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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Kerangka Teoritis 

Untuk menghindari kesalah pahaman dan sebagai landasan dalam 

penelitian ini, maka diperlukan kerangka teoritis yang berhubungan dengan 

masalah dalam penelitian ini. 

1. Pengertian Guru Bimbingan Konseling 

Guru bimbingan konseling adalah seorang guru yang bertugas 

memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan 

professional sehingga seorang guru bimbingan konseling harus berusaha 

menciptakan komunikasi yang baik dengan murid dalam menghadapi 

masalah dan tantangan hidup.
9
 

Jadi guru Bimbingan dan Konseling adalah orang yang bekerja 

dibidang pendidikan dan pengajar yang ikut bertanggung jawab memberi 

bantuan/pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan 

individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan didalam 

kehidupannya agar individu dapat mencapai kesejahteraan hidup. 

 

 

                                                             
9
 Dewa Ketut Sukardi, Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), h.6 
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2. Kualifikasi dan Kompetensi Guru Bimbingan Konseling 

Dalam Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Konselor memberikan batasan siapa itu 

pemegang profesi konselor atau guru bimbingan konseling, yaitu sarjana 

Bimbingan dan Konseling (S1 Bimbingan dan Konseling) yang telah 

menamatkan program PPK. 

Selain itu di dalam Permendiknas tersebut dikemukakan tujuh belas 

kompetensi inti, yang oleh karenanya dapat disebut sebagai “Kompetensi 

Pola 17”. Ketujuh belas kompetensi ini tersebut adalah: 

a) Kompetensi Pedagogik 

1)  Menguasai teori dan praktis pendidikan. 

2) Mengaplikasikan perkembangan fisiologi dan psikologis serta 

perilaku konseli atau klien. 

3) Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam 

jalur, jenis, jenjang satuan pendidikan. 

b) Kompetensi Kepribadian 

1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, 

individualitas dan kebebasan memilih. 

3) Menunjukan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. 
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4) Menampilkan kinerja berkualitas tinggi. 

c) Kompetensi Sosial 

1) Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja. 

2) Berperan dalam organisasi profesi dan kegiatan profesi 

bimbingan dan konseling. 

3) Mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi. 

d) Kompetensi Professional. 

1) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami 

kondisi, kebutuhan dan masalah klien atau konseli. 

2) Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan 

konseling. 

3) Merancang program bimbingan dan konseling. 

4) Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang 

komprehensif. 

5) Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling 

6) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional. 

7) Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan  

konseling. 
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  Permendiknas tersebut juga menetapkan bahwa penyediaan dan 

penempatan konselor professional pada satuan-satuan pendidikan perlu 

diselenggarakan.
10

 

Selain itu, Sofyan S. Willis juga mengatakan seorang konselor 

seyogyanya memiliki kualitas pribadi yang unggul termasuk pengetahuan, 

wawasan, keterampilan dan nilai-nilai yang dimilikinya yang akan 

memudahkannya dalam menjalankan proses konseling sehingga mencapai 

tujuan dengan berhasil (efektif).
11

 

Hal senada juga dikatakan oleh Perez dalam Surya bahwa 

kepribadian seorang konselor merupakan faktor yang paling penting dalam 

konseling. Kepribadian konselor merupakan titik tumpu yang berfungsi 

sebagai penyimbang antara pengetahuan mengenai dinamika perilaku dan 

keterampilan terapeutik.
12

 

Selain itu untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kegiatannya 

seorang guru bimbingan konseling perlu melengkapi dirinya dengan 

berbagai kemampuan yang terwujud dalam berbagai jenis layanan dan 

kegiatan pendukungnya, kemampuan pengelolaan, kemampuan bekerja 

sama dalam suatu kemampuan tim (melalui proses pembangunan kerja 

sama atau team building, melaksanakan kerja sama atau team working, 

                                                             
10

 Prayitno, Wawasan Profesi Konseling, ( Padang: Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, 2009), h. 67-68. 
11

 Sofyan S. Willis, Konseling Individual Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2009) , h. 

79 
12

  M. Surya , Psikologi Konseling, (Bandung: Pustaka Bani  Quraisy, 2003),  h. 63 
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dan bertanggung jawab bersama atau responsibility, serta penekanan 

pelaksanaan pelayanan bantuan dalam bingkai budaya.
13

 

Seorang guru bimbingan konseling juga dituntut menguasai 

landasan teori dan praktik semua kegiatan dan proses bimbingan dan 

konseling. Tidak hanya bisa menghafalkan berbagai macam  teori yang 

sangat banyak, tetapi dituntut juga mampu mengaplikasikan berbagai teori 

tersebut dalam pengalaman nyata konseling. Tidak cukup dengan adanya 

penguasaan teori dan praktis pendidikan dan prosedur pelayanan 

konseling, guru bimbingan konseling harus mampu menjadi seorang 

peneliti unggul, sehingga mampu mengembangkan dan merumuskan 

berbagai hasil penelitiannya untuk memajukan kegiatan profesi bimbingan 

dan konseling. 

a. Tugas pokok guru bimbingan konseling 

Tugas pokok guru bimbingan konseling sangat jelas dalam 

Permendikbud No 81A Tahun 2013 yang berbunyi: 

“Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor adalah guru yang 

mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh 

dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah 

siswa. Layanan bimbingan dan konseling adalah kegiatan Guru 

Bimbingan dan Konseling atau Konselor dalam menyusun rencana 

pelayanan bimbingan dan konseling, melaksanakan pelayanan 

bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan hasil pelayanan 

bimbingan dan konseling serta melakukan perbaikan tindak lanjut 

memanfaatkan hasil evaluasi”
14

 

  

                                                             
13

 Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan 

Tinggi Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik. Dasar Standarnisasi Profesi Konseling, 

 ( Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2004), h. 18-19 
14

 http://luk.staff.ugm.ac.id   

http://luk.staff.ugm.ac.id/


 16 

Adapun penjelasan secara terperinci dari ayat tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1) Menyusun Program 

Langkah pertama dari tugas pokok guru bimbingan konseling 

adalah menyusun program, untuk menyusun program dalam bentuk 

satuan layanan yang dijabarkan dari program tahunan, semesteran, dan 

bulanan. 

2) Melaksanakan Program 

Guru bimbingan konseling melaksanakan pelayanan bimbingan 

dan konseling sesuai dengan satuan layanan (Satlan) dan satuan 

kegiatan pendukung (Satkung). Kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas tetapi juga di 

ruang bimbingan dan konseling atau ruang lain yang memenuhi syarat 

terutama dapat diterapkan azas kerahasiaan. 

3) Evaluasi 

Evaluasi pada bimbingan dan konseling dilakukan dalam 

bentuk penilaian proses dan hasil. Berdasarkan waktu pelaksanaan 

evaluasi dapat dibagi atas; penilaian segera, penilaian jangka pendek, 

dan penilaian jangka panjang.  

4) Analisis 

Analisis hasil evaluasi yakni guru bimbingan konseling 

menganalisis hasil evaluasi dalam bentuk tertulis yang diperoleh dari 

siswa atau hasil observasi. 
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5) Tindak Lanjut 

Guru bimbingan konseling dalam hal ini, menindaklanjuti ada 

dua kemungkinan yakni kelanjutan layanan bimbingan dan konseling 

atau menghentikannya.
15

 

3. Evaluasi bimbingan konseling 

a. Pengertian Evaluasi Bimbingan Konseling 

Kajian ini berkenaan dengan evaluasi proses bimbingan konseling. 

Menurut Suharmi Arikunto secara harfiah evaluasi berasal dari bahasa inggris 

yaitu evoluation, yang berasal dari kata value.
16

 Secara konseptual, evaluasi 

adalah jantung perubahan dan perkembangan suatu organisasi, program, 

kegiatan, atau instituisi.
17

  Winkel dalam Farid Mashudi evaluasi  bimbingan 

konseling adalah mencakup usaha menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan 

bimbingan itu sendiri demi peningkatan mutu program bimbingan. 

Pelaksanaan evaluasi menuntut diadakan penelitian dengan mengumpulkan 

data secara sistematis, mengadakan penafsiran dan merencanakan langkah-

langkah perbaikan.
18

 Defenisi evaluasi juga dikemukakan oleh Riswani yaitu 

proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang 

efisiensi, keefektivan, dan dampak dari program dan layanan bimbingan 

                                                             
15

 Amirah Diniaty dan Riswani, Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling,(Pekanbaru: 

Suska Press, 2008), h. 46-50. 
16 Suharmi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.1 
17 Farid Mashudi, Pedoman Lengkap Evaluasi & Supervisi Bimbingan Konseling,                   

( Yogyakarta: Diva Press, 2015), h. 9.  
18

 Ibid. h. 11 
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konseling terhadap perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta 

didik/konseli.
19

 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa evaluasi pelaksanaan  

bimbingan konseling merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. sebab, 

berdasarkan hasil evaluasi itulah, dapat di ambil suatu kesimpulan apakah 

kegitan yang telah dilakukan itu apakah sudah efisien dan efektif atau tidak, 

apakah kegitan tersebut perlu di lanjutkan atau tidak, dan sebagainya. 

b. Jenis-jenis Evaluasi Bimbingan Konseling 

1) Evaluasi Proses 

a) Pengertian Evaluasi Proses 

Evaluasi Proses adalah penilaian terhadap pelaksanaan program untuk 

memberikan umpan balik secara periodik
20

. Scriven berpendapat bahwa 

evaluasi proses adalah bagian integral dari proses perkembangan 

(pengembangan).
21

 Stufflebeam & Shinkfield dalam Aip juga mengatakan 

evaluasi proses merupakan pengecekan yang berkelanjutan atas implementasi 

perencanaan.
22

 Pendapat Stufflebeam tersebut menegaskan bahwa evaluasi 

proses merupakan evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan 

program sesuai dengan startegi yang direncanakan.  

 

 

                                                             
   19 Riswani, Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013,(Pekanbaru: 

Mutiara Pesisir Sumatera, 2015), h.87 
20

 Amirah Diniaty.,Op.Cit., h. 69 
21

 Aip Badrujaman, Teori dan Aplikasi Evaluasi Program Bimbingan konseling,(Jakarta: 

Indeks, 2011), h.100 
22

 Ibid., h. 56 
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b) Tujuan Evaluasi Proses 

Evaluasi Proses kegitan bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang 

terjadi, mengapa terjadi dan apa sebabnya terjadi. Selain itu, juga mendeteksi 

dan meramalkan segala sesuatu yang mungkin terjadi selama program itu 

dilaksanakan, komponen apa yang tidak berfungsi, aspek yang kurang aktif 

dan hambatan yang terjadi dan juga meningkatkan kualitas kegiatan 

bimbingan dan konseling secara menyeluruh. Hal senada juga di kemukakan 

Stufflebeam dalam Aip Badrujaman Evaluasi proses juga bertujuan untuk 

mengidentifikasikan atau memprediksi dalam proses pelaksanaan, seperti 

cacat dalam desain, prosedur, atau implementasinya
23

. Evaluasi proses juga 

bertujuan untuk menyediakan informasi sebagai dasar memperbaiki program, 

serta untuk mencatat dan menilai prosedur kegiatan dan peristiwa serta untuk 

mengetahui sampai sejauh mana rencana telah di terapkan dan komponen apa 

yang perlu di perbaiki. 

c) Pelaksanaan Evaluasi Proses Kegiatan bimbingan konseling 

Pelaksanaan evaluasi proses kegiatan bimbingan konseling  berbeda 

dengan evaluasi pembelajaran. Prayetno (dalam Amirah) menegaskan 

evaluasi dalam kegiatan konseling lebih bersifat penilaian proses yang dapat 

dilakukan dengan: 

(1) Mengamati partisispasi dan aktivitas siswa/klien dalam layanan. 

(2) Mengungkapkan pemahaman klien atas bahan-bahan yang disajikan atau  

  pemahaman klien atas masalah yang dialaminya. 

(3) Mengungkapkan kegunaan layanan bagi klien dan perolehan klien hasil 

  dari aktivitasnya dalam kegiatan layanan. 

                                                             
23 Ibid., h. 57 
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(4) Mengungkapkan minat klien tentang perlunya layanan lebih lanjut. 

(5) Mengamati perkembangan klien/siswa dari waktu ke waktu.(terutama 

  dilakukan dalam kegaiatan layanan yang berkesinambungan) 

(6) Mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan kegiatan

  layanan.
24

 

 

Adapun menurut Aip Badrujaman tentang pelaksanaan evaluasi proses: 

 

“evaluasi proses dapat dilakukan dengan memonitor kegiatan, 

berinteraksi, terus menerus, serta dengan mengobservasi kegiatan dan 

staf”.
25

  

 

Hal ini dapat melibatkan pengukuran  pre-test dan post-test 

terhadap pengetahuan dan keterampilan, mengobservasi perilaku tertentu 

pada siswa, self Report mengenai  perbaikan tingkah laku, penilaian 

performance rutin ( tingkat test terstandar,portofolio), self-study terus 

menerus, studi kasus individual, kehadiran dan data kedisiplinan, 

kesesuaian antara program dengan pelaksanaan, keterlaksanaan program, 

pengukuran sosiometri, serta hambatan-hambatan yang ditemui. 

 

Khusus untuk satuan kegiatan pendukung bimbingan dan 

konseling, evaluasi dilakukan dengan : 

(1) Mengungkapkan perolehan guru bimbingan konseling sebagai hasil 

kegiatan pendukung yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kegiatan 

layanan terhadap siswa. 

(2) Mengungkapkan komitmen pihak-pihak yang terkait dalam pegangan 

pengentasan masalah siswa ( dalam butir ini termasuk kegiatan 

konferense kasus, kunjungan rumah dan alih tangan kasus). 

(3) mengungkapkan kelancaran proses dan suasanan penyelengaraan 

kegiatan pendukung.
26

 

 

                                                             
24 Amirah Diniaty.,Op.Cit., h. 70 
25 Aip Badrujaman,. Loc.Cit  
26

Riswani, Antologi Penelitian Bimbingan dan Konseling,( Pekanbaru: Mulia Indah 

Kemala, 2014), h.60 
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d) Langkah-langkah Evaluasi Proses  

(1) Merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. 

(2) Mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data. 

(3) Mengumpulkan dan menganalisis data.
27

 

 

Bramer dan Shortrom (dalam Riswani) khusus untuk layanan konseling, 

baik konseling perorangan maupun konseling kelompok, sesuai dengan tujuan 

layanan itu sendiri, yaitu pengentasan masalah seseorang, mengemukakan 

bahwa melalui layanan konseling ada tiga hal yang akan diperoleh klien yaitu; 

(a) pemahaman baru tentang sesuatu (understanding), (b) rasa positif 

(Comfort), (c) rencana untuk melakukan sesuatu (deciding).
28

 

Adapun prosedur pelaksanaan evaluasi pada aspek proses menurut Aip adalah : 

(1) Menentukan Tujuan Evaluasi. 

 Tahap pertama dalam evaluasi adalah menentukan tujuan evaluasi. 

Penentuan tujuan ini merupakan hal yang sangat penting karena berdasarkan 

tujuan inilah guru bimbingan konseling akan melakukan evaluasi. 

(2) Menentukan Kriteria Evaluasi 

Sebuah program dikatakan berhasil dan sukses apabila memenuhi kriteria 

hasil yang ditetapkan. Mutrofin & Samsul hadi menjelaskan kriteria merupakan 

karakteristik program yang dianggap basis penting untuk melakukan riset 

evaluasi pada program tersebut.
29

 

                                                             
27 Ibid., h. 61 
28 Riswani, Konsep dasar Bimbingan dan Konseling,( Pekanbaru: 2012 ), h. 98 
29

 Mutrofin & Samsul Hadi, Metode Riset Evaluasi.(Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 

2006), h. 77 
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(3) Memilih Desain Evaluasi 

Desain evaluasi merupakan suatu rencana yang menunjukan bila evaluasi 

akan dilakukan, dan dari siapa evaluasi atau informasi akan dikumpulkan. 

Desain ini dibuat untuk meyakinkan bahwa evaluasi akan dilakukan menurut 

organisasi yang teratur dan menurut aturan evaluasi yang baik. 

(4) Menyusun Tabel Perencanaan Evaluasi 

Berdasarkan tujuan evaluasi yang sudah kita tetapkan, maka kita 

menyusun tabel perencanaan evaluasi. Tabel evaluasi terdiri dari atas empat 

kolom yang terdiri atas, kolom komponen, kolom indikator, kolom sumber 

data, dan kolom teknik pengumpulan data.
30

  

(5) Menentukan Teknik Analisis Data 

Aspek proses akan menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan 

kualitatif. Untuk capaian materi BK, Tanggapan siswa terhadap materi, 

metode, serta media, data analisis dengan menggunakan statistik deskriptif 

untuk melihat presentase. Sedangkan untuk keterlaksanaan program dan waktu 

pelaksanaan, data di analisis menggunakan analisis kualitatif. 

e) Fungsi Evaluasi Proses 

Menurut Farid Mashudi secara umum evaluasi proses mempunyai dua 

fungsi utama
31

 : 

                                                             
30 Aip Badrujaman, Op.Cit., h. 104 
31 Farid Mashudi, Op.Cit. h. 110 



 23 

(1) Untuk menilai kemampuan guru bimbingan konseling dalam 

menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses 

pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi 

sekolah. 

(2) untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru bimbingan 

konseling atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas 

tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.   

3. Fungsi Evaluasi Bimbingan Konseling 

a) Sebagai feed back kepada guru bimbingan konseling untuk melihat 

apakah program tersebut sudah efisien dan efektif dan juga apakah program 

tersebut layak untuk di lanjutkan atau di kembangkan.
32

 

b) Memberikan informasi kepada kepala sekolah, guru mata pelajaran dan 

wali murid tentang perkembangan siswa agar secara bersinergri untuk 

meningkatkan kualitas implementasi program bimbingan konseling di 

sekolah.
33

 

4. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Evaluasi Program Bimbingan 

Konseling 

 

Menurut Sapto dalam Aip Badrujaman  menjelaskan bahwa faktor yang 

mempengaruhi hasil guna bimbingan adalah kedudukan layanan bimbingan 

dan fasilitas yanga ada, serta sikap anggota staf sekolah terhadap layanan 

bimbingan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil guna konseling adalah 

                                                             
32

 Riswani.,Op.Cit. h. 57 
33

 Anas Salahudin, Bimbingan dan Konseling,( Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 220. 
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tafsiran tentang konseling sebagai kegiatan professional, keadaan para konselor 

yang ditugaskan di sekolah dalam hal orientasi professional pengalaman, dan 

mutu kerjanya serta bentuk kerja sama diantara semua staf terutama guru. 

Winkel dan Hastutu dalam Aip Budrujaman ada lima alasan guru 

bimbingan konseling tidak melakukan evaluasi meliputi yaitu: (1) guru 

bimbingan konseling tidak memiliki waktu, (2) guru bimbingan konseling tidak 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, (3) adanya ketakutan terhadap 

akuntabilitas, (4) perasaan nyaman guru bimbingan konseling dengan apa 

adanya serta, (5) presepsi guru bimbingan konseling bahwa hasil sulit untuk 

diukur.
34

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat simpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan evalausi bimbingan konseling salah satunya faktor 

internal yang mana adanya dorongan dari dalam diri guru bimbingan konseling 

untuk melaksanakan evaluasi program bimbingan konseling bisa terjadi dari 

kemampuan guru individu atau latar belakang, kestabilan emosi. Selanjutnya 

faktor dari luar diri guru bimbingan konseling seperti fasilitas ruang bimbingan 

konseling, buku acuan, litelatur, waktu dan biaya. 

5. Penilaian Kegiatan 

Penilaian kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dari dua jenis yaitu : 1. 

Penilaian hasil dan penialain Proses
35

. Penilaian  hasil kegiatan pelayanan 

bimbingan dan konseling dilakukan melalui : 

                                                             
34

 Aip Badrujaman. Op.Cit., h.20. 
35

 https:// akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/07/08program-bimbingan-dan-konseling/ 

di akses tanggal 24 december 2016. 
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a. Penilaian Segera (Laiseg) yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan 

dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengetahui  

perolehan peserta didik yang dilayani. 

b.Penilaian Jangka Pendek (Laijapen) yaitu penilaian dalam waktu tertentu 

(satu minggu sampai dengan sebulan) setelah satu jenis layanan dan atau 

kegiatan pendukung bimbingan dan konseling diselenggarakan untuk 

mengetahui dampak layanan/kegiatan terhadap peserta didik. 

c. Penilaian Jangka Panjang (Laijapan) yaitu yaitu penilaian dalam waktu 

tertentu (satu bulan sampai dengan satu semester) setelah satu atau beberapa 

layanan dan atau mengetahui lebih jauh dampak layanan atau kegiatan 

pendukung bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. 

Sedangkan penilaian proses dilakukan melalui analisis terhadap 

keterlibatan unsur-unsur sebagaimana tercantum di dalam RPL dan 

SATKUNG, untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 

2) Evaluasi Hasil 

  a) Pengertian Evaluasi Hasil 

Evaluasi hasil adalah peninjauan evaluatif yang memusatkan perhatian 

pada efek-efek yang dihasilkan sesuai dengan tujuan-tujuan evaluasi hasil 

bimbingan konseling itu sendiri.
36

 

b) Tujuan dan Manfaat Evaluasi Hasil 

                                                             
36

 Dewa Ketut Sukardi, Op.Cit, h.253 



 26 

Untuk memperoleh gambaran tentang keberhasilan dari pelaksanaan 

program bimbingan dan konseling di sekolah dapat dilihat dari hasil yang 

diperoleh dari pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah.
37

 

Adapun manfaat dari evaluasi hasil yaitu : 

(1) Dapat memperkirakan keberhasilan upaya pengentasan masalah klien. 

(2) Untuk Menyusun laporan kepada pihak-pihak yang memerlukan. 

(3) sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian dan pengembangan 

program-program kegiatan bimbingan konseling dan kemampuan guru 

bimbingan dan konseling.  

(4) Untuk memperkuat akuntabilitas bimbingan konseling.
38

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari 

manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian 

yang penuli lakukan benar benar belum opernah diteliti oleh orang lain. 

penelitian terdahulu yang relevan yang pernah dilakukan diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Neni Satriani 

Neni Satriani dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Bimbingan 

Konseling UIN SUSKA Riau Meneliti tentang pelaksanaan evaluasi 

program bimbingan konseling untuk meningkatkan public trust di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukan 

                                                             
37

 Ani Melani, Penyelenggaraan Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling, 

Http://animelanii.blogspot.co.id/2014/10/penyelengaraan-evaluasi-pelaksanaan.html, di akses 

tanggal 25 December 2016 
38

 Barnawi & Mohammad Arifin, Kinerja Guru Professional 

InstrumenPembinaan,Peningkatan & Penilaian, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), h.43 

http://animelanii.blogspot.co.id/2014/10/penyelengaraan-evaluasi-pelaksanaan.html
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public trust berhubungan dengan pelaksanaan evaluasi program bimbingan 

konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru tergolong 

tinggi dalam kategori percaya. Hal tersebut dapat di lihat dari persentase 

yaitu 57,05% yang terletak pada kategori 41-60% (kadang-kadang) 

2. Muhammad Gufran Lahiya  

Meneliti tentang Analisis pelaksanaan evaluasi program  

bimbingan dan konseling di SMPN 1 KABILA Kabupaten Bone Bolango 

.Hasil penelitian menunjukan berdasarkan hasil wawancara 3 orang guru 

BK, 4 orang siswa dan kepala sekolah dapat di peroleh data bahwa 

pelaksanaan evaluasi program BK di sekolah tersebut sudah berjalan 

dengan optimal, hal tersebut berdasarkan pada tercapainya aspek-aspek 

yang perlu dievaluasi dalam program BK dan yang akan di rencanakan.  

3. Annisa Zikkri 

Dari fakultas tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri 

Jakarta konsentrasi bimbingan dan konseling tahun 2010 yang berjudul 

Pelaksanaan Program Bimbingan Konseling di MAN 2 Bogor penelitian 

menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan dan konseling ini 

tidak berjalan dengan baik karena masih banyak pelayanan-pelayanan 

dalam bimbingan konseling yang belum dilaksanakan dan juga 

administarsi BK yang ada juga belum benar. 
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C. Proposisi 

  Proposisi dalam kamus besar bahasa indonesia adalah rancangan usulan 

yang dapat dibuktikan secara nyata kebenarannya, jadi peneliti memberi makna 

bahwa proposisi merupakan sebuah ungkapan yang dapat dipercaya untuk 

memberikan batasan terhadap kajian teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan penulisan ini. Adapun kajian ini 

berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi proses layanan bimbingan konseling 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan evaluasi proses layanan 

bimbingan konseling tersebut. Adapun proposisi yang dikembangkan setelah 

meninjau literatur seperti dalam begian sebelumnya pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Menetapkan Tujuan Evaluasi 

a. Guru bimbingan konseling melaksanakan layanan bimbingan konseling 

sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. 

b. Guru bimbingan konseling melaksanakan layanan bimbingan konseling tepat 

sasaran. 

c. Guru bimbingan konseling melakukan persiapan dalam evaluasi proses 

layanan bimbingan konseling.  

2. Menentukan Kriteria 

a. Terlaksananya layanan oleh guru bimbingan konseling 

b.Guru bimbingan konseling dapat membuat siswa paham dengan materi yang 

disampaikan. 

c.Guru bimbingan konseling dapat mengungkapkan masalah siswa. 
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3. Menentukan Desain Evaluasi 

a. Guru bimbingan konseling membuat desain evaluasi untuk melihat 

kelemahan dan kelebihan layanan yang telah di laksanakan. 

4. Instrumen Evaluasi 

a. Guru bimbingan konseling menggunakan laiseg 

b. Guru bimbingan konseling menggunakan pedoman observasi 

c. Guru bimbingan konseling menggunakan pedoman wawancara 

5. Pelaksanaan evaluasi proses kegiatan BK 

 a. Guru bimbingan konseling mengamati partisipasi dan aktifasi siswa 

   b. Guru bimbingan konseling menanyakan perasaan siswa setelah mengikuti 

         layanan bimbingan konseling. 

 c. Guru BK menanyakan perolehan siswa dalam mengikuti layanan 

 

 

 

 


