
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Tugas Pokok Guru Bimbingan Konseling 

Guru bimbingan konseling sering disebut dengan “konselor sekolah”. 

Konselor adalah suatu tunjukan kepada petugas dibidang konseling yang 

memiliki sejumlah kompetensi dan karakteristik pribadi khusus yang 

diperoleh melalui pendidikan profesional. 

Guru bimbingan konseling dalam menegakkan karir dan profesinya, 

tidak boleh berhenti atau membatasi diri pada dinding – dinding sekolah 

atau pada suasana sekolah saja. Mereka diharapkan meluaskan WPKNS 

(wawasan pengetahuan keterampilan nilai dan sikap).
10

 Adapun 

kewajiban dan tugas guru bimbingan konseling adalah : 

a. Koordinator Guru Bimbingan Konseling 

Koordinator guru bimbingan konseling bertugas sebagai hal–

hal berikut : 

1) Mengkoordinasikan para guru bimbingan konseling 

dalam: 

a) Mensosialisasikan pelayanan bimbingan dan 

konseling 

b) Menyusun program bimbingan dan konseling 

c) Melaksanakan program bimbingan dan konseling 
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d) Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan 

konseling 

e) Mengadakan penilaian program bimbingan dan 

konseling 

f) Melaksanakan tindak lanjut bimbingan dan konseling 

2) Mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan 

terpenuhinya tenaga, sarana dan prasarana bimbingan dan 

konseling. 

3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan 

bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah. 

b. Guru Bimbingan Konseling 

Guru bimbingan konseling sering disebut dengan “konselor 

sekolah”. Konselor adalah suatu tunjukan kepada petugas dibidang 

konseling yang memiliki sejumlah kompetensi dan karakteristik 

pribadi khusus yang diperoleh melalui pendidikan profesional.
11

 

Adapun tugas dari guru bimbingan konseling adalah sebagai 

berikut:  

1) Mensosialisasikan kegiatan – kegiatan layanan bimbingan 

dan konseling. 

2) Merencanakan program bimbingan dan konseling. 

3) Melaksanakan persiapan (termasuk perencanaan) kegiatan 

bimbingan dan konseling. 
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4) Melaksanakan layanan bimbingan konseling terhadap 

minimal 150 orang siswa. 

5) Melaksanakan kegiatan pendukung bimbingan dan 

konseling. 

6) Mengadakan penilaian proses dan hasil kegiatan layanan 

bimbingan dan konseling. 

7) Menganalisis hasil penilaian bimbingan dan konseling. 

8) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis 

penilaian bimbingan dan konseling. 

9) Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling. 

10) Mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatan bimbingan 

dan konseling kepada koordinator guru bimbingan 

konseling. 

c. Kiat-kiat guru bimbingan konseling 

1) Membina keakraban dalam kehidupan sehari-hari 

2) Melibatkan diri secara penuh dalam kegiatan  

3) Berkomunikasi secara bebas dan terbuka 

4) Membina dan mematuhi aturan – aturan didalam layanan 

konseling 

5) Bersahaja terhadap siapapun yang datang padanya.
 12
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2.    Sikap Positif Siswa Mengikuti Layanan Konseling Individual 

Sikap positif siswa mengikuti layanan konseling individual yang 

mana dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa 

sehingga kesulitan siswa dalam pemecahan masalah didalam kehidupan 

sehari-hari dapat diatasi melalui konseling individual. Selain itu sikap 

positif siswa didalam mengikuti layanan konseling individual adalah 

siswa menjadi lebih disiplin, tanggung jawab, hidup sederhana, dan 

bertakwa kepada tuhan yang maha esa
13

. 

a. Pengertian Sikap  

Sikap dapat didefinisikan dengan berbagai cara dan setiap definisi 

itu berbeda-beda satu sama lainnya. Trow mendefinisikan sikap 

sebagai suatu kesatuan sikap sebagai suatu kesiapan mental atau 

emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat. 

Disini Trow lebih menekankan pada kesiapan mental atau emosional 

seseorang terhadap suatu objek. Sementara itu Allport seperti dikutip 

oleh Gable mengemukakan bahwa sikap adalah suatu kesiapan 

mental dan saraf yang tersusun melalui pengalamanan dan 

memberikan pengaruh langgsung kepada respon individu terhadap 

semua objek atau situasi yang berhubungan dengan objek itu.
14

 

b. Komponen sikap 

 

Tiga komponen sikap yang saling menunjang yaitu:
15
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1) Komponen kognitif merupakan representasi apa yang 

dipercayai oleh individu pemilik sikap. Komponen kognitif 

berisi kepercayaan stereotipe yang dimiliki individu 

mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan (opini) 

terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem 

yang kontroversial. Misalnya sikap seseorang dalam 

memandang layanan konseling individual cenderung 

negatif.  

2) Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut 

aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya 

berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan 

merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-

pengaruh yang mungkin akan mengubah sikap seseorang. 

Komponen afektif disamakan dengan perasaan yang 

dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Misalnya perasaan 

ingin lebih tau lagi tentang layanan konseling individual. 

3) Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan 

berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh 

seseorang. Komponen ini berisi tendensi atau 

kecenderungan untuk bertindak / bereaksi terhadap sesuatu 

dengan cara-cara tertentu, dan belum menjadi kebiasaan. 

Misalnya ketika masuk keruang BK dinyatakan anak nakal. 
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c. Ciri-ciri Sikap 

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono ciri dari sikap adalah sebagai 

berikut : 

1) Dalam sikap selalu terdapat hubungan subjek atau objek. 

Tidak ada sikap yang tanpa objek. Objek ini bisa berupa 

benda, orang, kelompok orang, nilai-nilai sosial, 

pandangan hidup, hukum lembaga masyarakat dan 

sebagainya.  

2) Sikap tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari dan 

dibentuk melalui pengalaman-pengalaman.  

3) Karena sikap dipelajari, maka sikap dapat berubah-ubah 

sesuai dengan keadaan lingkungan di sekitar individu 

yang bersangkutan pada saat-saat yang berbeda-beda.  

4) Dalam sikap tersangkut juga faktor motivasi dan 

perasaan inilah yang membedakan misalnya 

pengetahuan.  

5) Sikap tidak menghilang walaupun kebutuhan sudah 

dipenuhi. Jadi berbeda dengan refleksatau dorongan. 

Misalnya seseorang yang gemar nasi goreng, akan tetap 

mempertahankan kegemarannya itu sekalipun ia baru 

saja makan nasi goreng sampai kenyang. 
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6) Sikap tidak hanya satu macam saja, melainkan sangat 

bermacam-macam sesuai dengan banyaknya objek yang 

dapat menjadi perhatian orang yang bersangkutan.  

d. Sifat sikap 

Sifat sikap menurut Slamet Riyadi,sikap dapat bersifat positif dan 

dapat pula bersifat negatif 

1) Sikap Positif 

a.  Pengertian sikap positif 

 Sikap positif adalah kecenderungan tindakan adalah 

mendekati,  menyenangi, mengharapkan obyek tertentu. sikap 

positif artinya perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan 

norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. 

b. Manfaat sikap positif 

 Beberapa manfaat sikap positif yaitu: 

1. Meningkatkan Produktivitas 

Adalah orang yang memiliki dan membiasakan 

sikap positif dalam kehidupan sehari-hari akan 

berpengaruh terhadap produktivitas kegiatan yang 

dilakukannya. Salah satu contoh kecil yang mudah 

dijumpai adalah orang yang memiliki sikap rajin dan 

tidak menunda-nunda pekerjaan tentu akan 

menyelesaikan semua tugas yang dibebankan padanya 

sesuai dengan waktu dan target yang ditentukan. 
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2. Membantu Perkembangan Kelompok  

Masih berhubungan dengan manfaat peningkatan 

produktivitas, dalam hubungannya sebagai anggota 

dari suatu kelompok atau tim, orang yang memiliki 

sikap positif akan menjadi teladan bagi rekan anggota 

kelompoknya. Lebih dari itu, dia bahkan berpotensi 

untuk menularkan sikap positifnya tersebut kepada 

orang lain sehingga kelompok kerja yang diikutinya 

semakin berkembang. 

3. Membantu Pemecahan Masalah 

Orang yang memiliki sikap positif akan memandang 

bahwa setiap masalah pasti mempunyai jalan keluar 

dan bisa dipecahkan. Oleh karena itu setiap kesulitan 

atau permasalahan yang terjadi akan dihadapinya 

tanpa mengenal kata menyerah. Dia akan 

mengerahkan segala potensi yang dimilikinya untuk 

mencari jalan keluar dari masalah tersebut.  

4. Meningkatkan Kualitas 

Manfaat ini seiring dengan peningkatan 

produktivitas. Orang yang memiliki sikap positif tidak 

hanya menghasilkan peningkatan dari segi kuantitas 

saja, namun dia akan mengembangkan pemikirannya 
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bagaimana agar hasil aktivitasnya tersebut dapat terus 

meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu. 

5. Menjamin Kesetiaan 

Manfaat ini masih memiliki kaitan erat dengan 

manfaat sebelumnya, yaitu menjamin kesetiaan. Sikap 

positif yang dimiliki seseorang akan sangat 

membantunya dalam menciptakan dan menjaga 

hubungan dengan orang lain. Hal itu tentu didorong 

dari perasaan menyenangkan dan betah yang 

dirasakan orang lain tersebut terhadap sikap-sikap 

positif seseorang ketika berhubungan dengannya. 

6.  Mengurangi Ketegangan 

Sikap positif yang dimiliki seseorang amat 

berperan dalam mengurangi tekanan yang timbul dari 

lingkungan tempat dia berada. Segala tekanan tersebut 

akan dihadapinya dengan pikiran positif dan terus 

beraktivitas sebagaimana biasa.  

c. Ciri-Ciri Sikap Positif 

Adapun ciri-ciri dari sikap positif yaitu: 

1. Disiplin, suka bekerja keras, ulet, serta jujur 

2. Setia kawan, kekeluargaan, rela berkorban, selalu 

menyelesaikan tanggung jawab dengan baik, penolong, 
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berani membela kebenaran, serta memiliki toleransi yang 

tinggi 

3. Hemat, gemar menabung, dan hidup sederhana 

4. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan selalu 

memohon pertolongan Tuhan setia mengalamai 

kesulitan. 

d.  Faktor-faktor Yang Mendukung Sikap Positif 

Faktor- faktor yang mendukung sikap positif diantaranya 

adalah: 

1. Faktor Spiritual 

Kekuatan spiritual disini artinya adalah 

kemampuan yang bersumber dari suara hati terdalam, 

seperti kemampuan untuk bersyukur, misalnya. Kekuatan 

spiritual berpegaruh terhadap kemampuan seseorang 

dalam melihat sisi positif dari setiap kejadian yang 

datang. Dengan meningkatkan kekayaan spiritual, 

seseorang akan mampu mengartikan semua fenomena 

hidup yang datang kepadanya, menganggapnya sebagai 

pelajaran berharga, yang dapat membangkitkan nilai 

lebih dalam dirinya. 

2. Faktor impian 

Seseorang yang selalu dapat memperbarui impian 

akan cenderung bersikap berani, rajin, percaya diri atau 
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bersikap lebih positif. Impian yang besar akan 

menjadikan seseorang berusaha mengadaptasikan sikap 

mereka menjadi penuh tenggang rasa, jujur, hormat, 

tegas, insiatif, berjiwa besar dan lain sebagainya. Sikap-

sikap itu adalah intisari dari sikap positif dalam diri. 

Orang yang mempunyai impian akan selalu dapat 

mengendalikan sikap dengan pikirannya menjadi lebih 

optimis dan positif.  

William Faulkner, seorang novelis peraih hadiah 

nobel, mengatakan, “Impikan dan bidiklah selalu lebih 

tinggi daripada yang Anda sanggupi. Janganlah hanya 

bercita- cita lebih baik daripada pendahulu atau sesama 

Anda. Cobalah menjadi lebih baik daripada diri 

sendiri.” Artinya kita senantiasa memerlukan impian 

sebagai kontrol terhadap sikap dan mencapai kemajuan 

hidup yang berarti.  

3. Antusiasme 

Elbert Hubbart menegaskan, “Nothing great has 

ever been accomplished without enthusiasm. – Tidak ada 

satupun kemajuan menakjubkan untuk diraih tanpa 

antusiasme.” Antusiasme artinya semangat. Ketika kita 

sedang bersemangat, pada saat itulah Tuhan senantiasa 

mendampingi kita. Dengan semangat itulah manusia 
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menciptakan impian yang lebih besar berusaha 

memperoleh kemajuan-kemajuan serta mencapai sukses. 

Semangat dapat terus ditingkatkan dengan mengisi setiap 

detik waktu kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang 

positif dan konstruktif. 

e. Ayat- ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan sikap 

positif. 

Isi kandungan surah al hujarat ayat 12 : 

Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, jauhilah 

kebanyakan prasangka (kecurigaan), Karena 

sesungguhnya prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-

cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu 

sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka 

memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka 

tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat 

lagi Maha Penyayang.
 16

 

 

 Dari ayat di atas ada 3 (tiga) perbuatan yang harus 

dihindari oleh orang-orang yang beriman. Ketiga hal 

tersebut adalah : 

a.      Berprasangka buruk 

b.      Mencari-cari kesalahan orang lain 

c.       Menggunjing orang lain 

Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yaitu 

Bermula dari prasangka buruk (dari dalam hati), lalu 

berkembang menjadi tuduhan dusta, dilanjutkan dengan 
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upaya mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian 

diteruskan dengan tindakan (Action) seperti hujatan, cercaan 

dan makian. 

Buruk sangka adalah dosa, karena ia adalah tuduhan 

yang tidak beralasan dan sangkaan buruk terhadap keluarga, 

kerabat, dan orang lain tidak pada tempatnya, sebab 

sebagian dari prasangka itu adalah murni perbuatan dosa 

dan bisa memutuskan silaturahmi di antara dua orang yang 

berbaik.  

Dengan demikian prasangka yang dimaksud disini 

adalah prasangka yang tuduhan kecurigaan dan adanya 

sesuatu yang perlu diwaspadai. Bila orang yang kita curigai 

ini zahirnya baik, tidak ada cerita/ informasi sebelumnya 

tentang keburukan yang dilakukan maupun tabiatnya yang 

tercela serta orang tersebut adalah orang baik maka tidak 

boleh berprasangka buruk, akan tetapi apabila orang 

tersebut terkenal akan keburukannya, suka menipu, 

membuat masalah, tabiatnya yang buruk maka 

diperbolehkan kita untuk berhati-hati sebagai sikap 

kewaspadaan. 

Sesungguhnya Allah berkata: “Aku sesuai prasangka 

hambaku pada-Ku dan Aku bersamanya apabila ia 

memohon kepada-Ku” (HR.Muslim) 
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Hadist diatas mengandung makna “Siapa yang ingin 

mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka lihatlah 

seberapa tinggi kedudukan Allah dalam hatinya. Demikian 

pula, siapa yang ingin mengetahui seberapa dekat Allah 

dengan dirinya, maka lihatlah seberapa dekat Allah dengan 

hatinya” 

Lewat hadis ini Rasulullah SAW pun mengajarkan 

umatnya untuk selalu berpikir positif dalam segala hal. 

Karena semua kejadian, apa pun itu, berada sepenuhnya 

dalam genggaman Allah SWT dan terjadi karena seizin-

Nya. Dengan berpikir positif, seseorang akan mampu 

menyikapi setiap kejadian dengan cara terbaik. Selain itu, ia 

pun akan mampu menghadapi hidup dengan optimis. 

Karena ia dekat dengan Allah Dzat Penguasa yang ada. 

Karena itu, Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa orang 

beriman itu tidak pernah rugi, diberi nikmat dia bersyukur. 

Syukur adalah kebaikan bagi dirinya, diberi ujian dia 

bersabar, dan sabar adalah kebaikan bagi dirinya. 

Dalam hadis tersebut tersirat sebuah ajakan agar kita 

berusaha selalu dekat dengan Allah SWT, berbaik sangka 

(husnudzan/positive thinking) dan tidak berburuk sangka 

(su’udzhan/negative thinking) kepada-Nya. Karena Allah 

SWT “berbuat” sesuai prasangka hamba-Nya. Bila seorang 



 

 
 

 

 

25 

hamba berprasangka bahwa Allah itu jauh, maka Allah pun 

akan “menjauh”, sebaliknya bila ia berprasangka bahwa 

Allah itu dekat, maka Allah pun akan “mendekat” 

kepadanya. 

Positive thinking / berprasangka baik pada seluruh 

keadaan tentu tidak akan mudah untuk dilakukan tanpa 

memiliki pemahaman dan telah membangun keyakinan 

yang kuat bahwa Allah senantiasa menginginkan kebaikan 

dan kemaslahatan bagi manusia dan alam semesta 

seluruhnya. 

Isi kandungan surah al Ad-dhuha : 

Ayat ini memberikan (arahan) kepada Rasulullah SAW 

agar tetap berpikir positif kepada Allah SWT, dan tidak 

menduga-duga hal negatif atau hal buruk seperti yang ada di 

pikiran orang-orang munafik dan musyrik. 

بَاْلُمَنافِِقيَنَىاْلُمَنافَِقاتَِىاْلُمْشِركِيَنَىاْلُمْشِرَكاتِالظَّانِّيَنبِاللَِّهظَنََّّ َوُيَعِذّ

ْىءَِّ َعلَْيِهْمَدائَِرُةالسَّ ْىِءِۚ  السَّ

“dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-

laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan 
perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap 

Allah. Mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang 

amat buruk…” (QS. 48 ayat 6) 
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Jika pun hidup kita berjalan tidak sesuai dengan yang 

kita harapkan. Yakinlah hari-hari kemudian akan lebih baik 

dari hari-hari sekarang dan hari-hari yang telah lalu. 

 َولَْْلِخَرُةَخْيٌرلََكِمَناْْلُولَى َّ

“Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu 

daripada yang sekarang (permulaan)”
 
.
17

 

Berprasangka baiklah Allah SWT akan memberikan 

karunia dan rahmat yang besar di hari-hari esok, dan jangan 

berputus asa. 

 اِنَّاللَهُيِحبُّاْلَفأَلَىيَْكَرُهالتََّساُؤم

“Sesungguhnya Allah mencintai sikap optimis dan 

membenci sikap putus asa” (Hadits) 

Kalaupun sepanjang hidup kita di dunia selalu dalam 

kesulitan dan kesempitan, kita tetap berpikir positif bahwa 

kelimpahan dan kenikmatan akan Allah berikan kepada kita 

di Hari Akhirat. Maka orang yang bisa berpikir positif 

seperti itu, tetap tersenyum bahagia dalam menjalankan 

kehidupan sulitnya didunia. 

 َولََسْىَفُيْعِطيَكَربَُّكَفَتْرَضى َّ
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“Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya 

kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas” 

Optimis dan yakin berjumpa Allah di hari akhir nanti dan 

mendapatkan limpahan karunia-Nya yang tak terkira, 

sungguh akan memuaskan hati kita.  

2) Sikap Negatif 

a. Pengertian Sikap Negatif  

Sikap negatif adalah kecenderungan untuk menjauhi, 

menghindari, membenci, tidak menyukai obyek tertentu.
18

 

sikap negatif ialah sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat 

atau bahkan bertentangan.  

b. Kerugian Sikap Negatif 

Secara umum, kerugian dari orang yang memiliki sikap 

negatif adalah kebalikan dari apa yang akan diperoleh 

seseorang yang memiliki sikap positif. Sehingga seseorang 

yang memiliki sikap negatif akan : 

1. Menurunkan produktivitas 

2. Menghambat perkembangan kelompok kerja 

3. Menghambat pemecahan masalah 

4. Menurunkan kualitas 

5. Menghilangkan kesetiaan 
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6. Menghambat pengembangan hubungan antar manusia  

7. Menimbulkan ketegangan 

8. Dan lain sebagainya 

c.  Ciri-ciri Sikap Negatif 

Sikap negatif ini merupakan kebalikan dari sikap positif, di 

mana ia merupakan sikap maupun perilaku yang tidak sesuai 

dengan norma-norma yang berlaku, serta menimbulkan 

ketidaknyamanan bagi orang yang berinteraksi dengannya. 

Ciri-ciri Sikap negatif ini antara lain: 

1. Kemalasan, mudah tersinggung, merasa paling berkuasa, 

emosional, serta suka memaksakan kehendak 

2. Ceroboh, tidak tertib, dan tidak disiplin 

3. Rendah diri, cemburu, dan pemalu 

4. Boros serta bergaya hidup mewah 

5. Tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  

6. Dan banyak lagi ciri-ciri yang lainnya. 

d. Sikap negatif yang umumnya mudah ditemui dalam kehidupa 

sehari- hari dan upaya cara untuk memperbaiki sikap negatif 

1. Malas 

Malas adalah sikap negatif yang cukup sering 

menghampiri kita, namun sikap itu mudah datang dan mudah 

pergi. Jika sikap malas itu sudah menyelimuti diri kita, kita 

enggan untuk mengerjakan apapun sekalipun itu adalah 
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kegiatan rutinitas kita setiap hari sepertinya kita berat hati 

mengerjakannya. Jika penyakit malas itu datang apapun yang 

kita kerjakan menjadi tidak maksimal. Namun, jika sikap 

malas kita hilang dan timbul sikap rajin maka semua pekerjaan 

kita bisa kita selesaikan tepat waktu dan kita bisa mengerjakan 

banyak hal dalam satu hari.  

a) Mengubah pola pikir dan membuang jauh-jauh pikiran 

tentang sikap malas dan mengurangi penggunaan kata 

“malas”, dengan begitu kita akan lupa dengan kata 

“malas”.  

b) Tidak menunda-nunda pekerjaan. Melakukan sekarang 

juga selagi dapat mengerjakannya dan mempunyai 

kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

c) Mengisi waktu luang dan menjauhi sikap membuang-

buang waktu. Dengan mengisi waktu luang maka akan 

terhindar dari pikiran kosong yang menyebabkan 

timbulnya sikap marah. Seperti sering membaca buku, 

terutama buku-buku pembangun jiwa, ilmu 

pengetahuan, atau buku pengembangan diri. 

  2.  Bekerja seperlunya  

 

Sikap negatif berikutnya ialah bekerja seperlunya. 

Sikap ini biasanya lahir dari sikap malas, jadi jika sedang 

malas, pekerjaan pun akan dikerjakan seperlunya atau 
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dilakukan dengan prinsip “yang penting selesai” dan tidak 

mengerahkan kemampuan terbaik serta tidak maksimal 

dalam pengerjaannya sehingga pekerjaan yang dihasilkan 

pun menjadi “pas-pasan”. Padahal jika segenap daya dan 

upaya dikerahkan akan menghasilkan sesuatu yang lebih 

bagus dan lebih baik lagi dan bisa meng-eksplor 

kemampuan diri lebih besar lagi.  

Berikut ini beberapa cara menanamkan rasa kerja 

keras dalam diri:  

1. Memotivasi diri sendiri mengenai hasil yang 

diperoleh akan memuaskan jika mengerjakannya 

dengan maksimal.  

2. Mengobarkan semangat diri agar mau mengeluarkan 

upaya yang maksimal agar tujuan tercapai. 

3. Bergantung pada orang lain 

Sikap yang tidak mandiri membuat kita menjadi 

bergantung pada orang lain. Hal ini dapat terlihat ketika 

kita merasa agak segan untuk pergi ke suatu tempat yang 

baru jika tidak ada yang menemani. Kita tidak bisa ke 

tempat yang asing sendirian dan harus mengajak 

seseorang untuk menemani kita untuk ke tempat tersebut. 

Kita juga tidak bisa hidup sendiri tanpa orang-orang di 
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sekeliling kita. Beberapa kiat untuk menjadi pribadi yang 

mandiri yaitu:  

1. Berusaha melakukan sesuatu sendiri.  

2. Tidak meminta tolong orang lain jika masih bisa 

dilakukan sendiri. 

3. Belajar mengambil keputusan sendiri tanpa 

terpengaruh oranglain.  

4. Pemalu (tidak percaya diri) 

Sikap negatif yang terakhir yang akan diulas ialah mudah 

menyerah. Kita perlu motivasi dan semangat yang besar agar kita 

bisa bangkit dari keputus-asaan kita. Sepertinya akan sulit 

menghilangkan 100% sikap gampang menyerah ini, namun kita 

perlu terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih tegar lagi 

dalam menghadapi masalah. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi atau bahkan menghilangkan sikap mudah menyerah ini 

antara lain:  

1. Banyak membaca buku yang bisa memotivasi diri agar tidak 

larutdalam kesedihan dan keputus-asaan.  

2.  Berpikir positif terhadap sesuatu.  

3.  Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan.  

4. Mengingat bahwa kita hidup di hari ini, bukan di hari esok. Hari 

ini adalah apa yang kita hadapi hari ini, sedangkan esok adalah 

apa yang kita hadapi besok.  
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3.Layanan Konseling Individual  

a. Pengertian Konseling Individual 

Menurut Prayitno dalam Tohirin layanan konseling individual 

bermakna layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang 

pembimbing terhadap seorag klien dalam rangka pengentasan masalah 

pribadi klien.
19

 

Konseling individual berlangsung dalam suasana komunikasi 

atau tatap muka secara langsung antara konselor dan klien (siswa) 

yang berbagai masalah yang dialami klien.Pembahasan masalah dalam 

konseling individual bersifat holistik dan mendalam serta menyentuh 

hal-hal penting tentang diri klien (sangat mungkin menyentuh rahasia 

pribadi klien), tetapi juga bersifat spesifik menuju kearah pemecahan 

masalah.Melalui konseling individual, klien akan memahami kondisi 

dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialami, kekuatan 

dan kelemahan dirinya, serta kemungkinan upaya untuk mengatasi 

masalahnya. 

Layanan konseling individual sering dianggap sebagai “jantung 

hatinya” pelayanan konseling.Pertama, konseling individual sering 

kali merupakan layanan esensial dan puncak (paling bermakna) dalam 

pengentasan masalah klien. Kedua, seorang ahli (dalam hal ini 

konselor) yang mampu dengan baik menerapkan secara sinergis 

berbagai pendekatan, teknik dan asas-asas konseling dalam layanan 
                                                             

19
 Tohirin, Bimbingan dan Konseling  Sekolah  dan Madrasah, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, 

h. 163 
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konseling individual, diyakini akan mampu juga (dengan cara yang 

lebih mudah) menyelenggarakan jenis-jenis layanan lain dalam 

keseluruhan spektrum pelayanan konseling. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa layanan 

konseling individual merupakan pelayanan khusus dalam hubungan 

langsung tatap muka antara konselor dan klien.Dalam hubungan itu 

masalah klien dicermati dan diupayakan pengentasannya, sedapat-

dapatnya dengan kekuatan klien sendiri.Dalam kaitan itu, konseling 

dianggap sebagai upaya layanan yang paling utama dalam 

pelaksanaan fungsi pengentasan masalah klien.Bahkan dikatakan 

bahwa konseling merupakan “jantung hati” pelayanan bimbingan 

secara menyeluruh. 

b. Tujuan layanan konseling individual 

Menurut Tohirin tujuan layanan konseling individual adalah 

agar klien memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, 

permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga 

klien mampu mengatasinya. Dengan perkataan lain, konseling 

individual bertujuan untuk mengentaskan masalah yang dialami klien. 

Secara lebih khusus, tujuan layanan konseling individual adalah 

merujuk kepada fungsi-fungsi bimbingan dan konseling sebagaimana 

telah dikemukakan. Pertama, merujuk kepada fungsi pemahaman, 

maka tujuan layanan konseling adalah agar klien memahami seluk-

beluk yang dialami secara mendalam dan komprehensif, positif, dan 
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dinamis. Kedua, merujuk kepada fungsi pengentasan, maka layanan 

konseling individual bertujuan untuk mengentaskan klien dari masalah 

yang dihadapinya.Ketiga, dilihat dari fungsi pengembangan dan 

pemeliharaan, tujuan layanan konseling individual adalah untuk 

mengembangkan potensi-potensi individu dan memelihara unsur-

unsur positif yang ada pada diri klien.Dan seterusnya sesuai dengan 

fungsi-fungsi bimbingan dan konseling.
20

 

Menurut Prayitno tujuan umum layanan konseling individual 

adalah terentasnya masalah yang dialami klien. Apabila masalah klien 

itu dicirikan sebagai (a) sesuatu yang tidak disukai adanya, (b) suatu 

yang ingin dihilangkan, dan/atau (c) sesuatu yang dapat menghambat 

atau menimbulkan kerugian, maka upaya pengentasan masalah klien 

melalui konseling individual akan mengurangi intensitas ketidak 

sukaan atas keberadaan seesuatu yang dimaksud, dan atau mengurangi 

intensitas hambatan dan atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu 

yang dimaksudkan itu. 

Dalam kerangka tujuan umum itu, tujuan khusus layanan 

konseling individual dapat dirinci dan secara langsung dikaitkan 

dengan fungsi-fungsi konseling yang secara menyeluruh 

diembannya.Pertama, melalui layanan konseling individual klien 

memahami seluk-beluk masalah yang dialami secara mendalam dan 

komprehensif, serta positif dan dinamis (fungsi pemahaman). Kedua, 
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 Tohirin, Op Cit, h. 164 
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pemahaman itu mengarah kepada dikembangkannya persepsi dan 

sikap serta kegiatan demi terentaskannya secara spesifik masalah yang 

dialami klien itu (fungsi pengentasan). Ketiga, pengembangan dan 

pemeliharaan potensi klien dan berbagai unsur positif yang ada pada 

dirinya merupakan latar belakang pemahaman dan pengentasan 

masalah klien dapat dicapai (fungsi pengembangan dan 

pemeliharaan). Keempat, pengembangan dan pemeliharaan potensi 

dan unsur-unsur positif yang ada pada diri klien, diperkuat oleh 

terentaskannya masalah, akan merupakan kekuatan bagi tercegah 

menjalarnya masalah yang sekarang sedang dialami itu, serta tercegah 

pula masalah-masalah baru yang mungkin timbul (fungsi 

pencegahan). Dan kelima, apabila masalah yang dialami klien 

menyangkut dilanggarnya hak-hak klien sehingga klien teraniaya 

dalam kadar tertentu, layanan konseling individual dapat menangani 

sasaran yang bersifat advokasi (fungsi advokasi).
21

 

c. Komponen konseling individual 

Dalam pelayanan konseling individual berperan dua pihak, yaitu 

seorang konselor dan seorang klien. 

1) Konselor adalah sesorang ahli bidang konseling yang memiliki 

kewenangan dan mandat secara profesional untuk melaksanakan 

kegiatan pelayanan konseling. 
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 Prayitno, Op Cit, h. 4 
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2) Klien adalah seorang individu yang sedang mengalami masalah 

yang ingin di ceritakan kepada orang lain 

d. Asas dan etika konseling 

Dasar etika konseling yang dikemukakan Munro, Manthei, 

Small yaitu; kerahasian, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh 

klien sendiri, mendasari seluruh kegiatan layanan konseling 

individual. 

Etika dasar konseling yang dikemukakan oleh Munro, Manthei, 

Small, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh 

klien sendiri, mendasari seluruh kegiatan layanan konseling 

perorangan. 

1) Kerahasiaan  

Hubungan interpersonal yang amat intens sanggup 

membongkar berbagai isi pribadi yang paling dalam sekalipun, 

terutama pada sisi klien.Untuk ini asas kerahasiaan menjadi 

jaminannya.Segenap rahasia pribadi klien yang terbongkar menjadi 

tanggung jawab penuh komselor untuk melindunginya. Keyakinan 

klien akan adanya perlindungi yang demikian itu menjadi 

suksesnya pelayanan. 

2) Kesukarelaan dan keterbukaan  

Kesukarelaan penuh klien untuk menjalani proses layanan 

konseling perorangan bersama konselor menjadi buah dari 

terjaminnya kerahasiaan pribadi klien. Dengan demikian 
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kerahasiaan kesukarelaan menjadi unsur dwi-tunggal yang 

mengantarkan klien kearean proses layanan konseling perorangan. 

Asas kerahasiaan dan kesukarelaan akan menghasilkan 

keterbukaan klien. 

3) Keputusan diambil oleh klien sendiri. 

Inilah asas yang secara langsung menjunjung kemandirian 

klien. Berkat rangsangan dan dorongan konselor agar klien 

berfikir, menganalisis, menilai dan menyimpulkan sendiri, 

mempresepsi, merasakan dan bersikap sendiri atas apa yang ada 

pada diri sendiri berikut menanggung resiko yang mungkin ada 

akibat keputusan tersebut. 

4) Asas kekinian dan kegiatan  

Asas kekinian diterapkan sejak paling awal konselor 

bertemu klien,dengan nuansa kekinianlah semua proses layanan 

dikembangkan. Klien dituntut untuk benar-benar aktif menjalani 

proses perbantuan melalui layanan konseling perorangan, dari awal 

dan selama proses layanan, sampai pada periode pasca layanan. 

5) Asas kenormatifan dan keahlian  

Segenap aspek teknis dan isi layanan konseling perorangan 

adalah normatif, tidak boleh satupun yang terlepas dari kaedah-

kaedah dan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, adat, 

hukum, ilmu dan kebiasaan. Klien dan konselor terikat sepenuhnya 

oleh nilai-nilai dan norma yang berlaku.  
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Sebagai ahli dalam pelayanan konseling, konselor 

mencurahkan keahlian profesionalnya dalam pengembangan 

konseling perorangan untuk kepentingan klien dengan menerapkan 

segenap asas tersebut diatas.
22

 

e. Teknik-teknik konseling individual  

Proses konseling individual memerlukan teknik-teknik tertentu 

sehingga konseling individual berjalan secara efektif dan efisien. 

Adapun teknik-teknik dalam memberikan layanan konseling 

individual adalah sebagai berikut:
23

 

1) Menerima klien 

Kesedian klien dalam proses konseling akan tergantung 

pada seberapa baik konselor menerima klien secara positif, 

konselor menerima klien dengan sikap ramah tamah, hangat dan 

penuh perhatian akan memberikan dampak positif bagi klien.
24

 

2) Kehangatan 

Konselor memberikan kehangatan berupa penuh 

persahabatan, penuh perhatian yang ditunjukan dengan ekpresi non 

verbal berupa senyum, kontak mata dengan ekpresi tersebut akan 

dapat menumbuhkan rasa aman, tentram dan penuh kekeluargaan 

pada diri klien. 
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 Prayitno, Ibid, h. 6-14 
23

Endang Ertiati, Op.Cit, h. 23 - 145 
24

 Sofyan S. Willis, Op Cit,  h. 160 
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3) Penstrukturan 

Penstrukturan adalah penetapan batasan oleh konselor 

tentang hakekat, batasan-batasan dantujuan konseling pada 

umumnya.bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada klien 

tentang pengertian, tujuan, sifat,asas, prinsip, dan prosedur 

penyelenggaraan konseling.
25

 

4) Kontak mata 

Kontak mata merupakan cara yang terpenting karena 

melalui ini manusia membangun kontak dengan orang lain dan 

saling melibatkan diri. Kita tidak hanya menggunakan kedua mata 

kita untuk menjalin kontak, tetapi juga untuk menyampaikan 

pesan-pesan melalui cara kita menggunakan mata.
26

 

Pernyataan diatas sejalan dengan pendapat winkel 

menyatakan kontak mata untuk menunjang atau mendukung 

tanggapan verbal atau menyatakan sikap dasar.Namun, harus 

dihindari kesan bahwa konselor mengejar, memaksa konseling atau 

mempermalukan.Cara menatap muka sikonseli haruslah sesuai dan 

wajar.Selain digunakan sebagai teknik non verbal, kontak mata 

juga sarana pengamatan terhadap konseli karena sinar mata dan 

raut muka dapat mengungkap suatu perasaan yang dialami, seperti 

                                                             
25 Prayitno, Op Cip, h.17 
26 Kathryn Geldard dan David Geldar, Keterampilan Praktik Konseling Pendekatan Integratif. 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 65  
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juga gerakan tubuh dan kualitas vocal dapat mengandung makna 

ekspresi afektif.
27

 

Pusat pandangan konselor yang diharapkan selama 

melakukan konseling adalah berkisar disekitar daerah pas foto 

klien.Pandangan konselor tidak menantang biji mata klien,atau 

tidak memandang bagian tertentu saja pada daerah pas foto klien. 

Pandangan yang tertuju pada bagian tertentu saja pada diri klien 

atau pandangan yang selalu berpindah-pindah pada bagian-bagian 

diri klien, akan mempengaruhi sikap klien. Biasanya klien akan 

canggung berbicara, tidak lancar mengemukakan masalahnya, 

risih, bahkan bisa menjadi salah tingkah. Keadaan ini jelas 

menggangu jalannya konseling.
28

 

5) Tiga M ( mendengar, memahami, merespon) 

(a) Mendengar: merupakan dasar dari wawancara kegiatan ini 

menghendaki agar konselor mendengarkan secara aktif dan 

tepat adalah amat penting selama wawancara berlangsung 

mendengar harus penuh kosentrasi, dan terara langsung 

kepada klien 

(b) Memahami: dalam konseling pembimbing perlu memahami 

apa yang klien katakan dan mampu mengkomunikasikan 

pemahaman pembimbing itu kepada klien. Usaha memahami 

                                                             
27 W. S. Winkel dan M.m Srihastuti,.Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan. (Yogyakarta: 

Media Abadi, 2004), h. 387 
28 Yeni Karneli, 1999), Teknik dan Laboratorium Konseling 1, (Padang : DIP Universitas Negeri 

Padang), h. 57 
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itu menghendaki kegiatan mendengarkan secara teliti 

terhadap apa yang dikomunikasikan klien.  

(c) Merespon: memberikan tanggapan terhadap pembicaraan 

6) Ajakan terbuka untuk berbicara 

Ajakan terbuka untuk berbicara adalah konselor 

mempersiapkan klien untuk memulai menjelaskan masalah yang 

ingin dibicarakannya, dengan mengajukan kalimat pertanyaan 

atau pernyataan, konselor tidak menghujani klien dengan 

pertanyaan bertubi-tubi karena akan membuat klien ragu dan 

merasaterintrogasi sehingga klien gugup dan takut 

mengemukakan masalahnya.
29

 

7) Pertanyaan terbuka  

Pertanyaan terbuka dalam konseling adalah dengan cara 

bertanya. Melalui penggunaan pertanyaan konselor dapat 

mendorong atau menghambap pembicaraan klien. Melalui 

pertanyaan konselor dapat mengunggah klien untuk berbicara 

tentang apa yang dialaminya. 

8) Dorongan minimal 

Dorongn minimal adalah semua isyarat angkutan, sepatakata 

atau suara tertentu, gerakan anggota badan, atau pengulangan 

kata-kata kunci bahwa konselor mempunyai perhatian dan ikut 

serta dalam pembicaraan klien. 

                                                             
29 Abdul Munir, Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: kencana 

predana media group: 2011), h. 96-97 
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9) Penyimpulan dan merumuskan tujuan 

Menyimpulkan adalah proses menyatukan semua yang telah 

dikomunikasikan selama bagian tertentu atau seluruh pertemuan 

konseling. Dengan menyimpulkan itu klien dan pembimbing 

bersama-sama berusaha mengangkat pokok-pokok utama dari 

masalah yang dibicarakan dengan mengemukakan apa yang sudah 

dikerjakan dan apa yang belum. 

Ketika menyimpulkan pembimbing harus berusaha 

menggaris bawahi hal-hal yang sangat menonjol, menyatakannya 

dalam bahasa yang mudah di mengerti dan sederhana, dan 

akhirnya memberikan tanggapan terhadap sampai sejauh mana 

ketetapan kesimpulan yang dibuat itu. 

Dalam konseling konselor dan klien perlu merumuskan 

tujuan yang akan dicapai klien. Untuk membantu klien 

merumuskan tujuan khusus dapat dilakukan dengan cara 

mengajak klien memikirkan kemungkinan cara-cara berindak dan 

beringkah laku yang pantas dilakukan klien. Tujuannya adalah 

agar klien dapat bertindak efektif. 

10) Pemberian nasehat 

Pemberian nasehat diberikan untuk memberikan pennguatan 

dalam menghadapi masalahnya, tetapi dalam memberiakan 
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nasehat tetap dijaga agar tujuan konseling yakni kemandirian 

klien harus tetap tercapai.
30

 

11) Kontrak atau pengakhiran 

Pada tahap ini konselor membahas kontrak dengan klien 

tentang waktu dan tempat klien akan melakukan kegiatan yang 

telah dilatihkan menanyakan kepada klien apakah dia merasa 

masalahanya sudah dientaskan maka konseling boleh diakhiri.
31

 

12) Melakukan evaluasi  

Evaluasi adalah diartikan sebagai proses pengumpulan 

informasi untuk mengetahui efektivitas kegiatan yang telah 

dilaksanakan dalam upaya pengambilan keputusan. 

13) Menganalisahasil evaluasi 

Menganalisa hasil layanan yang telah diberikan melalui 

evaluasi. 

14) Melakukan tindak lanjut 

Suatu tindakan yang dilaksanakan setelah memberikan 

layanan koneling individual. 

15) Pelaporan 

Membuat hasil layanan konseling individual dan dijadikan 

arsip pribadi seorang guru pembimbing. 

 

                                                             
30

 Sofyan willis, Op Cit, h. 170-171 
31

 Yeni Karneli, Op Cit, h.101-103 
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4. Tehnik Guru Bimbingan Konseling dalam Mengembangkan 

Sikap Positif Siswa Mengikuti Layanan Konseling Individual 

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa hal 

yang dapat dilakukan oleh guru bimbingan konseling dalam tehnik 

mengembangkan sikap positif siswa mengikuti layanan konseling 

individual antara lain sebagai berikut: 

a. Guru bimbingan konseling memberikan arahan kepada siswa 

dalam mengembangkan sikap positif siswa mengikuti layanan 

konseling individual. 

b. Guru bimbingan konseling menganalisis dan menafsirkan data 

siswa guna mendapatkan suatu rencana tindakan bimbingan 

terhadap siswa. 

c. Guru bimbingan konseling melakukan kerjasama dengan wali 

kelas dan guru-guru mata pelajaran lainnya dalam 

mengembangkan sikap positif siswa mengikuti layanan 

konseling individual. 

d. Guru bimbingan konseling membagikan angket yang 

berhubungan dengan sikap positif siswa mengikuti konseling 

individual. 

Guru bimbingan konseling sering disebut dengan “konselor 

sekolah”. Konselor adalah suatu tunjukan kepada petugas dibidang 

konseling yang memiliki sejumlah kompetensi dan karakteristik pribadi 

khusus yang diperoleh melalui pendidikan profesional. 
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Menurut Sofyan S. Willis dalam Anas Salahudin memaparkan 

secara panjang lebar kualifikasi seorang konselor. Menurutnya kualitas 

konselor adalah semua kriteria keunggulan, termasuk pribadi, 

pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimilikinya 

yang akan memudahkannya dalam menjalankan proses konseling 

sehingga mencapai tujuan dengan berhasil.
32

 

Kredibilitas guru pembimbing harus dimiliki.Kredibilitas artinya 

kualitas sumber komunikasi yang menambah diri seorang guru 

pembimbing dapat dipercaya sebagai orang yang memberi bantuan 

paling sedikit ada dua sumber utama kredibilitas guru pembimbing, yaitu 

keahlian dan dapat dipercaya. Keahlian artinya sejauh mana seorang guru 

pembimbing diterima sebagai sumber informasi, pengarah, atau penolong 

dalam menyelesaikan masalah. Sifat dapat dipercaya  artinya penilaian 

klien terhadap pembimbing yang berkaitan dengan watak, seperti 

kejujuran, ketulusan, kerahasiaan, kesopanan, keadilan, dan etika. 

Adanya sifat dapat dipercaya yang melekat dengan ciri konselor akan 

menambah kemantapan klien untuk membicarakan masalahnya dengan 

konselor. 

Penelitian Hastuti yang dilakukan pada 1993 menyimpulkan ada 

hubungan yang bermakna antara persepsi mengenai keahlian, sifat dapat 

dipercaya, dan penampilan konselor dengan penerimaan siswa terhadap 

program bimbingan konseling di sekolah, hasil penelitian tersebut 

menunjukkan pentingnya peranan keahlian, sifat dapat dipercaya, dan 
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penampilan konselor dalam rangka pelayanan program bimbingan 

konseling di sekolah.
33

 

Mengenai tugas pokok dari guru bimbingan konseling diatur dalam 

SK Menpan No. 84 tahun 1993 pada pasal 3 ayat 2, yaitu “Menyusun 

program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi 

pelaksanaan bimbingan, analisis dalam program bimbingan terhadap 

peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.
34

 Faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi keberhasilan guru bimbingan konseling tersebut 

ialah: 

a. Persyaratan formal, pengalaman, sifat dan sikap baik dari guru 

bimbingan konseling. 

Latar belakang pendidikan guru pembimbing sangat 

mempengaruhi pelaksanaan kegiatan-kegiatan bimbingan dan 

konseling, kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang 

guru pembimbing sangat menentukan sukses atau tidaknya layanan 

yang diberikan kepada siswa yang mengalami masalah. Seperti 

yang dikatakan oleh Sofyan S. Willis bahwa seorang guru 

pembimbing itu seyogyanya memiliki kualitas pribadi yang unggul 

termasuk pengetahuan, wawasan, keterampilan dan nilai-nilai yang 

dimilikinya yang akan memudahkan dalam mendapatkan proses 

konseling sehingga mencapai tujuan dengan berhasil atau efektif.
35

 

Pengalaman guru pembimbing tentang pelaksanaan 

kegiatan bimbingan dan konseling sangat penting, karena seorang 
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guru pembimbing itu dituntut menguasai landasan teori dan praktik 

semua kegiatan dan proses bimbingan dan konseling. Menurut 

Andi Mappiare pengalaman merupakan variabel penting bagi 

kefektifan konselor pengalaman yang banyak dan luas akan 

mendukung kelancaran proses konseling, semakin berpengalaman 

konselor maka ia semakin congruence, empaty, dan unconditined 

positive regard dibandingkan dengan konselor yang kurang 

berpengalaman.
36

 

b. Sarana dan prasarana, yang meliputi rancangan pemberian layanan, 

penilaian proses, penilaian hasil, fasilitas layanan bimbingan 

konseling. 

Fasilitas dan ruangan merupakan faktor pendukung efektif 

atau tidaknya pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. 

Dengan fasilitas dan ruangan yang lengkap maka kegiatan 

bimbingan dan konseling akan mudah dilaksanakan juga akan 

memudahkan guru pembimbing memberikan layanan kepada 

siswa.
37

 

c. Waktu yang tersedia dalam pemberian layanan bimbingan 

konseling. 

d. Kerjasama yang meliputi orangtua, kepala sekolah, guru mata 

pelajaran, dan guru kelas. 

 
 

                                                             
36

 Andi Mappiare AT, Konseling dan Psikoterapi, (Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 

h.118    
37

  W. S Wingkel dan M.M, Sri Hastuti. Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, 

(Jakarta: PT Grafindo, 2004), h. 355 



 

 
 

 

 

48 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah yang 

menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah 

dilakukan diantaranaya adalah sebagai berikut: 

1. Meswati, mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi 

Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 

pada tahun 2013 meneliti dengan judul: Sikap siswa terhadap pelaksanaan 

layananan konseling individual di Sekolah Menegah Pertama Negeri 23 

Pekanbaru. 

Penelitian yang dilakukan Meswati tersebut di satu sisi sama 

dengan penelitian ini, tapi pada sisi lain berbeda. Persamaanya sama-sama 

meneliti tentang layanan konseling individual, sedangkan perbedaanya 

Meswati meneliti tentang sikap siswa terhadap pelaksanaan layanan 

konseling individual dan penulis meneliti tentang upaya guru bimbingan 

konseling dalam mengembangkan sikap positif siswa mengikuti layanan 

konseling individual. Manfaat penelitian terdahulu bagi peneliti adalah 

sebagai dukungan secara teori atau lainnya.
38

 

2. Kuspini, mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi 

Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska 

Riau pada tahun 2012 meneliti dengan judul: peranan guru pembimbing 
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dalam meningkatkan minat siswa dalam mengikuti konseling individual 

pada siswa kelas VII Sekolah Menegah Pertama Negeri 11 Pekanbaru. 

Penelitian yang dilakukan Kuspini tersebut di satu sisi sama 

dengan penelitian ini, tapi pada sisi lain berbeda. Persamaanya sama-sama 

meneliti tentang layanan konseling individual, sedangkan perbedaannya 

Kuspini meneliti tentang peran guru pembimbing dan penulis meneliti 

tentang upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan 

sikap positif siswa mengikuti layanan konseling individual. Manfaat 

penelitian terdahulu bagi penulis adalah sebagai dukungan secara teori 

atau lainnya.
39

 

3. Hayatun Nupus, mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam 

konsentrasi Bimbingan dan Konseling Fakultas Trabiyah dan Keguruan 

UIN Suska Riau pada Tahun 2012 meneliti dengan judul: Upaya Guru 

Pembimbing dalam Meningkatkan Minat Siswa Untuk Mengikuti Layanan 

Konseling Individual di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru.
40

 

Penelitian yang dilakukan Hayatun Nupus tersebut disatu sisi sama 

dengan penelitian ini, tapi pada sisi lain berbeda. Persamaanya sama-sama 

meneliti tentang layanan konseling individual. Sedangkan perbedaannya 

adalah Hayatun Nupus meneliti tentang upaya guru pembimbing dan 

penulis meneliti tentang upaya guru bimbingan konseling dalam  
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mengembangkan sikap positif siswa mengikuti layanan konseling 

individual. Manfaat penelitian terdahulu bagi peneliti sebagai dukungan 

secara teori atau lainnya. 

Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, meskipun pada dasarnya sama tetapi ada perbedaan. Berdasarkan 

penelitian relevan diatas, dapat di disimpulkan bahwa teori penelitian oleh 

penulis didukung oleh peneliti sebelumnya namun pada variabel kajian 

tertentu berbeda. 

C. Konsep Operasional  

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak 

terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran penulisan ini. 

Adapun kajian ini berkenaan tehnik guru bimbingan konseling dalam  

mengembangkan sikap positif siswa mengikuti layanan konseling individual. 

Tehnik adalah langkah atau metode yang dilakukan. Sikap positif adalah 

suatu sikap dan kepribadian manusia yang selalu berfikir dan melakukan hal-

hal yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku 

dalam kehidupan. sedang layanan konseling individual adalah layanan 

konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien 

dalam rangka pengentasan masalah yang sedang dihadapi klien dalam 

suasana tatap muka dilaksanakan interaksi secara langgsung dengan tatap 

muka antara konselor dan klien.  
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1)  Tehnik guru bimbingan konseling dalam mengembangkan sikap 

positif siswa mengikuti layanan konseling individual di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru dapat dilihat indikator-

indikator sebagai berikut:  

a. Guru bimbingan konseling memberikan arahan kepada siswa dalam 

mengembangkan sikap positif siswa mengikuti layanan  konseling 

individual. 

b. Guru bimbingan konseling menganalisis dan menafsirkan data 

siswa guna mendapatkan suatu rencana tindakan bimbingan  

terhadap siswa. 

c. Guru bimbingan konseling melakukan kerjasama dengan wali kelas 

dan guru-guru mata pelajaran lainnya dalam mengembangkan sikap 

positif siswa mengikuti layanan konseling individu. 

d. Guru bimbingan konseling membagikan angket yang berhubungan 

dengan sikap positif siswa mengikuti layanan konseling individual. 

 

  2)  Untuk faktor dominan guru  bimbingan konseling dalam 

mengembangkan sikap positif siswa mengikuti layanan konseling 

individual, dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Kemampuan guru bimbingan konseling.  

b. Sarana dan prasarana, yang meliputi Rancangan Pemberian 

Layanan penilaian hasil, dan fasilitas layanan bimbingan 

konseling 

c. Waktu yang tersedia dalam pemberian layanan  
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d.  Kerjasama yang meliputi orang tua, kepala sekolah, guru mata 

pelajaran, dan guu kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


