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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian ini akan membahas tentang kendala pelaksanaan program bimbingan 

dan konseling. Oleh sebab itu, akan dibahas teori-teori yang berkaitan dengan 

program bimbingan dan konseling, dimulai dari persiapan penyusunan program, 

program bimbingan dan konseling, pelaksanaan program, dan manajemen 

bimbingan dan konseling. 

 

A. Program Bimbingan dan Konseling 

 

1. Pengertian dan Tujuan Program Bimbingan dan Konseling 

 

Pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan mengadakan 

kegiatan bimbingan dan konseling. Kegiatan tersebut terselenggara dalam 

satu rangkaian program bimbingan dan konseling. Winkel (1991:105) 

menjelaskan bahwa ”program bimbingan dan konseling (guidance program) 

yaitu suatu rangkaian kegiatan bimbingan yang terencana, terorganisasi, dan 

terkoordinasi selama periode tertentu, misalnya satu tahun ajaran”, sedangkan 

Hotch dan Costor (dalam Soetjipto dan Kosasi,2007:91) berpendapat 

”program bimbingan dan konseling adalah suatu program yang memberikan 

layanan khusus yang dimaksudkan untuk membantu siswa dalam 

mengadakan penyesuaian diri”. Pendapat di atas menjelaskan bahwa program 
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bimbingan dan konseling merupakan suatu rangkaian kegiatan layanan yang 

telah direncanakan dan diorganisasikan selama jangka waktu tertentu yang 

diberikan kepada siswa guna mencapai tujuan bimbingan dan konseling di 

sekolah.  

 

Program bimbingan dan konseling diharapkan dapat terlaksana dengan baik 

agar tujuan program bimbingan dan konseling di sekolah dapat tercapai. 

Sukardi dan Sumiati (1990:3) memaparkan tentang ”tujuan program 

bimbingan dan konseling yang digolongkan dalam dua bagian, yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus”. Secara umum siswa mampu mengembangkan 

pengetahuan dan pemahaman diri dalam kemajuan di sekolah, sedangkan 

secara khusus siswa diharapkan mampu memahami dan mengoptimalkan 

kemampuan yang dimiliki sehingga siswa dapat mengatasi masalahnya secara 

lebih mandiri. 

 

Jadi, program bimbingan dan konseling merupakan serangkaian kegiatan 

yang layanan bimbingan dan konseling yang telah direncanakan, 

dikoordinasikan dalam periode waktu tertentu guna membantu siswa dalam 

mengembangkan pontensi dirinya. Setelah siswa memperoleh pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah diharapkan siswa mampu memahami dan 

mengoptimalkan dirinya sehingga mampu mengatasi masalahnya sendiri baik 

masalah pribadi maupun masalah yang berasal dari lingkungan sekitar. 
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2. Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling 

 

Kegiatan penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah perlu 

dipersiapkan dengan baik. Tahap persiapan program ini mempunyai arti 

penting untuk menarik perhatian dan minat dalam menjalankan kegiatan 

bimbingan dan konseling di sekolah, serta dapat dijadikan dasar dalam 

program bimbingan dan konseling. Tahap ini melibatkan semua pihak terkait 

di sekolah, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa tahap persiapan 

merupakan seperangkat kegiatan mengumpulkan berbagai hal yang 

dibutuhkan untuk penyusunan program dan pengadaan kelengkapan yang 

dibutuhkan. Ohlsen (dalam Sukardi dan Sumiati 1990:8-9) menjabarkan 

tentang pedoman penyusunan program bimbingan dan konseling sebagai 

berikut: 

a. program bimbingan dan konseling haruslah disusun atas dasar kebutuhan 

dan masalah siswa. 

b. guru yang mempunyai hubungan erat dan kontiyu dengan siswa haruslah 

diberikan tempat atau kedudukan yang penting dalam program bimbingan. 

c. adanya seorang ahli dan terlatih. 

d. kerjasama yang baik dengan kepala sekolah. 

e. membentuk kerjasama antara guru, guru bimbingan dan konseling dan 

kepala sekolah 

 

Jadi, penyusunan program dilakukan dengan tujuan agar program yang dibuat 

tepat pada sasaran sehingga tujuan dapat tercapai. Miller (dalam Soetjipto dan 

Kosasi, 2007:92) mengemukakan tahap-tahap dalam penyusunan program 

sebagai berikut: 

a. tahap persiapan, dilakukan melalui survei untuk menginventarisasi tujuan, 

kebutuhan, dan kemampuan sekolah, serta kesiapan sekolah yang 

bersangkutan untuk melaksanakan program bimbingan. 

b. pertemuan-pertemuan permulaan dengan para konselor yang telah ditunjuk 

oleh pemimpin sekolah, bertugas merumuskan tujuan program yang akan 
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disusun, mempersiapkan bagan organisasi dari program tersebut, dan 

membuat kerangka dasar dari program yang akan disusun. 

c. pembentukan panitia sementara untuk merumuskan program bimbingan 

bertugas merumuskan tujuan program bimbingan yang akan disusun, 

mempersiapkan bagan organisasi, dan membuat kerangka dasar dari 

program yang disusun. 

d. pembentukan panitia penyelenggara program, bertugas mempersiapkan 

program tes, mempersiapkan dan melaksanakan sistem pencatatan, dan 

melatih para pelaksana program bimbingan untuk melaksanakan kegiatan 

tersebut. 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tahap 

penyusunan program perlu disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan 

kesiapan sekolah dalam pelaksanaan program, serta didukung kerja sama 

yang baik dengan semua pihak di sekolah yang bersangkutan. 

 

Sukardi dan Sumiati (1990:16) berpendapat bahwa ”untuk menyusun dan 

melaksanakan program bimbingan yang baik di sekolah, persyaratan yang 

dituntut harus dipenuhi, diantaranya personil, fasilitas dan anggaran biaya”. 

Personil bimbingan dan konseling adalah guru bimbingan dan konseling dan 

ketersediaan fasilitas fisik seperti ruang bimbingan dan konseling beserta 

kelengkapannya dan fasilitas teknis yaitu alat pengumpul data diantaranya 

daftar cek, inventori, dan tes. Anggaran biaya untuk kelancaran program 

bimbingan dan konseling diperlukan terutama dalam kegiatan penunjang 

kegiatan bimbingan dan konseling. 

 

Tahap penyusunan program bimbingan dan konseling yaitu melaksanakan 

studi kelayakan, merupakan seperangkat kegiatan dalam mengumpulkan 

berbagai informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk penyusunan 

program bimbingan dan konseling. Aspek yang dipertimbangkan diantaranya: 
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sarana dan prasarana, pengendalian program, pembiayaan kegiatan secara 

keseluruhan yang menunjang pelaksanaan program. Setelah melaksanakan 

studi kelayakan, maka tahap selanjutnya adalah penyusunan program 

bimbingan dan konseling hendaknya merumuskan masalah-masalah yang 

dihadapi oleh siswa, guru bimbingan dan konseling, kepala sekolah, 

selanjutnya guru bimbingan dan konseling perlu mengkonsultasikan usulan 

program bimbingan dan konseling bersama wali kelas, guru mata pelajaran, 

staf administrasi bimbingan dan personel lainnya. 

 

Tahap selanjutnya yang juga menunjang penyusunan program bimbingan dan 

konseling adalah tersedianya fasilitas, baik fasilitas fisik yang terdiri dari 

ruang bimbingan dan konseling dan alat-alat perlengkapan ruangan dan 

fasilitas teknis yang terdiri dari alat-alat mengumpul data seperti angket, tes, 

inventori, daftar cek. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Sukardi dan Sumiati (1990:23) yang menyatakan bahwa ”fasilitas fisik dan 

fasilitas teknis merupakan faktor yang sangat menetukan dalam pelaksanaan 

program bimbingan dan penyuluhan di sekolah”. Nurihsan (2007:51) 

menjelaskan tentang sarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan 

bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut: 

a. alat pengumpul data, baik tes maupun non tes. 

b. alat penyimpan data, khususnya dalam bentuk himpunan data. 

c. kelengkapan penunjang teknis, seperti data informasi, paket bimbingan, 

alat bantu bimbingan. 

d. perlengkapan administrasi 

 

Oleh sebab itu perlu adanya anggaran biaya khusus dalam penyusunan 

program bimbingan dan konseling, diantaranya untuk pembiayaan personel, 
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pengadaan dan pengembangan alat-alat teknis, biaya operasional, biaya 

penelitian atau riset. Anggaran ini dapat berasal dari sekolah atau yayasan. 

Sukardi (2008:113) menyebutkan bahwa:  

”dalam sistem persekolahan saat ini, anggaran belanja dan pendapatan 

program bimbingan dan konseling diatur oleh kepala sekolah atau 

yayasan. Anggaran untuk membantu guru pembimbing membeli 

peralatan dan material baru sepenuhnya dibawah kendali kepala 

sekolah.” 

 

 

Penyusunan program perlu dilakukan dengan baik, karena akan 

mempengaruhi tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan program dan evaluasi 

program. Oleh sebab itu, guru bimbingan dan konseling perlu 

mempertimbangkan kriteria penilaian keberhasilan program bimbingan dan 

konseling. Kritera penilaian keberhasilan program bimbingan dan konseling 

yang baik merupakan standar yang dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan 

program bimbingan dan konseling. Sukardi (1995:34) membuat kriteria 

keberhasilan program bimbingan dan konseling sebagai berikut: 

a. ada tidaknya jenis program: bimbingan pribadi, bimbingan emosional, 

bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan jabatan atau karier. 

b. ketepatan program yang memang dibutuhkan oleh siswa dalam sekolah 

pada semester yang bersangkutan atau ketepatan prioritas program yang 

dipilih. 

c. kelengkapan isi tiap jenis program yaitu: materi yang terinci, pendekatan 

atau metode, waktu,  audience. 

 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberhaslian 

program bimbingan dan konseling dapat dilihat dari kelengkapan jenis 

program beserta materi, metode, waktu dan siswa sebagai sasaran. Selain itu 

program bimbingan dan konseling perlu mempertimbangkan ketepatan 

penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah. 
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3.  Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling 

 

Pelaksanaan program bimbingan dan konseling mencakup seluruh kegiatan 

yang diberikan dalam bentuk layanan bimbingan dan konseling. Sukardi 

(1995:77) menjelaskan program bimbingan dan konseling mencakup 

”layanan pengumpulan data, layanan bimbingan dan konseling, layanan 

bantuan kesulitan belajar, layanan orientasi dan penyajian informasi, layanan 

penempatan, dan layanan rujukan atau alih tangan”. Pendapat tersebut 

didukung oleh Rahman (2003:84) menyatakan bahwa ”pelaksanaan program 

terdiri dari pengumpulan data dan layanan bimbingan dan konseling”. Jadi, 

dengan melaksanakan program bimbingan dan konseling di sekolah berarti 

melaksanakan semua layanan bimbingan dan konseling. Pelaksanakan 

berbagai jenis layanan akan lebih lancar didukung dengan kegiatan 

pendukung bimbingan dan konseling. Selanjutnya Rahman (2003:88) 

menambahkan bahwa: 

”dalam melaksanakan berbagai jenis layanan agar lancar dan berhasil 

didukung dengan lima macam kegiatan pendukung, yaitu instrumen data, 

himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan 

kasus. Dengan demikian diharapkan program-program kegiatan 

bimbingan dan konseling dapat terlaksana dengan baik dan lancar”. 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka kegiatan pendukung termasuk dalam 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah, yang akan 

mendukung pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Kegiatan 

pendukung tersebut diantaranya instrumentasi bimbingan dan konseling, 

himpunan data atau pengumpulan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, 

dan alih tangan. Kegiatan pendukung tersebut mendukung program-program 
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kegiatan bimbingan dan konseling agar dapat terlaksana dengan baik dan 

lancar, dan pada akhirnya siswa mampu mengaktualisasikan diri secara 

optimal. 

 

Adapun jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yang dikemukakan oleh  

Amti dan Prayitno (1999:253) sebagai berikut: 

a. layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk 

memperkenalkan siswa baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang 

baru dimasukinya. 

b. layanan informasi adalah memberikan pemahaman kepada individu-

individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk 

menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu 

tujuan atau rencana yang dikehendaki. 

c. layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan bimbingan dalam 

menyalurkan potensi dan mengembangkan diri. 

d. layanan bimbingan belajar adalah salah satu bentuk layanan bimbingan 

yang dilaksanakan melalui tahap-tahap pengenalan siswa yang mengalami 

masalah belajar, pengungkapan masalah belajar, dan pemberian bantuan 

pengentasan masalah belajar. 

e. layanan konseling perorangan adalah pelayanan khusus dalam hubungan 

langsung tatap muka antara guru pembimbing dan siswa. 

f. layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan 

dalam suasana kelompok. 

g. layanan konseling kelompok adalah layanan konseling yang dilakukan 

secara berkelompok. 

 

 

Rahman (2003:69-79) memaparkan tentang lima kegiatan pendukung 

pelaksanaan bimbingan dan konseling, sebagai berikut: 

a. instrumentasi bimbingan adalah pengadaan segala jenis instrumen baik 

berupa tes maupun non tes guna menjaring data dan mencatat segala 

keterangan siswa dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

b.  himpunan data atau pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan, 

menyeleksi, menata dan menyimpan data serta keterangan siswa dengan 

teknik tes maupun non tes. 

c.  konferensi kasus adalah membahas suatu kasus dengan melibatkan banyak 

pihak. 

d.  kunjungan rumah adalah kegiatan guru pembimbing mengunjungi tempat 

tinggal orang tua atau wali siswa. 
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e.  alih tangan kasus adalah kegiatan pembimbing melimpahkan penanganan 

suatu kasus dari seorang guru pembimbing kepada pihak lain yang 

dianggap memiliki kemampuan dan wewenang yang relevan dengan 

masalah yang dihadapi siswa. 

 

 

Jadi, berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling berarti melaksanakan tujuh 

layanan bimbingan dan konseling yaitu layanan orientasi, layanan informasi, 

layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan belajar, layanan 

konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling 

kelompok serta melaksanakan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling 

yaitu instrumentasi bimbingan, himpunan data atau pengumpulan data, 

konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. 

 

4.  Kendala Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

 

 

 Kendala pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan hal-hal 

yang menjadi hambatan dalam  pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling di sekolah. Ketika kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling 

yang telah direncanakan sebelumnya belum dapat berjalan sebagaimana 

mestinya maka program tersebut mengalami hambatan dalam 

pelaksanaannya. Winkel (1991:134) menyebutkan bahwa: 

“hambatan dan kesulitan guru pembimbing dalam pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, 

yaitu: guru pembimbing, kepala sekolah, staf guru pelajaran, siswa, 

orang tua, suasana sekolah dan keadaan dunia pendidikan”. 

 

 

Jadi, pihak-pihak terkait yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, guru 

bimbingan dan konseling, guru pelajaran dapat mempengarui keberhasilan 
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pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Selain itu dibutuhkan kerja 

sama siswa dan orang tua siswa. Suasana sekolah dan keadaan dunia 

pendidikan yang kondusif juga membantu terlaksananya layanan bimbingan 

dan konseling yang efektif. Pendapat yang lebih rinci dikemukakan oleh 

Prayitno (1998:185) menyatakan “yang mempengaruhi keberhasilan 

terlaksananya layanan bimbingan dan konseling adalah perlu diperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: tenaga, sarana dan prasarana, waktu, kerjasama, 

suasana profesional dan dana”. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa 

banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan layanan bimbingan 

dan konseling, apabila hal tersebut dapat terwujud maka pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling akan berjalan dengan baik. 

 

Gunawan (2001:209) mengemukakan kendala yang terjadi dalam 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah sebagai berikut: 

a. para pengelola sekolah  masih beranggapan bahwa tugas sekolah adalah 

mengajar. 

b. kepala sekolah dan guru masih belum memiliki pengetahuan yang benar 

mengenai peranan dan kedudukan program bimbingan dan konseling 

dalam kesatuannya dengan program pendidikan di sekolah. 

c. banyak lembaga pendidikan guru pembimbing kurang memberikan bekal 

praktek bimbingan kepada para calon petugas bimbingan dan konseling. 

d. nama staf bimbingan memberikan kesan kepada guru bahwa fungsi 

bimbingan telah memiliki spesialisasi. 

e. banyak petugas bimbingan bukan  lulusan bimbingan dan konseling, 

sehingga bimbingan dan  konseling tidak bisa berjalan baik, bahkan 

banyak yang melanggar prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. 

 

 

Jadi, dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling diperlukan 

dukungan banyak pihak agar menjadi lancar. Perlu kerja sama antara 

pengelola sekolah, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru dan wali 
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kelas, dan guru bimbingan dan konseling sebagai petugas utama pelaksana 

program bimbingan dan konseling. 

 

5.  Manajemen Bimbingan dan Konseling 

 Suatu program bimbingan dan konseling tidak akan mungkin akan tercipta, 

terselenggara, dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem menajemen yang 

bermutu, jelas, sistematis, dan terarah.  

 

a. Struktur Organisasi Bimbingan dan Konseling 

 

Stuktur organisasi adalah kerangka hubungan struktural antara bagian-

bagian di dalam suatu badan sosial yang merupakan unit kerja, setiap 

bagian dapat menunjuk pada suatu bidang atau pada suatu kedudukan 

tertentu yang terdapat di dalam badan sosial. Berkaitan dengan lembaga 

pendidikan sebagai unit kerja maka struktur organisasi adalah kerangka 

hubungan struktural antara berbagai bidang atau berbagai kedudukan di 

dalam lembaga pendidikan tersebut.  

 

Pelaksanaan program bimbingan dan konseling diharapkan dapat 

mencapai hasil yang baik, untuk itu diperlukan  pengorganisasian  kegiatan 

layanan bimbingan yang baik. Bimbingan dan konseling tidak dapat 

dilaksanakan dengan baik jika tidak diimbangi dengan organisasi yang 

baik, tanpa organisasi berarti tidak ada suatu koordinasi dengan pihak 

pelaksana program bimbingan dan konseling. Sukardi (1995:32) 

mendefinisikan pengorganisasian dalam pengertian umum sebagai ”suatu 

bentuk kegiatan yang mengatur cara kerja, prosedur kerja, dan pola kerja 
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atau mekanisme kerja kegiatan layanan bimbingan dan konseling”. 

Melalui organisasi akan terlihat pola koordinasi masing-masing pihak di 

sekolah sehingga akan terlihat hubungan antara pihak sekolah dalam 

proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dan juga dalam 

proses pemberian bantuan kepada siswa. 

 

Rahman (2003:99) menyajikan struktur organisasi pelayanan bimbingan 

dan konseling sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

                  = Garis Konsulatif 

                  = Garis Koordinatif 

                  = Garis Instruktif 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bimbingan dan Konseling 
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Pengorganisasian kegiatan bimbingan dan konseling harus dapat 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling yang baik, 

untuk itu dibutuhkan kerja sama dari semua pihak terkait di sekolah. 

Sukardi (1995: 33) merincikan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan 

diantaranya: 

a) semua personel sekolah, meliputi kepala sekolah, koordinator 

bimbingan dan guru pembimbing, guru mata pelajaran, wali kelas, 

dan staf administrasi harus dihimpun dalam satu wadah, sehingga 

terwujud satu kesatuan cara bertindak dalam usaha membantu  

b) memberikan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

c) mekanisme kerja, pola kerja, atau prosedur kerja bimbingan dan 

konseling di sekolah harus tunggal sehingga para siswa tidak 

menjadi bingung. 

d) tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing 

petugas yang terlibat harus dirinci dengan jelas. 

 

 

Mendukung pendapat di atas, Nawawi (1986:48) menjelaskan tentang 

prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian bimbingan 

dan konseling di sekolah sebagi berikut: 

a) program bimbingan dan konseling memerlukan penerimaan dan 

dukungan dari semua pihak yang diwujudkan dalam tindakan 

kepemimpinan kepala sekolah sebagai administrator sekolah yang 

mendorong dan menyalurkan partisipasi petugas di dalam dan di luar 

unit kerja bimbingan dan konseling. 

b) sambutan staf sekolah berupa kesediaan memberikan dukungan 

moril, dan ikut berpartisipasi. 

c) kejelasan tujuan dari setiap program bimbingan dan konseling agar 

dapat dipahami oleh semua pihak di sekolah. 

d) pengembangan, perluasan dan peningkatan usaha dan kegiatan 

melaksanakan program bimbingan dan konseling harus 

memperhatikan kesiapan sekolah, baik dari segi dana, sarana 

maupun tenaga pelaksana. 

e) pengembangan, perluasan dan peningkatan usaha dan kegiatan 

melaksanakan program bimbingan dan konseling harus harmonis 

dengan seluruh kegiatan yang diprogramkan di sekolah 
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan untuk mewujudkan 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang baik maka dijalankan 

berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing pihak yang dapat dilihat 

dalam pengorganisasian bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi, setiap 

kegiatan yang akan dilakukan, dibutuhkan persetujuan dari kepala sekolah 

sebagai pemimpin sekolah dan pemahaman semua pihak terkait di sekolah 

sehingga pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah akan 

berjalan dengan baik.  

 

Sukardi dan Sumiati (1990:25) menekankan kembali bahwa 

”pengorganisasian kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah juga 

memiliki peran kunci dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling di sekolah”. Oleh sebab itu, kepala sekolah 

memegang peranan penting sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan 

bimbingan dan konseling di sekolah, termasuk dalam pelaksanaan 

program bimbingan dan konseling. Pendapat ini didukung oleh Nawawi 

(1986:49) yang menyatakan bahwa: 

 ”agar setiap kegiatan di dalam program bimbingan dan konseling 

dapat diselenggarakan dengan efektif, diperlukan kepala sekolah yang 

memahami fungsi dan peranan di setiap kegiatan, karena sangat 

berpengaruh pada policy yang akan ditetapkannya”. 

 

 

Hal tersebut akan memungkinkan terhindarnya kegiatan yang bertentangan 

antara para guru bimbingan dan konseling dengan petugas yang lainnya 

terutama guru dan siswa yang setiap hari terlibat dalam proses belajar 

mengajar dengan kegiatan penunjang lainnya.  
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b. Perencanaan Program Bimbingan dan Konseling 

 

Penyusunan program membutuhkan perencanaan yang baik, sehingga 

program yang dibuat akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Roger 

(dalam Nanang Fatah, 2008:49) menjelaskan bahwa: 

”perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan sasaran yang 

hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan itu seefektif dan seefisien mungkin.” 

 

Pedapat tersebut didukung oleh Burbach dan Decker (dalam Nurihsan, 

2007:39) mengemukakan pendapatnya bahwa: 

”perencanaan adalah suatu proses yang kontinu. Pengertian proses 

dalam hal ini ialah mengantisipasi dan menyiapkan berbagai 

kemungkinan, atau usaha untuk menentukan dan mengontrol 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.” 

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang 

berlangsung secara terus-menerus yang bertujuan untuk menentukan 

tujuan yang akan dicapai dan membuat kemungkinan-kemungkinan yang 

dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan program 

yang baik akan memberikan manfaat bagi pelaksanaan program bimbingan 

di sekolah. Nurihsan (2007:40) berpendapat bahwa: 

”manfaat dilakukan perencanaan program bimbingan secara matang 

yaitu adanya  kejelasan arah pelaksanaan program bimbingan, adanya 

kemudahan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

bimbingan yang dilakukan, terlaksananya program kegiatan 

bimbingan secara lancar, efisien dan efektif.” 

 

 

Jadi, melalui perencanaan program yang baik memberikan manfaat dalam 

tujuan pelaksanaan program dan selanjutnya dapat dilakukan kontrol dan 

evaluasi dalam pelaksanaan program guna perbaikan program-program 
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selanjutnya sehingga akan terwujud program bimbingan yang berjalan 

dengan efektif dan efisien. 

 

Kaitannya dengan perencanaan program bimbingan dan konseling, maka 

ada beberapa aspek kegiatan penting yang perlu dilakukan. Fatah 

(2008:49) menjelaskan mengenai kegiatan yang selalu ada dalam 

perencanaan yaitu ”perumusan tujuan yang ingin dicapai, pemilihan 

program dalam mencapai tujuan, identifikasi dan pengerahan sumber yang 

jumlahnya selalu terbatas”. Nurihsan (2007:40) lebih merincikan kegiatan 

yang perlu dilakukan dalam perencanaan program yaitu: 

”analisis kebutuhan dan permasalahan siswa, penentuan tujuan 

program layanan yang hendak dicapai, analisis situasi dan kondisi di 

sekolah, penentuan jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan, 

penetapan metode dan teknik yang akan digunakan dalam kegiatan, 

penetapan personel-personel yang akan melaksanakan kegiatan, 

persiapan fasilitas dan biaya pelaksanaan kegiatan bimbingan yang 

direncanakan, perkiraan tentang hambatan-hambatan yang akan 

ditemui dan usaha yang akan dilakukan dalam mengatasi hambatan”. 

  

Jadi, kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan diantaranya 

menganalisis kebutuhan siswa, menetapkan tujuan yang hendak dicapai 

dengan memperhatikan situasi dan kondisi sekolah, menentukan jenis 

kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut, selanjutnya perlu mempersiapkan fasilitas dan biaya dalam 

pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir perlu memperkirakan kedala dan 

usaha yang akan dilakukan dalam mengatasi kendala. 
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c. Pengadministrasian Bimbingan dan Konseling 

 

Agar pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat 

berjalan secara teratur dan mencapai tujuan maka diperlukan adanya 

administrasi yang baik, teratur dan mantap. Administrasi yang baik, teratur 

dan mantap akan memungkinkan setiap personel bimbingan dan konseling 

mengetahui posisinya masing-masing, baik itu berupa tugas, tanggung 

jawab, dan wewenang. Mekanisme kerja personel sekolah dalam 

membantu guru pembimbing melaksanakan program bimbingan dan 

konseling yang dinyatakan. Sukardi (2008:93-94) merincikan mekanisme 

kerja pelaksanaan bimbingan dan konseling sebagai berikut: 

a) guru mata pelajaran membantu memberikan informasi tentang data 

siswa yang meliputi daftar nilai siswa, observasi, catatan anekdot. 

b) wali kelas membantu mengkoordinasi informasi dan kelengkapan data 

yang meliputi daftar nilai, angket siswa, angket orangtua, catatan 

anekdot, laporan observasi siswa, catatan kunjungan rumah, catatan 

wawancara. 

c) guru bimbingan dan konseling di samping bertugas memberikan 

layanan informasi kepada siswa juga sebagai sumber data yang meliputi 

kartu akademis, catatan konseling, data psikotes, dan catatan konferensi 

kasus. Oleh sebab itu, guru bimbingan dan konseling perlu melengkapi 

data yang diperoleh dari guru mata pelajaran, wali kelas dan sumber-

sumber lain yang terkait yang akan dimasukkan ke dalam buku pribadi. 

d)  kepala sekolah sebagai penaggung jawab pelaksanaan bimbingan dan 

konseling di sekolah perlu mengetahui dan memeriksa semuaa kegiatan 

yang dilakukan oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan gur 

pembimbing. Kegiatan guru bimbingan dan konseling yang perlu 

diketahui kepala sekolah antara lain: melaporkan kegiatan bimbingan 

dan konseling sebulan sekali dan laporan tentang kelengkapan data. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka tampak bahwa dalam bekerja dan guru  

bimbingan dan konseling memiliki mekanisme kerja yang saling terkait 

dengan personel yang ada di sekolah. Mekanisme kerja guru bimbingan 

dan konseling dalam menjalankan layanan bimbingan dan konseling 
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dibantu oleh seluruh pihak yang ada di sekolah diantaranya, guru mata 

pelajaran, wali kelas, dan kepala. Nawawi (1982:62-66) menggungkapkan 

bahwa: 

”wewenang dan tanggung jawab setiap petugas di dalam program 

bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh kepala sekolah, 

koordinator bimbingan dan konseling, guru pembimbing, 

guru/pengajar, dan petugas administratif bimbingan dan konseling”. 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka mekanisme kerja pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling dilakukan oleh semua pihak terkait yang ada di 

sekolah yaitu kepala sekolah, koordinator bimbingan dan konseling, guru 

pembimbing, guru pengajar, dan petugas administratif bimbingan dan 

konseling. Setiap personel memiliki tugas dan wewenangnya masing-

masing dalam kaitannya dengan pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling, diharapkan pada masing-masing personel dapat memahami 

wewenang dan tanggung jawabnya sehingga mekanisme kerja yang baik 

dapat tercapai. Mekanisme kerja guru bimbingan dan konseling 

memberikan gambaran mengenai tugas-tugas personel sekolah dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.   

 

Hal ini didukung oleh Nurihsan (2007:52) yang menyatakan bahwa: 

”dengan memahami, mengetahui, dan melaksanakan tugas, tanggung 

jawab, dan wewenang yang dibebankan kepada masing-masing 

personel bimbingan, maka terciptalah suatu meaknisme yang mantap”. 

 

 

Kepala sekolah berperan dalam menetapkan kebijakan bimbingan dan 

konseling, mengawasi pelaksanaan bimbingan dan konseling, 

menyediakan sarana dan prasarana, mengadakan kerja sama dengan pihak 
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luar dalam relialisasi program bimbingan dan konseling, dan 

mengkoordinasikan kegiatan bimbingan dan konseling dengan kegiatan 

laninya di sekolah agar dapat berjalan seimbang. Koordinator bimbingan 

dan konseling sebagai pimpinan dalam bimbingan dan konseling yang ada 

di sekolah bertugas sebagai penanggung jawab keberadaan bimbingan dan 

konseling di sekolah dengan melakukan tugas-tugas yang mendukung 

kelancaran pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

 

Guru bimbingan dan konseling bertugas di bawah pengawasan koordinator 

bimbingan dan konseling yang menjalankan kegiatan bimbingan dan 

konseling melalui layanan bimbingan dan konseling dan semua kegiatan 

pendukungnya. Guru dan wali kelas bertugas membantu pengumpulan 

data diri siswa dan membantu dalam mengidentifkasi masalah-masalah 

yang dialami oleh siswa di sekolah. Petugas administratif bimbingan dan 

konseling bertugas membantu guru bimbingan dan konseling dalam 

kegiatan administrasi bimbingan dan konseling. 

 

Pihak-pihak tersebut diharapkan dapat menampilkan suatu bentuk kerja 

sama yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program bimbingan 

dan konseling di sekolah. Mendukung pendapat di atas, Sukardi dan 

Sumiati (1990:1) menyatakan bahwa: 

”pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah akan 

berhasil apabila dilaksanakan dan dilakukan oleh satu tim, di dalam 

tim petugas yang terlibat dalam kegiatan bimbingan akan dapat saling 

bantu membantu, tolong menolong, bertukar pikiran, pandangan, 

pengalaman, dan bekerja secara bersama-sama”.  
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Jadi, kerja sama yang baik akan membuat pelaksanaan program bimbingan 

dan konseling menjadi lebih lancar. Apabila semua pihak dapat 

menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan tercipta 

hubungan yang baik antara semua personel di sekolah dan akan tercipta 

mekanisme kerja yang baik.  

 

Nurihsan (2007:52-54) menyatakan bahwa mekanisme kerja administrasi 

bimbingan dan konseling diperoleh dari: 

”pencatatan data pribadi siswa, catatan kejadian siswa di kelas, 

laporan hasil obsevasi, hasil sosiometri, hasil wawancara, daftar 

presensi, daftar nilai raport, hasil kunjungan rumah, hasil pemeriksaan 

dari petugas khusus/tenaga ahli, laporan kegiatan bimbingan dan 

konseling, dan data-data/informasi yang berasal dari berbagai 

sumber”. 

 

 

Mekanisme kerja administrasi bimbingan dan konseling di sekolah dimulai 

pada permulaan memasuki sekolah dilakukan pencatatan data pribadi 

siswa dengan menyebarkan angket, baik diisi siswa maupun oleh orangtua. 

Kedua, kegiatan catatan kejadian siswa tentang tingkah laku siswa dalam 

kelas selama proses belajar mengajar berlangsung dibuat oleh guru bidang 

studi dan disampaikan kepada wali kelas.  

 

Hasil laporan observasi yang disampaikan wali kelas kemudian 

dimasukkan ke dalam buku pribadi siswa oleh petugas bimbingan 

seterusnya dipelajari oleh guru bimbingan dan konseling, bila masalah 

tersebut cukup serius maka siswa akan dipanggil oleh guru bimbingan dan 

konseling untuk diadakan konseling, bila dirasa belum cukup maka bisa 

dilakukan konferensi kasus dengan persetujuan kepala sekolah. Keempat, 
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hasil sosiometri yang berupa sosiogram yang telah diselenggarakan oleh 

wali kelas dimasukkan ke dalam buku pribadi siswa, bila dijumpai 

masalah maka guru bimbingan dan konseling dapat melakukan konseling.  

 

Selanjutnya, administrasi bimbingan dan konseling dari hasil wawancara, 

daftar presensi, daftar nilai raport yang diselenggarakan oleh wali kelas 

dimasukkan ke dalam kartu pribadi siswa. Hasil kunjungan rumah yang 

diselenggarakan oleh wali kelas/guru bidang studi disampaikan kepada 

guru bimbingan dan konseling dan hasilnya dihimpun dalam catatan kasus 

pribadi. Hasil pemeriksaan dari petugas-petugas khusus/tenaga ahli 

dimasukkan ke dalam buku pribadi siswa dan juga disampaikan kepada 

kepala sekolah untuk diketahui. Laporan harian, mingguan, bulanan, 

semesteran, dan tahunan kegiatan layanan dan pendukung bimbingan dan 

konseling, merencanakan program yang dibuat oleh guru bimbingan dan 

konseling dan dilaporkan kepada kepala sekolah untuk diperiksa dan 

dilaporkan kepada pengawas bimbingan dan konseling di sekolah.  

 

Terakhir, mekanisme kerja bimbingan dan konseling adalah 

mengadministrasi data-data, informasi yang berasal dari berbagai sumber 

dan telah dihimpun dalam buku pribadi, hendaknya diperiksa oleh kepala 

sekolah sehingga terwujud suatu bentuk kerja sama antara kepala sekolah, 

koordinator bimbingan dan konseling, wali kelas, guru bimbingan dan 

konseling dan guru bidang studi dalam mempelajari buku pribadi siswa 

serta menemukan dan memecahkan berbagai kasus yang dihadapi oleh 

para siswa.  
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Nurihsan (2007:54) menambahkan bahwa: 

”dengan terwujudnya mekanisme, pola kerja, atau prosedur kerja yang 

rapi, teratur, dan baik serta dilandasi oleh bentuk-bentuk kerjasama 

dengan personel sekolah dalam administrasi pelaksanaan bimbingan 

dan konseling di sekolah, maka dapat dihindari kecenderungan 

terjadinya penyimpangan dalam program pelaksanaan bimbingan dan 

konseling di sekolah”. 

 

Jadi, dengan mekanisme kerja yang jelas dan didasari oleh kerja sama 

semua personel sekolah dalam administrasi pelaksanaan bimbingan dan 

konseling akan menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling di sekolah. Melalui kerja sama ini akan terliahat 

koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling 

yang terkait dengan pihak-pihak tertentu yang ada di sekolah. Dengan 

demikian maka program bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan 

lancar dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program 

dapat diatasi dengan maksimal. 

 

 

d. Pengarahan, Supervisi, dan Penilaian Program Bimbingan dan 

Konseling 

 

Pengarahan adalah salah satu aspek penting dalam manajemen program 

layanan bimbingan dan konseling. Nurihsan (2007:55) menyebutkan              

tentang pentingnya pengarahan dalam program bimbingan sebagai berikut: 

a) untuk menciptakan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh staf   

bimbingan yang ada. 

b) untuk mendorong staf bimbingan dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. 

c) memungkinkan kelancaran dan efektifitas pelaksanaan program yang 

telah direncanakan. 
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Jadi, pengarahan dalam program bimbingan sangat penting agar terjalin 

kerja sama yang baik dengan seluruh pelaksana bimbingan agar 

pelaksanaan program yang telah direncanakan dapat berjalan lancar. 

 

Berkaitan dengan supervisi, Jones (dalam Nurihsan, 2007:56) berpendapat 

bahwa supervisi itu mencakup dua bentuk kegiatan yaitu: 

a) sebagai kontrol kualitas yang direncanakan untuk memelihara, 

menyelenggarakan, dan menentang perubahan. 

b) mengadakan perubahan, penataran, dan mengadakan perubahan  

    perilaku.  

 

Nurihsan (2007:56) menjelaskan tentang manfaat supervisi dalam program 

bimbingan sebagai berikut: 

a) mengontrol kegiatan-kegiatan dari para personel bimbingan yaitu 

bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka masing-

masing. 

b) mengontrol adanya kemungkinan hambatan-hambatan yang ditemui 

oleh para personel bimbingan dalam melaksanakan tugasnya masing-

masing. 

c) memungkinkan dicarinya jalan keluar terhadap hambatan-hambatan 

dan permasalahan-permasalahan yang ditemui. 

d) memungkinkan terlaksananya program bimbingan secara lancar ke 

arah pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. 

 

Jadi, supervisi menjadi suatu kegiatan yang mengontrol pelaksanaan 

bimbingan dan konseling di sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut 

diantaranya kegiatan guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya, hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan 

dan tindak lanjut penyelesaian hambatan tersebut guna kelancaran seluruh 

kegiatan. 
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Penilaian merupakan langkah penting dalam manajemen program 

bimbingan. Tanpa penilaian tidak mungkin dapat diketahui dan 

diindentifikasi keberhasilan pelaksanaan program bimbingan yang telah 

direncanakan. Winkel (1997:725) mengartikan penilaian program 

bimbingan dan konseling sebagai ”suatu usaha menilai efisiensi dan 

efektifitas dari pelayanan bimbingan itu sendiri”. Pendapat ini didukung 

oleh Nurihsan (2007:57) bahwa: 

”penilaian program bimbingan merupakan usaha untuk menilai sejauh 

mana pelaksanaan program itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dengan kata lain bahwa keberhasilan program dalam pencapaian 

tujuan merupakan suatu kondisi yang hendak dilihat lewat kegiatan 

bimbingan”. 

 

 

 

Jadi, penilaian program bimbingan dan konseling merupakan suatu 

kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan program bimbingan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai, sehingga akan terlihat pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling yang berjalan di sekolah tersebut. 

 

Mengenai pentingnya penilaian  pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling dilakukan, Sukardi (2008:248) menyatakan bahwa: 

”evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan 

suatu kegiatan yang sangat penting karena berdasarkan hasil evaluasi 

itulah dapat diambil suatu kesimpulan apakah kegiatan yang telah 

dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan secara efektif dan 

efisien atau tidak, kegiatan itu perlu diteruskan atau tidak, dan 

sebagainya”. 

 

 

Nurihsan (2007:57) menyatakan bahwa ”dalam keseluruhan kegiatan 

layanan bimbingan dan konseling, penilaian diperlukan untuk memperoleh 

umpan balik terhadap keefektifan layanan bimbingan yang telah 
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dilaksanakan”. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penilaian pelaksanaan program bimbingan dan konseling adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk menilai keberhasilan program bimbingan 

dan konseling yang telah dibuat dan hasil dari penilaian ini akan dijadikan 

tolak ukur dalam penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling pada periode selanjutnya.  

 

Sumber dalam pengumpulan data yang berguna dalam kegiatan penilaian 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Data yang tepat dan akurat 

dalam kegiatan evaluasi, program bimbingan dan konseling diperlukan 

sumber data yang relevan. Adapun sumber data yang dapat dihubungi 

sangat tergantung pada jenis data atau informasi yang diperlukan.  

 

Sukardi (2008:260) merincikan tentang sumber data yang dapat dihubungi, 

yaitu: 

”kepala  sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator bimbingan dan 

konseling, guru pembimbing, guru mata pelajaran, personel sekolah 

lainnya, siswa dan teman terdekatnya, orang tua dan masyarakat, para 

ahli dan lembaga terkait”. 

 

Nurihsan (2007:60) menjelaskan mengenai sumber informasi untuk 

keperluan penilaian ini antara lain: 

”siswa, kepala sekolah, para wali kelas, guru mata pelajaran, orang 

tua, tokoh masyarakat, para pejabat depdikbud, organisasi prosesi 

bimbingan, sekolah lanjutan, dan sebagainya. Penilaian dilakukan 

dengan menggunakan berbagai cara dan alat seperti wawancara, 

observasi, studi dokumentasi, angket, tes, analisis hasil kerja siswa, 

dan sebagainya”. 

 

 

Jadi, pengarahan, supervisi, dan penilaian program bimbingan dan 

konseling menjadi bagian penting dalam manajemen program layanan 
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bimbingan dan konseling di sekolah. Ketiga kegiatan tersebut bertujuan 

untuk mengontrol pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah. Seluruh pihak yang ada di sekolah, siswa dan lingkungannya, dan 

para ahli lembaga terkait dapat dijadikan sumber dalam penilaian program 

bimbingan dan konseling di sekolah. 

 

 

B. Guru Bimbingan dan Konseling 

1. Pengertian Guru Bimbingan dan Konseling 

 

Guru bimbingan dan konseling sebagai petugas fungsional yang secara resmi 

berwenang dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Wewenang 

tersebut harus di sesuaikan dengan tugas dan fungsi guru pembimbing selaku 

petugas pelaksanan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. SKB 

Mendikbud dan kepala BAKN No. 0433/P/1993 dan No. 25 tahun 1993 

tentang petunjuk pelaksanan dan angka kreditnya pasal 1 (dalam Prayitno, 

1998:9) menyatakan bahwa ”guru pembimbing adalah guru yang mempunyai 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan 

bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik”.  

 

Guru bimbingan dan konseling menurut Winkel (1991:167) yaitu “tenaga 

profesional yang mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan 

(full-time guidance counselor)”. Berdasarkan pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa guru bimbingan dan konseling adalah tenaga profesional 

yang melakukan tugasnya secara menyeluruh sesuai dengan hak dan 
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wewenang penuh dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada 

siswa. 

 

 

2. Persyaratan Guru Bimbingan dan Konseling 

  

Pekerjaan sebagai seorang guru bimbingan dan konseling tidak mudah dan 

ringan, sebab siswa yang dihadapai di sekolah berbeda-beda, masing-masing 

siswa mempunyai keunikan atau kekhasan baik dalam aspek tingkah laku, 

kepribadian maupun sikap-sikapnya. Sukardi (1984:22) menyatakan bahwa 

“guru bimbingan dan konseling harus memenuhi persyaratan tertentu, 

diantaranya persyaratan formal (pendidikan), kepribadian, dan sifat dan sikap”. 

Persyaratan formal yaitu persyaratan yang berhubungan dengan pendidikan, 

pengalaman, kecocokan pribadi.  

 

Persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi oleh seorang guru bimbingan dan 

konseling  adalah secara umum, guru pembimbing serendah-rendahnya harus 

memiliki ijazah sarjana muda dari suatu pendidikan yang sah dan memenuhi 

syarat untuk menjadi guru (memiliki sertifikat mengajar) dalam jenjang 

pendidikan. Secara profesional, guru bimbingan dan konseling telah mencapai 

tingkat pendidikan sarjana bimbingan dan konseling. Seorang guru bimbingan 

dan konseling hendaknya memiliki pengalaman mengajar dan melaksanakan 

praktek konseling selama dua tahun.  

 

Syarat yang kedua adalah kepribadian sebagai guru bimbingan dan konseling. 

Guru bimbingan dan konseling di dalam memberikan layanan bimbingan dan 

konseling haruslah memiliki sifat-sifat kepribadian tertentu. Prayitno (dalam 
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Sukardi 1984:9) menyatakan bahwa “ada sepuluh hal yang harus diperhatikan 

dalam kaitannya dengan kepribadian seorang guru bimbingan dan konseling 

yaitu: 

P = Perangai 

E = Emosi 

M = Mandiri 

B = Bobot 

I = Integritas 

M = Mawas 

B = Berani 

I = Intelegensi 

N = Nalar 

G = Gagasan” 

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka guru bimbingan dan konseling adalah 

individu terlatih yang memiliki kepribadian yang baik, yaitu berkaitan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan nilai nilai yang dimiliki.  Guru bimbingan dan 

konseling akan menghadapi banyak variasi dalam berhadapan dengan siswa 

karena setiap siswa mempunyai masalah pribadi yang bersifat individual, 

dalam menghadapi bermacam-macam siswa, guru bimbingan dan konseling 

dapat berpegang pada prinsip-prinsip umum yang ditetapkan oleh Gunawan 

(2001:127-131) yaitu: 

a. guru bimbingan dan konseling harus membentuk hubungan baik dengan 

siswa. 

b. guru bimbingan dan konseling harus memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk berbicara dan mengekspresikan dirinya. 

c. guru bimbingan dan konseling tidak memberikan kritik kepada siswa dalam 

suatu proses konseling 

d. guru bimbingan dan konseling sebaiknya tidak menyanggah siswa, karena 

sanggahan dapat mengakibatkan rusaknya hubungan kepercayaan antara 

guru pembimbing dan siswa. 

e. guru bimbingan dan konseling sebaiknya melayani siswa sebagai pendengar 

yang penuh perhatian dan penuh pengertian dan guru pembimbing 

diharapka tidak bersikap atau bertindak otoriter. 

f. guru bimbingan dan konseling harus dapat mengerti perasaan dan kebutuhan 

siswa. 
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g. guru bimbingan dan konseling harus dapat menanggapi pembicaran siswa 

dalam hubungannya degan latar belakang kehidupan pribadinya dan 

pengalaman-pengalamannya pada masa lalu. 

h. guru bimbingan dan konseling sebaiknya memperhatikan setiap perbedaan 

pernyataan siswa, khususnya mengenai nilai-nilai dan nada perasaan siswa 

i. guru bimbingan dan konseling harus memperhatikan apa yang diharapkan 

oleh siswa dan apa yang dikatakan oleh siswa, tetapi siswa tidak dapat 

mengatakannya. 

j. guru bimbingan dan konseling sebaiknya berbicara dan bertanya pada saat 

yang tepat. 

k. guru bimbingan dan konseling harus memiliki sikap dasar acceptance 

(menerima) terhadap siswa. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki 

beragam karakter dan memiliki masalah yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam 

memberikan bantuan juga tidak bisa disamaratakan, guru bimbingan dan 

konseling perlu menyesuaikan dengan perbedaan yang dimiliki siswa. 

Pekerjaan sebagai seorang guru bimbingan dan konseling tidaklah mudah 

karena harus menghadapi bermacam-macam karakter siswa dan untuk itu guru 

bimbingan dan konseling harus menerapkan prinsip-prinsip di atas guna 

kelancaran layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

 

3.  Tugas Guru Bimbingan dan Konseling 

 

Guru bimbingan dan konseling di sekolah memiliki tugas yang menjadi dasar 

dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling, agar lebih 

efektif dan efisien. Tugas-tugas yang akan dikemukakan berikut merupakan hal 

yang dapat menjadi dasar dalam proses layanan bimbingan dan konseling yang 

berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Sukardi (2008:92) 

menyatakan bahwa tugas guru bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling adalah: 
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a. melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. 

b. memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling. 

c. merencanakan program bimbingan dan konseling. 

d. melaksanakan segenap program layanan bimbingan dan konseling. 

e. mengevaluasi proses dan hasil pelaksanaan program layanan bimbingan 

dan konseling. 

f. melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi program pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

g. mengadministrasi kegiatan layanan bimbingan dan konseling. 

h. mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan BK 

kepada koordinator bimbingan dan konseling. 

 

Pendapat di atas mengemukakan bahwa tugas guru bimbingan dan konseling 

adalah merencanakan, memasyarakatkan, melaksanakan, mengevaluasi, 

menindaklanjuti, mengadministrasi program layanan bimbingan dan konseling, 

dan mempertanggungjawabkan semuanya kepada pihak-pihak yang terkait. Hal 

itu dapat terlaksana jika guru bimbingan dan konseling memiliki pemahaman 

dan kemampuan yang baik untuk menjalankannya. Jika guru bimbingan dan 

konseling tidak memahami tugas-tugasnya maka layanan bimbingan dan 

konseling tidak akan terlaksana dan anggapan bahwa guru bimbingan dan 

konseling tidak memiliki pekerjaan yang tetap di sekolah akan dibenarkan. 

SK Menpan No.84/1993 (dalam Nurihsan, 2007:43) menegaskan bahwa tugas 

pokok guru bimbingan dan konseling adalah: 

”menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, 

evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, 

dan tidak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang 

menjadi tanggung jawabnya (pasal 4) ”. 

  

Pendapat di atas mengemukakan bahwa tugas guru bimbingan dan konseling 

adalah merencanakan, memasyarakatkan, melaksanakan, mengevaluasi, 

menindaklanjuti, mengadministrasi program layanan bimbingan dan 

konseling, dan mempertanggungjawabkan semuanya kepada pihak-pihak yang 
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terkait. Nurihsan (2007:44) menjelaskan mengenai unsur-unsur utama yang 

terdapat di dalam tugas pokok guru bimbingan dan konseling meliputi: 

a. bidang-bidang bimbingan. 

b. jenis layanan bimbingan dan konseling, 

c. jenis-jenis kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 

d. tahapan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. 

e. jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab guru pembimbing untuk 

memperoleh pelayanan. 

 

Melalui bidang, layanan, dan kegiatan pendudung bimbingan dan konseling 

akan terlihat pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Pelaksanaan 

program diberikan sesuai dengan tahapan kegiatan dan siswa asuh yang ada 

di sekolah. Tugas pokok tersebut dijabarkan dalam program-program 

kegiatan yang disusun dalam bentuk satuan-satuan kegiatan yang nantinya 

akan menjadi wujud nyata pelayanan langsung bimbingan dan konseling 

terhadap siswa di sekolah. 

 

2. Beban Tugas Guru Bimbingan dan Konseling 

 

Setiap guru bimbingan dan konseling memiliki tugas dan setiap tugas yang 

diberikan memiliki beban yang sudah menjadi tanggung jawab guru bimbingan 

dan konseling untuk melaksanakannya. Hal ini diperlukan agar guru bimbingan 

dan konseling lebih memahami mengenai tugas dan tanggung jawabnya serta 

ketentuan yang berlaku pada masing-masing tugas yang dilakukan.  

 

Sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 

0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1991 (dalam Sukardi, 2008:97) “diharapkan 
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pada setiap sekolah ada petugas yang melaksanakan layanan bimbingan yaitu 

guru bimbingan dan konseling dengan rasio satu orang guru bimbingan dan 

konseling untuk 150 orang siswa”. Oleh karena kekhususan bentuk tugas dan 

tanggung jawab guru bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi yang 

berbeda dengan bentuk tugas sebagai guru mata pelajaran, maka beban tugas 

atau penghargaan jam kerja guru pembimbing ditetapkan 36 jam/minggu.  

 

Sukardi (2008:97) menyatakan beban tugas tersebut meliputi: 

a. kegiatan penyusunan program pelayanan dalam bidang bimbingan pribadi-

sosial, bimbingan belajar, bimbingan karier, serta semua jenis layanan, 

termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 12 jam. 

b. kegiatan melaksanakan pelayanan dalam bimbingan pribadi, bimbingan 

sosial, bimbingan belajar, bimbingan karier, serta semua jenis layanan 

termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 18 jam. 

c. kegiatan evaluasi pelaksanaan pelayanan dalam bidang bimbingan pribadi-

sosial, bimbingan belajar, bimbingan karier, serta semua jenis layanan 

termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 6 jam. 

d. sebagaimana guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling yang 

membimbing 150 orang siswa dihargai sebanyak 18 jam, selebihnya 

dihargai sebagai bonus dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. 10-15 siswa  =  2 jam 

b. 16-30 siswa  =  4 jam 

c. 31-45 siswa   =  6 jam 

d. 46-60 siswa   =  8 jam 

e. 61-75 siswa   = 10 jam 

f. 76-atau lebih = 12 jam 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seorang guru 

bimbingan dan konseling bertanggung jawab atas 150 orang siswa agar 

pelaksanaan layanan BK dapat efektif dan sampai pada sasaranya. Beban guru 

bimbingan dan konseling berkaitan dengan seluruh kegiatan dan tugas 

bimbingan dan konseling di sekolah. Beban tugas guru bimbingan dan 

konseling ditetapkan 36 jam/minggu yang dibagi terbagi di setiap aspek 

kegiatan yang dilakukan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. 


