah dalam pelaksanaannya. 
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6) Program tersebut mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan 

diantara semua anggota staf pelaksananya. 

7) Menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan program. 

8) Penyusunan program disesuaikan dengan program pendidikan di 

lingkungan sekolah yang bersangkutan. 

9) Memberikan kemungkinan untuk memberikan pelayanan kepada 

semua peserta didik di sekolah yang bersangkutan. 

10) Memperlihatkan peranan yang penting dalam menghubungkan dan 

       memadukan sekolah dengan masyarakat. 

11) Berlangsung sesuai dengan proses penilaian diri, baik mengenai 

program itu sendiri maupun kemajuan para peserta didik. 

12) Program itu menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan 

bimbingan dalam hal pelayanan individual dan kelompok. 

13) Program memiliki alat ukur yang objektif  dan mencakup berbagai 

bidang layanan yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan bidang karir. 

14) Program bimbingan merupakan bagian yang integral dari program 

pendidikan di sekolah. 

 

 

Program bimbingan dan konseling di sekolah akan terlaksana secara 

efektif dan efisien bila memenuhi semua kriteria yang telah disebutkan 

diatas. Penyusunan program bimbingan dan konseling haruslah dilakukan 

secara baik agar dalam proses pelaksanaanya dapat  mempermudah guru 

bimbingan konseling. 

  

 

D. Kinerja Guru Bimbingan Konseling Dalam Pelaksanaan Layanan dan 

  Kegiatan Pendukung Bimbingan dan Konseling 

Layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling pada dasarnya 

seluruh kegiatan pelayanan yang akan diberikan kepada peserta didik yang 

bertujuan mengembangkan potensi diri perserta didik, baik dalam bidang 

pribadi, sosial, belajar, dan karir yang dilaksanakan pada periode tertentu. 

Layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling tersebut termuat 

kedalam sebuah program, yaitu program bimbingan dan konseling. Jadi 

pada dasarnya pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling disekolah 
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adalah melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling 

yang telah tercantum diprogram bimbingan dan konseling. Layanan dan 

kegiatan pendukung tersebut disusun berdasarkan pada kebutuhan peserta 

didik yang berbeda-beda. Sukardi (2008:56) menjelaskan suatu kegiatan 

bimbingan dan konseling disebut pelayanan apabila kegiatan tersebut 

dilakukan melalui kontak langsung dengan sasaran pelayanan 

(klien/konseli), dan secara langsung berkenaan dengan permasalahan 

ataupun kepentingan tertentu yang dirasakan oleh sasaran pelayanan itu.  

 

Sukardi (2008:56-95) menyebutkan ada sejumlah layanan dan kegiatan 

pendukung bimbingan dan konseling di sekolah, diantaranya sebagai 

berikut: 

 

a. Pelayanan Orientasi di Sekolah 

Pelayanan orientasi yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan konseli/peserta didik memahami lingkungan (contohnya 

sekolah) yang baru dimasukinya, untuk mempermudah dan 

memperlancar konseling berperan dilingkungan barunya. Tujuan utama 

dari pelayanan orientasi ini adalah membantu konseli/peserta didik dalam 

memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan 

sekolah yang baru dimasukinya. Dari pelayanan orientasi sekolah ini 

diharapkan mempermudah konseli/peserta didik dalam menyesuaikan 

diri terhadap pola kehidupan sosial, belajar, dan kegiatan-kegitan lain 

yang mendukung pengembangan siswa secara optimal. Materi yang dapat 

diberikan melalui layanan orientasi ada  berbagai cara, yaitu meliputi: 
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1) sistem penyelenggaraan pendidikan pada umumnya 

2) kurikulum yang sedang berlaku 

3) penyelenggaraan pengajaran 

4) kegiatan belajar siswa yang diharapkan 

5) sistem penilaian ujian dan kenaikan kelas 

6) fasilitas dan sumber belajar yang ada 

7) fasilitas penunjang 

8) staf pengajar dan tata usaha 

9) hak dan kewajiban siswa 

10) organisasi siswa 

 

Semua poin-poin yang disebutkan di atas adalah materi yang dapat 

diberikan melalui layanan  orientasi sekolah. Siswa yang baru memasuki 

jenjang pendidikan berikutnya sangat membutuhkan layanan orientasi 

maka dari itu hendaknya layanan ini diberikan pada saat peserta didik baru 

memasuki sekolah agar peserta didik dapat langsung bisa merasakan 

manfaat dari pelayanan orientasi sekolah ini.  

 

b. Pelayanan Informasi 

Layanan informasi yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan 

pengaruh besar kepada peserta didik (terutama orang tua) dalam menerima 

dan memahami informasi (seperti informasi pendidikan dan informasi 

jabatan) yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga, dan 
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masyarakat. Tujuan utama dari pelayanan informasi ini adalah 

memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam 

rangka pengambilan keputusan yang berkaitan dengan  kepribadian, 

pendidikan dan pilihan kariernya. Materi yang dapat diangkat melalui 

layanan informasi ada berbagai cara, yaitu meliputi: 

1) informasi pengembangan diri 

2) informasi pendidikan 

3) informasi jabatan 

4) informasi kehidupan keluarga, sosial kemasyarakatan, keberagaman, 

sosial budaya dan lingkungan. 

 

Pelayanan informasi tidak hanya diberikan saat peserta didik baru 

memasuki sekolah saja, namun pelayanan informasi ini harus diberikan 

setiap saat ketika peserta didik membutuhkannya.  

 

c. Pelayanan Penempatan dan Penyaluran 

Pelayanan penempatan dan penyaluran, yaitu pelayanan bimbingan dan 

konseling yang memungkinkan peserta didik (klien/konseli) memperoleh 

penempatan dan penyaluran yang tepat (misalnya penempatan/penyaluran 

dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan, 

magang, kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, 

bakat, minat, serta kondisi pribadinya. 

 

Materi yang dapat diangkat melalui layanan penempatan dan penyaluran 

ada berbagai macam, yaitu meliputi: 
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1) penempatan dan penyaluran siswa disekolah 

2) pelayanan penempatan dalam kelas, 

3) pelayanan penempatan dan penyaluran ke dalam kelompok belajar, 

4) pelayanan penempatan dan penyaluran kedalam kegiatan 

       kurikuler/ekstrakurikuler, 

5) pelayanan penempatan dan penyaluran ke jurusan/program studi, 

6) pelayanan penempatan dan penyaluran  lulusan, 

7) pelayanan penempatan dan penyaluran kedalam pendidikan 

       sambungan/lanjutan, 

8) pelayanan penempatan dan penyaluran kedalam jaabatan/pekerjaan. 

 

Hal yang sangat perlu mendapat perhatian dari guru bimbingan dan 

konseling dalam memberikan layanan penempatan dan penyaluran adalah 

guru bimbingan dan konseling harus sangat memahami potensi, minat, 

bakat serta kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Pemahaman guru 

bimbingan dan konseling terhadap potensi, minat, bakat serta kemampuan 

yang dimiliki oleh peserta didik akan memudahkan dan meminimalisir 

kesalahan dan memberilan layanan penepatan dan penyaluran. 

 

d. Pelayanan Pembelajaran 

Pelayanan pembelajaran, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan peserta didik (klien/konseli) mengembangkan diri 

berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar 

yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai 

aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. 
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Materi yang dapat diangkat melalui pelayanan pembelajaran, yaitu 

meliputi hal berikut: 

1) pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar tentang  

kemampuan, motivasi, sikap, dan kebiasaan belajar. 

2) pengembangan motivasi, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik. 

3) pengembangan keterampilan belajar: membaca, mencatat, bertanya, 

menjawab, dan menulis. 

4) pengajaran perbaikan. 

5) program pengayaan. 

 

e. Pelayanan Konseling Perorangan (Individual) 

Pelayanan konseling perorangan (individual), yaitu pelayanan bimbingan 

dan konseling yang memungkinkan peserta didik (klien/konseli) 

mendapatkan pelayanan langsung tatap muka (secara perorangan) dengan 

guru pembimbing (konselor)  dalam rangka pembahasan dan pengentasan 

permasalahan pribadi yang dialaminya. Dalam hal ini guru bimbingan dan 

konseling dituntut menguasai berbagai teori atau pendekatan yang 

digunakan untuk pengentasan permasalahan yang dialami peserta didik 

(klien/konseli). 

 

f. Pelayanan Bimbingan Kelompok 

Pelayanan bimbingan kelompok, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling 

yang memungkinkan sejumlah peserta didik (konseli) secara bersama-

sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari 

narasumber tertentu (terutama dari guru pembimbing /konselor) dan atau 
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membahas secara bersama-sama pokok bahasan (topik) tertentu yang 

berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari 

dan/atau untuk perkembangan dirinya baik sebagai individu ataupun 

pelajar, dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan/atau 

tindakan tertentu. Pelayanan bimbingan kelompok ini diberikan kepada 

seluruh peserta didik tanpa terkecuali.  

 

g. Layanan Konseling Kelompok 

Pelayanan konseling kelompok merupakan konseling yang 

diselenggarakan dalam kelompok, dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok yang terjadi di dalam kelompok itu. Masalah yang dibahas 

dalam konseling kelompok adalah masalah perorangan yang meliputi 

berbagai masalah dalam segenap bidang bimbingan. Setiap anggota 

kelompok dapat meceritakan masalah yang dideritanya kemudian anggota 

kelompok yang lain akan membahas secara intensif masalah tersebut untuk 

nantinya akan dientaskan. Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh 

layanan konseling kelompok ialah fungsi pengentasan. 

 

h. Aplikasi Instrumentasi Bimbingan dan Konseling 

Aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling , yaitu kegiatan 

pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan 

keterangan tentang peserta didik (klien/konseli), keterangan tentang 

lingkungan peserta didik (konseli), dan “lingkungan yang lebih luas”. 

Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes 

ataupun non tes. 
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Hasil pengumpulan data dari peserta didik tersebut dapat dipakai dalam 

kegiatan layanan bimbingan konseling. Data dan keterangan yang perlu 

dikumpulkan melalui aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling pada 

umumnya meliputi:  

     1)   Instrumen tes 

a)  Tes intelegensi 

b)  Tes bakat 

c)  Tes kepribadian 

e)  Tes hasil belajar 

f)  Tes diagnostik 

 

      2)   Instrumen non tes 

a) Catatan anekdot 

b) Angket/kuisioner 

c) Daftar cek 

d) Sosiometri 

e) Inventori 

 

i. Himpunan Data 

Penyelenggaraan himpunan data, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan 

konseling untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan 

dengan keperluan pengembangan peserta didik (klien/konseli). Berbagai 

hal yang termuat dalam himpunan data adalah berbagai hal yang terdapat 

dalam instrumentasi bimbingan dan konseling. Namun lebih dari itu 

himpunan data juga dapat memuat berbagai keterangan, diantaranya: 
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1. identitas pribadi siswa, 

2. latar belakang rumah keluarga, 

3. kemampuan mental, bakat, dan kondisi kepribadian, 

4. sejarah pendidikan, hasil belajar, nilai-nilai mata pelajaran, 

5. hasil tes diagnostic, 

6. sejarah kesehatan, 

7. pengalaman ekstrakurikuler dan kegiatan diluar sekolah, 

8. minat dan cita-cita pendidikan dan pekerjaan/jabatan, 

9. prestasi khusus yang pernah diperoleh, 

10. deskripsi menyeluruh hasil belajar siswa setiap kelas, 

11. sosiometri setiap kelas, 

12. laporan penyelenggaraan diskusi/belajar kelompok. 

 

Himpunan data perlu diselenggarakan secara berkesinambungan, 

sistematik, komprehensif, terpadu, dan bersifat tertutup.  

 

j. Konferensi Kasus 

Konferensi kasus, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling 

untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik 

(klien/konseli) dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai 

pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan kemudahan, 

dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan tersebut. Pertemuan 

dalam rangka konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup. Materi pokok 

yang dibicarakan dalam konferensi kasus ialah segenap hal yang 

menyangkut permasalahan (kasus) yang dialami oleh siswa yang 
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bersangkutan. Teknik-teknik bantuan yang akan diberikan dan dibicarakan 

dalam suatu pertemuan disebut dengan konferenssi kasus atau case 

conference. 

 

 

k. Kunjungan Rumah 

Kunjungan rumah, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, 

untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi 

terentaskannya permasalahan peserta didik (klien/konseli) melalui 

kunjungan kerumahnya. Kunjungan rumah ini merupakan kegiatan yang 

membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik antara orang tua/wali 

murid dengan guru bimbingan dan konseling. Dari kunjungan rumah akan 

diperoleh berbagai keterangan tentang peserta didik yang berguna bagi 

pengentasan permasalahan yang dialami peserta didik. Data dan 

keterangan bisa didapatkan meliputi: 

a. kondisi rumah tangga dan orang tua, 

b. fasilitas belajar yang ada dirumah, 

c. hubungan antaranggota keluarga dirumah, 

d. sikap dan kebiasaan peserta didik dirumah, 

e. berbagai pendapat orang tua dan anggota keluarga lainnya  

     terhadap peserta didik, 

6) komitmen orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam perkembangan 

peserta didik dan pengentasan masalahnya. 
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l. Alih Tangan Kasus 

Alih tangan kasus, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, 

untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah 

yang dialami peserta didik (klien/konseli) dengan memindahkan 

penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Kegiatan alih tangan 

kasus ini memerlukan kerja sama yang erat dan baik antara berbagai pihak 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dialami peserta didik.alih 

tangan kasus bertujuan agar peserta didik yang mengalami masalaah 

mendapat penanganan yang lebih tepat dan tuntas. Materi pokok yang 

dialihtangankan pada dasarnya sama dengan keseluruhan kasus yang 

dialami oleh peserta didik yang bersangkutan.  

 

Sukardi (2008:93-94) menjelaskan langkah-langkah dalam proses 

pelayanan alih tangan kasus bisa melalui langkah sebagai berikut: 

 

1) Alih tangan kasus dapat dimulai dengan inisiatif pihak tertentu yang 

menemukan siswa (klien/konseli) yang memiliki kesulitan dan tidak 

dapat dipecahkan oleh petugas itu sendiri. Dalam hal ini misalnya oleh 

wali kelas. 

2) Wali kelas memperkirakan kesulitan macam apa yang dihadai oleh 

siswa. Dalam hal ini misalnya kesulitan psikologis.  

3) Wali kelas mengajukan alih tangan atau rujukan ini kepada kepala 

sekolah sebagai penanggung jawab puncak dari program bimbingan 

dan konseling. 

4) Kepala sekolah menunjuk terlebih dahulu diadakan pemeriksaan 

kesehatan fisik. Dalam hal ini misalnya perawat sekolah. 

5) Siswa tersebut bersama dengan hasil pemeriksaan kesehatan dirujuk 

kepada konselor. 

6) Apabila konselor  tidak bisa menangani sendiri, siswa tersebu dirujuk 

kepada ahli psikologi/psikolog, untuk diperiksa, apakah siswa tersebut 

memerlukan penanganan dalam suatu pembahasan kasus atau 

pelayanan testing dalam hal  apa? 

7) Apabila hasil pemeriksaan psikologi menunjukan bahwa sebenarnya 

siswa tersebut tidak memerlukan pemabahasan kasus dan tidak 

memerlukan layanan testing, maka psikolog tersebut memberikan 

rekomendasi tentang status siswa tersebut sebagai balikan kepada 

pihak sekolah. 
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8) Apabila dari pemeriksaan itu ternyata bahwa siswa tersebut tidak 

memerlukan  pembahasan kasus, tetapi membutuhkan pelayanan 

testing, maka siswa tersebut dialihtangankan kepada lembaga 

penyelenggara tes untuk dilengkapi dengan data dari wawancara 

dengan orang tua pihak lain yang membutuhkan. 

9) Apabila dari pemeriksaan psikolog ternyata bahwa siswa itu 

memerlukan pembahasan yang lebih luas dari berbaga pihak, maka 

diselenggarakan pembahasan kasus yang melibatkan berbagai pihak 

yang berkepentingan. 

10) Dari pembahasan kasus diberikan rekomendasi sesuai dengan status 

siswa tersebut. 

 

Berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling 

yang telah disebutkan di atas harus dilakukan oleh guru bimbingan 

konseling sebagai wujud nyata kinerja dalam pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling. Dapat disimpulkan pula bahwa pelaksanaan 

layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling membutuhkan 

kerjasama yang erat dari berbagai pihak agar tujuan dari program  

bimbingan dan konseling dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Pihak 

yang terkait itu adalah kepala sekolah, dewan guru, staf tata usaha, peserta 

didik, orang tua serta masyarakat. 

 

 


