
BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Konsep Teori 

1. Layanan Penempatan dan Penyaluran  

a. Pengertian Penempatan dan Penyaluran  

Layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan bimbingan 

dan konseling yang memungkinkan peserta didik (klien) memperoleh 

penempatan dan penyaluran yang tepat (misalnya penempatan dan 

penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program 

studi, program latihan, magang, kegiatan co-ekstrakurikuler) sesuai 

dengan potensi bakat dan minat serta kondisi pribadi.
7
 

Menurut Suhertina, layanan penempatan dan penyaluran yaitu 

bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memperoleh 

penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok 

belajar, peminatan/lintas minat/pendalaman  minat, program  latihan, 

magang dan kegiatan ekstrakurikuler, secara terarah, objektif dan 

bijak.
8
 

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa 

layanan penempatan dan penyaluran adalah usaha-usaha yang dapat 

membantu peserta didik merencanakan masa depannya serta 

memberikan penempatan dan penyaluran yang tepat sesuai dengan 
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potensi, bakat, minat, dan kondisi dirinya sehingga siswa mampu 

berkembang bebas dan bijaksana dalam mengambil keputusan dan 

pilihan karirnya. 

b. Tujuan Layanan Penempatan dan Penyaluran  

Menurut Winkel, dalam Tohirin layanan penempatan dan 

penyaluran bertujuan supaya siswa bisa menempatkan diri dalam 

program studi akademik dan lingkup kegiatan non akademik yang 

menunjang perkembangannya serta semakin merealisasikan rencana 

masa depan. Dengan perkataan lain, layanan penempatan dan 

penyaluran bertujuan agar siswa memperoleh tempat yang sesuai 

untuk pengembangan potensi dirinya. Tempat yang dimaksud adalah 

lingkungan fisik maupun psikisnya atau lingkungan sosio emosional 

termasuk lingkungan budaya yang secara berpengaruh terhadap 

kehidupan dan perkembangan siswa.
9
 

Menurut Prayitno tujuan layanan penempatan dan penyaluran 

adalah sebagai berikut : 

1) Tujuan Umum  

Tujuan umum dari layanan penempatan dan penyaluran 

adalah pelaksanaan penempatan dan penyaluran secara umum 

memiliki tujuan yang hendak dicapai.Tujuan umum layanan 

penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat yang 

sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi 
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dirinya.Kesesuaian terhadap tempat dalam pengembangan diri 

seperti pada lingkungan sekolah, organisasi, pekerjaan, dan juga 

pendidikan lanjut. 

2) Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari layanan penempatan dan penyaluran lebih 

spesifisik mengarahkan siswa kedalam penguasaan kompetensi 

yang sesuai dengan bakatnya. Secara khusus tujuan la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

yanan penempatan dan penyaluran adalah: “Membantu siswa 

mencapai kematangan dalam mengembangkan penguasaan ilmu, 

teknologi, dan seni sesuai dengan program kurikulum dan 

persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, serta berperan 

dalam kehidupan masyarakat yang luas”. Tercapainya tujuan dari 

layanan penempatan dan penyaluran memungkinkan siswa untuk 

dapat terhindar dari permasalahan pengembangan diri dan juga 

siswa akan mamapu merancang masa depannya secara realistik.
10

 

c. Fungsi Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Merujuk kepada fungsi-fungsi bimbingan dan konseling yang 

mencerminkan tujuan secara lebih khusus, tujuan layanan penempatan 

dan penyaluran sebagai berikut: 

1) Fungsi pemahaman  

Terkait dengan dipahaminya potensi dan kondisi diri 

individu, serta kondisi lingkunganyang ada sekarang dan 

lingkungan yang dikehendaki. 
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2) Fungsi pencegahan 

Terkait dengan dampak positif layanan yang dapat mencegah 

semakin parahnya masalah, hambatan dan kerugian yang dapat 

dialami individu atau klien apabila ia dibiarkan dalam kondisi 

lingkungan yang sekarang ada. Jika layanan penenmpatan dan 

penyaluran tidak dilaksanakan. Artinya individu atau klien berada 

dalam keadaan mistmach antara potensi dan/atau kondisi dirinya 

dan kondisi lingkungannya, akibatnya ia akan semakin menderita. 

Layanan penempatan dan penyaluran mencegah berlarut dan 

dipeparahnya masalah klien.
11

 

3) Fungsi pengentasan 

Tujuan layanan penempatan dan penyaluran adalah untuk 

mengangkat individu dari kondisi yang tidak baik kepada kondisi 

yang lebih baik. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi pencegahan 

dimana layanan ini berupaya mengatasi masalah siswa dengan 

menempatkannya pada kondisi yang sesuai (kondusif) dengan 

kebutuhannya. Apabila upaya ini berhasil, maka fungsi 

pencegahan akan terangkatkan.  

4) Fungsi pengembangan dan pemeliharaan 

Secara langsung menjadi buah dari penyaluran dalam layanan 

penempatan dan penyaluran. Dengan kondisi lingkungan yang 

baru yang lebih sesuai, untuk mengembangkan potensi- potensi 

                                                           
11

 Prayitno, Loc. Cit, h.3 



 

 
15 

individu dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat menghambat 

dan merugikan perkembangannya. 

5) Fungsi advokasi  

Mempunyai kaitan yang tidak langsung dengan fungsi-fungsi 

lainnya dalam layanan penempatan dan penyaluran. Dengan 

fungsi pengentasan dan pencegahan, secara tidak langsung 

layanan  penempatan dan penyaluran menghindarkan individu 

atau klien.
12

 

d. Asas-asas Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Adapun asas-asas layanan penempatan dan penyaluran sebagai 

berikut: 

1) Asas keterbukaan dan kesukarelaan adalah subjek layanan (klien) 

sangat penting. Posisi klien untuk mengambil keputusan sendiri 

harus mendapatkan penguatan. 

2) Asas kekinian dan kegiatan merupakan jaminan bagi kelancaran 

suksesnya layanan penempatan dan penyaluran. 

3) Asas kerahasian adalah diterapkan untuk hal-hal yang bersifat 

pribadi khususnya untuk kondisi pribadi yang tidak boleh dan 

tidak diketahui pihak lain. 

e. Bentuk-bentuk Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Layanan penempatan dan penyaluran membantu siswa dalam 

memperoleh kondis, lingkungan yang sesuai dengan karakter dan 
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potensi yang dimilki, sehingga pengembangan  bakat dan motivasi 

untuk lebih berprestasi menjadi lebih baik.Adapun bentuk- bentuk 

layanan penempatan dan penyaluran sebagai berikut :
13

 

1) Penempatan dan Penyaluran kedalam Kelas 

Penempatan didalam kelas adalah menempatkan siswa 

kedalam kelas yang sesuai dengan dirinya. Layanan penempatan 

di dalam kelas itu merupakan jenis layanan yang paling sederhana 

dan mudah dibandingkan dengan penempatan dan penyaluran 

yang lainnya. Namun demikian, penyelenggarannya tidak boleh 

diabaikan. Penempatan masing-masing siswa secara tepat akan 

membawa keuntungan: 

(a) Bagi siswa yang bersangkutan, yaitu memberikan 

penyesuaian dan pemeliharaan terhadap kondisi siswa 

(kondisi fisik, mental sosial). 

(b) Bagi guru khususnya, dalam kaitannya dengan pengelolaan 

kelas, dengan penempatan yang tepat menjadi lebih mudah 

menggerakan dan mengembangkan semangat belajar siswa.  

Kedua keuntungan di atas pada akhirnya bermuara pada 

pemberian kemudahan bagi pengembangkan anak secara 

optimal sesuai dengan kemudahan bagi pengembangan anak 

secara optimal sesuai dengan perkembangan masing-masing. 

Maka kemungkinan terjadinya hambatan-hambatan dalam 
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pelaksanaan pembelajaran di kelas dapat lebih diminimalisir. 

Siswa dapat lebih fokus selama proses pembelajaran di kelas. 

Materi akan lebih mudah diterima,dan kondisi kelas akan 

semakin kondusif. 

2) Penempatan dan Penyaluran ke dalam Kelompok Belajar  

Kelompok Belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih untuk membahas suatu materi dalam 

pelajaran yang sedang dihadapinya. 

Pembentukan kelompok belajar ini mempunyai dua tujuan 

pokok yaitu:
14

 

a. Untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju 

sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tujuan ini 

biasanya diterapkan dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar yang menggunakan system maju berkelanjutan. 

b. Untuk wadah belajar bersama. Dalam hal ini, para siswa bebas 

memilih teman yang paling disukainya untuk dijadikan teman 

belajar. Pembentukan kelompok seperti ini, membantu siswa 

dapat belajar bersama, saling memberi dan menerima, saling 

tukar pengetahuan, dan keterampilan. Karena dalam 

kelompok tersebut  siswa yang pandai dan kurang pandai akan 

membantu mereka yang kurang pandai. Sedangkan siswa 
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yang pandai itu sendiri dapat semakin memantapkan 

pengetahuan dan keterampilannya. 

3) Penempatan dan Penyaluran dalam Kegiatan Ekstrakurikuler  

Kegiatan ko/ekstrakulikuler merupakan bagian dari 

kurikulum. Sebagaimana dengan kegiatan-kegiatan lain, kegiatan 

ko/ekstrakulikuler pun menjadi wadah belajar bagi siswa. Salah 

satu ciri yang menonjol dari kegiatan ko/ekstrakulikuler adalah 

keaneka ragamannya, mulai dari memasak sampai memusik, dari 

pengumpulan perangko sampai dengan permainan hoki.
15

 

Penyaluran siswa kedalam kegiatan kokurikuler atau pun 

ekstrakurikuler secara tepat dan benar akan sangat membantu 

dalam menunjang ketercapaian kegiatan intrakurikuler. Selain itu, 

penempatan yang tepat akan membantu siswa dalam 

pengembangan bakat dan minatnya. 

4) Penempatan dan Penyaluran Jurusan atau Program Studi. 

Jurusan atau program studi pada dasarnya merupakan 

spesifikasi dan spesialisasi akademik guna menfasilitasi siswa 

agar dapat memasuki program akademik sesuai dengan 

potensinya. Usaha pemberian bantuan itu harus diawali dengan 

menyajikan informasi pendidikan dan jabatan yang cukup luas. 

Informasi tersebut hendaknya dapat mengarahkan siswa untuk 

memahami tujuan, isi (kurikulum), sifat, kesempatan-kesempatan 
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untuk melanjutkan pendidikan dan kesempatan kerja setelah tamat 

dari setiap jurusan atau program studi. Selain itu diadakan 

konsultasi pribadi atau konseling perorangan guna lebih 

mempermudah siswa yang bersangkutan.
16

 

5) Penempatan dan Penyaluran ke dalam Pendidikan Lanjutan 

Penempatan dan penyaluran siswa pada pendidikan lanjutan 

tidak dapat dilakukan secara acak, tetapi memerlukan 

perencanaan yang matang sebelum siswa tamat dari bangku 

sekolah yang sedang didudukinya. Rencana yang baik adalah 

rencana yang disusun berdasarkan atas pertimbangan tentang 

kekuatan dan kelemahan siswa dari segi-segi yang amat 

menentukan keberhasilan studi pada program pendidikan lanjutan 

itu, terutama segi kemampuan dasar, bakat, dan minat serta 

kemampuan keuangan.
17

 Oleh sebab itu sangat penting 

diungkapkan bakat, minat, kemampuandan ciri-ciri kepribadian 

lainnya yang dimiliki siswa, serta keadaan sosial ekonomi orang 

tua atau wali siswa. 

Bertitik tolak dari pemahaman yang mendalam itu, guru dan 

konselor membantu siswa membuat rencana penempatan dan 

penyalurannya ke lembaga pendidikan yang sesuai.Bentuk 

pelaksanaan dari penempatan pada studi lanjut adalah 

memberikan informasi jenjang pendidikan yang akan dimasuki, 
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baik pada sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, 

lembaga kursus, ataupun pendidikan tinggi. 

6) Penempatan dan Penyaluran kedalam Jabatan atau Pekerjaan  

Penempatan dan penyaluran ke dalam pekerjaan/jabatan,di 

samping penempatan dalam pendidikan lanjutan, sekolah juga 

harus membantu para siswa yang akan memasuki dunia kerja. 

Pendidikan pada dasarnya mempersiapkan individu agar dapat 

memasuki bidang pekerjaan tertentu. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa pendidikan pada dasarnya mempersiapkan tenaga 

kerja yang kompeten.Untuk itu, layanan penempatan dan 

penyaluran dalam bidangkarir memilki peranan yang sangat besar 

dalam membantu siswa memasuki karir yang sesuai dengan 

kondisi dirinya.
18

 

Layanan penempatan dan penyaluran boleh dikatakan sebagai 

bentuk khusus yang paling nyata dari berbagai fungsi 

pemeliharaan dan pengembangan dalam segala pelayanan 

bimbingan dan konseling. Dengan layanan tersebut individu 

dipelihara kondisinya. Pemeliharaan kondisi itu tidak lain untuk 

memungkinkan terjadinya proses perkembangan yang semakin 

cepat dan lancar sehingga tercapai keadaan optimal sesuai dengan 

tahap perkembangan yang sedang dijalaninya. 
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Demi suksesnya layanan penempatan dan penyaluran itu, 

kerja sama antara konselor dan guru sangat menentukan. Guru 

merupakan kunci suksesnya layanan karena gurulah yang 

mengusai lapangan dimana para siswa setiap hari berada. Guru 

adalah pengelola ruangan kelas dan sekaligus pengelola proses 

pembelajaran murid. Peranan konselor adalah sebagai arsitek 

yang memungkinkan dibangunnya layanan penempatan dan 

penyaluran dengan warna tertentu. Sebagaimana peranan orang 

tua juga cukup penting, terutama dalam memberikan data 

pendukung tentang siswa, menjalankan keputusan tentang 

penempatan dan penyaluran yang dilakukan oleh sekolah dengan 

layanan serta perlakuan orang tua terhadap anak. 

f. Komponen Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Seperti layanan- layanan bimbingan dan konseling lainnya, 

layanan penempatan dan penyaluran juga memiliki komponen 

pelaksanaan layanan. Komponen layanan penempatan dan penyaluran 

yaitu:
19

 

1) Konselor/Guru Pembimbing 

Konselor sebagai pelaksanaan layanan penempatan dan 

penyaluran, adalah ahli pelayanan konseling yang sangat peduli 

terhadap optimalisasi perkembangan individu demi kebahagian 

kehidupannya.Konselor memperhatikan dengan cermat kondisi 
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lingkungan dalam memperhatikan dengan cermat kondisi 

lingkungan dalam kaitannya dengan perkembangan dan 

kehidupan individu. Layanan penempatan dan penyaluran 

merupakan wadah bagi konselor untuk mengupayakan lingkungan 

yang lebih kondusif bagi pengembangan dan kehidupan individu. 

2) Subjek Layanan dan Masalahnya  

Subjek layanan penempatan dan penyaluran adalah siapa saja 

yang memerlukan kondisi lingkungan yang lebih sesuai dengan 

kebutuhan kehidupan dan perkembangannya, baik di sekolah, di 

rumah, dalam organisasi, lingkungan kerja, lembaga seni dan 

budaya, dunia keilmuan, dan sebagainya.Untuk ini kondisi yang 

mengandung dua sisi, yaitu sisi dari diri sendiri, dan sisi 

lingkungan. Perlu mendapatkan perhatian:
20

 

(1) Potensi dan kondisi diri subjek layanan: 

a. Potensi inteligensi, bakat, minat, dan kecenderungan 

pribadi. 

b. Kondisi psikofisik, seperti terlalu banyak bergerak, cepat, 

lelah, alergi terhadap kondisi lingkungan tertentu. 

c. Kemampuan berkomunikasi dan kondisi hubungan 

sosial. 

d. Kemampuan panca indera 

e. Kondisi fisik, seperti: jenis kelamin, ukuran badan, 

keadaan jasmaniah lainnya.  

(2) Kondisi lingkungan: 

a. Kondisi fisik, kelengkapan, serta tata letak dan susunanya  

b. Kondisi udara dan cahaya 

c. Kondisi hubungan sosio-emosional 
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d. Kondisi dinamis suasana kerja dan cara-cara bertingkah 

laku  

e. Kondisi statis, seperti aturan dan pembatasan-pembatasan 

Kedua sisi tersebut (sisi diri dan lingkungan) dilihat 

kesesuaiannya: apabila terjadi mistmach. Diupayakan adanya 

lingkungan yang lebih sesuai. Layanan penempatan dan 

penyaluran perlu diselenggarakan untuk terjadinya 

kesesuaian seperti itu.
21

 

g. Isi Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Isi layanan penempatan dan penyaluran meliputi dua sisi, yaitu 

sisi potensi diri siswa itu sendiri dan sisi lingkungan siswa. 

1) Sisi potensi diri siswa sendiri, mencakup:
22

 

(a) Potensi intelegensi, bakat, minat dan kecenderungan-

kecenderungan pribadi 

(b) Kondisi psikofisik seperti terlalu banyak bergerak (hiper 

aktif), cepat lelah, alergi terhadap kondisi lingkungan 

tertentu 

(c) Kemampuan berkomunikasi dan kondisi hubungan sosial 

(d) Kemempuan panca indera dan keadaan jasmaniah lainnya. 

 

2) Kondisi lingkungan, mencakup: 

(a) Kondisi fisik, kelengkapan dan tata letak serta susunannya 

(b) Kondisi udara dan cahaya 

(c) Kondisi hubungan sosio emosional  

(d) Kondisi dinamis suasana kerja dan cara-cara bertingkah laku, 

dan 

(e) Kondisi statis seperti aturan-aturan dan pembatasan-

pembatasan. 
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h. Teknik Layanan Penempatan dan Penyaluran  

Beberapa hal yang perlu dilakukan pembimbing atau konselor 

sebelum melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran adalah: 

1) Mengkaji potensi dan kondisi diri subjek layanan (siswa) 

2) Mengkaji potensi limgkungan dari lingkungan yang paling dekat 

dan mengacu kepada permasalahan subjek layanan  

3) Mengkaji kesesuaian antara potensi dan kondisi diri siswa dengan 

kondisi lingkungannya serta mengindentifikasi permasalahan 

yang secara dinamis berkembang pada diri siswa 

4) Mengkaji kondisi dan prospek lingkungan lain yang mungkin 

ditempati 

5) Menempatkan subjek ke lingkungan baru. 

Guna mengkaji potensi dan kondisi diri subjek seperti 

disebutkan di atas, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:
23

 

a) Studi dokumentasi terhadap hasil-hasil aplikasi instrumentasi 

dan himpunan data  

b) Observasi terhadap kondisi jasmaniah, kemampuan 

berkomunikasi, dan tingkah laku siswa, suasana hubungan 

sosio emosional siswa dengan siswa lainnya, dan kondisi 

fisik lingkungan  

c) Studi terhadap aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang 

diberlakukan 
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d) Studi kondisi lingkungan yang prospektif dan kondusif bagi 

perkembangan siswa 

e) Wawancara dengan pihak-pihak  yang terkait 

Wujud kegiatan layanan penempatan dan penyaluran adalah  

(1) Penempatan duduk siswa didalam kelas 

(2) Penempatan siswa dalam kelompok belajar 

(3) Penempatan siswa dalam kelompok kegiatan bakat dan 

minat khusus ekstrakulikuler 

(4) Penempatan siswa pada posisi tertentu dalam organisasi 

kesiswaan atau organisasi lainnya di lingkungan sekolah 

atau madrasah 

(5) Pemindahan siswa ke sekolah atau lembaga pendidikan 

yang lebih sesuai  

(6) Pergantian mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan 

pilihannya 

(7) Pemindahan asrama bagi siswa yang kost,  

(8) Pemindahan tempat tinggal dan lain sebagainya.
24

 

 

i. Kegiatan Pendukung Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Beberapa kegiatan pendukung layanan penempatan dan 

penyaluran adalah sebagai berikut : 

1) Aplikasi Instrumentasi dan Himpunan Data 

Data hasil aplikasi instrumentasi dan atau data yang terdapat 

didalam himpunan data digunakan untuk : 
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a) Menetapkan subjek layanan 

b) Memperkaya bahan kajian terhadap potensi dan kondisi diri 

subjek beserta lingkungannya. 

2) Konferensi Kasus 

Dalam konferensi kasus digali berbaga data yang relevan dan 

digalang partisipasi konstruktif para peserta dalamkonselor 

penanganan permasalahan subjek layanan. Dalam konferensi 

kasus asas kerahasian dilaksanakan secara proporsional ketat. 

3) Kunjungan Rumah  

Kunjungan rumah diperlukan untuk mendapatkan data yang 

lebih lengkap tentang subjek layanan, khusus data yang terkait 

dengan keluarga.Kunjungan rumah ini lebih diperlukan bagi 

subjek layanan yang dilayani secara perorangan, sedangkan untuk 

subjek-subjek non- perorangan keluarga mereka dapat dihadirkan 

(secara perwakilan) dalam konferensi kasus. 

4) Alih Tangan Kasus 

Alih tangan kasus dimungkinkan atas dasar hasil penilaian 

dampak layanan. Apabila ada dampak yang tidak menjadi 

kewenangan konselor menanganinya, maka permasalahan baru 

atau lanjutan tersebut dapat dialihkan kepada ahli yang 

berkewenangan. Ahli tertentu dapat membantu konselor 

menyediakan data yang lebih lengkap dan akurat serta dukungan 

dan fasilitas berkenaan dengan pengkajian dan penanganan 
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permasalahan subjek. Kegiatan ini sebenarnya lebih bermakna 

kerjasama daripada alih tangan kasus.
25

 

j. Pelaksanaan Layanan Penempatan dan Penyaluran  

Prosedur dan langkah-langkah layanan penempatan dan 

penyaluran adalah sebagai berikut:
26

 

1) Perencanaan, dalam perencanaan mencakup: 

a) Identifikasi kondisi yang menunjukkan adanya permasalahan 

pada diri siswa tertentu 

b) Menetapkan siswa yang akan menjadi sasaran layanan  

c) Menyiapkan prosedur, langkah-langkah dan perangkat serta 

fasilitas layanan 

d) Menyiapkan kelengkapan administrasi. 

2) Pelaksanaan, dalam pelaksanaan mencakup: 

a) Melakukan analisis terhadap berbagai kondisi yang terkait 

dengan permasalahan siswa sesuai prosedur dan langkah-

langkah yang telah ditetapkan 

b) Melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran. 

3) Evaluasi, dalam evaluasi mencakup: 

a) Menetapkan materi evaluasi 

b) Menetapkan prosedur evaluasi 

c) Menyusun instrument evaluasi 

d) Mengaplikasikan instrument evaluasi  

e) Mengolah hasil aplikasi instrument. 

4) Analisis, dalam analisis mencakup: 

a) Menetapkan standar evaluasi 

b) Melakukan analisis 

c) Menafsirkan analisis. 

5) Tindak lanjut, dalam tindak lanjut mencakup: 

a) Mengindentifikasi masalah yang perlu ditindak lanjuti 

b) Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut 

c) Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada siswa dan 

kepada pihak-pihak lain yang terkait apabila diperlukan 

d) Melaksanakan rencana tindak lanjut. 

6) Laporan, dalam laporan mencakup: 

a) Menyusun laporan layanan penempatan dan penyaluran  

b) Menyampaikan laporan kepada pihak yang terkait(kepala 

sekolah atau madrasah) sebagai penanggung jawab utama 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah 

c) Mendokumentasikan laporan.
27
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2. Bakat 

a. Pengertian Bakat  

Bakat merupakan potensi unggul yang memungkinkan seseorang 

berprestasi tinggi. Bakat adalah kemampuan alamiah untuk 

memperoleh  pengetahuan dan ketrampilan, baik yang bersifat khusus 

maupun umum. Bakat umum apabila kemampuan yang berupa potensi 

itu bersifat umum. Bakat merupakan kualitas yang dimiliki individu 

yang menunjukkan perbedaan tingkat individu yang lain dalam 

sesuatu bidang. Bakat juga merupakan suatu kemampuan untuk 

memperkembangkan kecakapan-kecakapan tertentu. Pengukuran 

tentang bakat sangat penting bila seseorang akan memasuki latihan-

latihan atau pekerjaan tertentu.
28

 

Kata bakat  lebih dekat pengertiannya dengan kata aptitude yang 

berarti kecakapan pembawaan, yaitu mengenai kesanggupan-

kesanggupan (potensi-potensi) tertentu.
29

 

Istilah bakat dalam bahasa inggris aptitude: disebut juga talent. 

Suatu bakat adalah suatu konsistensi karakterteristik yang 

menunjukkan kapasitas seseorang untuk menguasai suatu pengetahuan 

khusus, keterampilan, atau serangkaian respon yang terorganisir. 

Misalnya kemampuan berbicara bahasa inggris, kemampuan musikal, 

(bakat musik), atau mengejakan tugas-tugas mekanik. Dalam  
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rumusan yang  mudah dan komunikatif, bakat adalah kemampuan 

yang menonjol atau  istimewa dari pada yang lain misalnya, seorang 

yang mempunyai bakat bahasa Inggris, maka ia senang bahasa 

tersebut, sangat cepat dan  mudah mempelajrinya, sehingga cakap 

berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tertulis.
30

 Menurut 

Williams B. Michael dalam  Surya definisi mengenai bakat yaitu di 

tinjau terutama dari segi kemampuan individu untuk melakukan 

sesuatu tugas, yang sedikit sekali tergantung kepada latihan mengenai 

hal tersebut.
31

 

Bigham menyatakan bahwa bakat adalah suatu kondisi atau 

serangkaian karakteristik atau kemampuan seorang dengan suatu 

latihan khusus memungkinkannya mencapai suatu kecakapan, 

pengetahuan keterampilan khusus, misalnya kemampuan bermain 

musik dan lain-lain.
32

 

Adapun menurut Leider dan Shapiro, dalam Sri Wahyuni bakat 

kita merupakan  kecenderungan khusus yang sejak lahir, kekuatan di 

belakang hal-hal yang kita nikmati dan kita lakukan dengan baik yang 

tak perlu kita pelajari. 
33

 

Ahli lain yang mencoba mendefinisikan bakat adalah Woodworth 

dan Marquis yang medefinisikan bakat sebagai prestasi yang dapat 
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diramalkan dan diukur melalui tes khusus. Oleh karena itu bakat 

dikategorikan  sebagai  suatu  kemampuan (ability) yang memiliki tiga 

arti yaitu : 

1. Achievement, merupakan  kemampuan actual yang dapat diukur 

dengan menggunakan alat ukur tertentu. 

2. Capacity, merupakan kemampuan potensial yang dapat diukur 

secara tidak langsung melalui pengukuran kecakapan individu, 

dimana kecakapan berkembang dari perpaduan antara dasar 

dengan latihan yang intensif dan pengalaman  

3. Aptitude, yaitu kualitas pada individu yang hanya dapat diukur 

dengan menggunakan alat  tes khusus yang sengaja dibuat untuk 

mengungkapkan kemampuan tersebut. Sedangkan Guilford 

menyatakan bahwa bakat itu mencakup tiga dimensi psikologis 

yaitu dimensi perseptual, dimensi psikomotor dan dimensi 

intelektual. Tiap-tiap dimensi itu mengandung faktor-faktor 

psikologis yang lebih khusus lagi seperti misalnya faktor memori, 

reasoning, dan sebagainya.
34

 

Dari beberapa definisi tersebut yang dikutip di atas, 

kesimpulannya adalah bahwa bakat  itu suatu kemampuan khusus 

yang berkembang secara istimewa atau menonjol, dibandingkan 

dengan kemampuan-kemampuan yang  lain. Bakat memang tidak 

sama dengan kecerdasan, tetapi kecerdasan menjadi dasar untuk 
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berkembangnya bakat. Bahkan, kecerdasan itu dapat dipandang 

sebagai faktor khusus. Hal ini sesuai dengan teori dua faktor 

kecerdasan menurut Charles Spearman.
35

 Bakat (aptitude) adalah 

kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu 

dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, 

pengetahuan, dan keterampilan khusus. Jadi, sebagai guru bimbingan 

konseling harus mampu memberikan  pemahaman kepada siswa kita 

tentang bakat agar kita bisa mebantu siswa tersebut dalam 

mengembangkan bakatnya. 

Sebagaimana diketahui bakat tidak dapat berkembang jika 

seseorang itu tidak mampu mengembangkannya pasti dikarenakan 

siswa tersebut tidak dapat memahami bakat yang ada pada dirinya. 

b. Jenis-jenis Bakat 

Bakat merupakan salah satu wujud dari kemampuan manusia 

yang sangat menonjol dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan 

lainnya. Beberapa ahli cenderung  membagi kategori bakat yaitu bakat 

umum dan bakat khusus. 

1) Bakat Umum 

Bakat Umum adalah kemauan berupa potensi yang bersifat 

umum. Biasanya bakat umum berkenaan dengan kemampuan 

intelektual seseorang yang sering dinamakan gifted. Menurut R. 
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Conny Semiawan dan Utami Munandar bakat dapat di 

kelompokkan menjadi:
36

 

a) Bakat akademik khusus, yaitu bakat dalam bidang angka, 

logika bahasa, dan sebagainya. Contoh orang yang 

mempunyai bakat akademik khusus adalah J. H Rowling, 

penulis serial Harry Potter. 

b) Bakat kreatif produktif, yaitu bakat untuk menciptakan 

sesuatu penemuan baru, misalnya menghasilkan rancangan 

arsitektur baru, menciptakan teknologi terbaru dan lainnya. 

Orang yang mempunyai bakat ini, misalnya Thomas Alva 

Edison, penemu lampu pijar. 

c) Bakat Sosial, yaitu bakat yang dimiliki oleh orang-orang 

yang mahir dalam melakukan negosiasi, mahir dalam 

kepemimpinan, mahir dalam organisasi, mahir dalam 

komunikasi serta mahir mencari koneksi. Misalnya seperti 

Helmy Yahya dan Oprah Winfrey. 

d) Bakat kinestik/psikomotorik, yaitu bakat seseorang dalam 

olah tubuh. Orang yang mempunyai bakat ini misalnya 

olahragawan.  Misalnya bakat dalam bidang sepakbola, bulu 

tangkis, tenis, dan keterampilan teknik. 

e) Bakat khusus dalam bidang seni, misalnya mampu 

mengaransemen musik dan sangat dikagumi, menciptakan 
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lagu hanya dalam waktu 30 menit, mampu melukis dengan 

sangat indah dalam waktu singkat dan sejenisnya. Misalnya 

seperti Iwan Fals. 

2) Bakat Khusus 

Setiap orang mempunyai bakat tertentu, masing-masing 

dalam bidang dan derajat yang berbeda-beda. Usaha pengenalan 

bakat mula-mula terjadi pada bidang pekerjaan, tetapi kemudian 

juga dalam bidang pendidikan. Dalam  prakteknya hampir semua 

ahli yang menyusun tes untuk mengungkap bakat bertolak dari 

dasar pikiran analisi faktor, seperti yang dikemukakan oleh 

Guilford. Menurut Guilford dalam Sunarto dan Agung Hartono, 

setiap aktivitas diperlukan berfungsinya faktor-faktor tersebut.
37

 

Bakat Khusus (talent) adalah kemampuan bawaan berupa 

potensi khusus dan jika memperoleh kesempatan berkembang 

dengan baik, akan muncul sebagai kemampuan khusus dalam 

bidang tertentu sesuai potensinya.
38

 Bakat khusus adalah 

seperangkat nilai yang dianggap sebagai tanda kemampuan 

individu untuk menerima latihan atau respon, seperti kemampuan 

berbahasa, musik, berhitung, mekanik, olahraga, dan sebagainya. 

Dalam bakat khusus ini terbagi menjadi diantaranya: 
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a) Bakat Verbal, yaitu bakat tentang konsep-konsep yang 

diungkapkan dalam bentuk kata-kata. 

b) Bakat Numerikal, yaitu bakat tentang konsep-konsep dalam 

bentuk angka.  

c) Bakat bahasa (linguistik), yaitu bakat tentang penalaran 

analitis bahasa (ahli sastra) misalnya untuk jurnalistik, 

stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga dan lain-

lainnya. 

d) Bakat kecepatan, ketelitian, yaitu bakat tentang tugas tulis 

menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor dan dalam 

kerohanian. 

e) Bakat Relasi Ruang (spasial), yaitu bakat untuk mengamati, 

menceritakan pola dua dimensi atau berpikir dalam 3 

dimensi. Mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail 

visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu 

hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta 

dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang tiga 

dimensi. 

f) Bakat Mekanik, yaitu bakat tentang prinsip-prinsip umum 

IPA, tata kerja mesin, perkakas dan alat-alat lainnya. 

g) Bakat Abstrak, yaitu bakat yang bukan kata maupun angka 

tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, 

bentuk-bentuk dan posisi-posisinya. 
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h) Bakat Skolastik, yaitu kombinasi kata-kata (logika) dan 

angka-angka. Termasuk didalamnya kemampuan dalam 

penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab-akibat, 

menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau 

pola numerik, pandangan hidupnya umumnya bersifat 

rasional.
39

 

c. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Bakat 

Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi pengembangan 

bakat seseorang di antara lain: 

1. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri 

seseorang tersebut. Faktor internal itu terdapat di antaranya: 

a) Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan 

individu dalam bakat sebagai totalitas karakter individu yang 

diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi fisik 

maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari 

orang tuanya. Faktor hereditas sebagai faktor pertama 

munculnya bakat. Dari segi biologi, bakat sangat 

berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan, 

segala tindakan dan verbal, intelektual sequensial, teratur 

rapi, dan logis. Sedangakan otak kanan berhubungan dengan 

spasial, non verbal, estetik dan artistik serta atletis. 
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b) Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis dimana 

perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi 

anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam 

membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam 

mengembangkan minat bakatnya. 

2. Faktor Eksternal  

Faktor Eksternal adalah faktor yang terdapat dalam luar diri 

seseorang tersebut. 

Faktor eksternal itu terdapat di antaranya: 

1. Faktor lingkungan  

Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk  

mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor 

lingkungan terbagi atas: 

a. Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan dan 

tempat anak memperoleh pengalaman, karena keluarga 

merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi 

anak. 

b. Lingkungan sekolah  

Suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses 

belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. 

Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan 

minat dan bakat, karena lingkungan ini, minat dan bakat 

anak dikembangkan secara intensif. 
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c. Lingkungan sosial 

Suatu lingkungan yang berhubungan dengan 

kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini anak akan 

mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada 

masyarakat.
40

 

Dalam buku  Sunarto dan Agung hartono adapun faktor 

yang mempengaruhi perkembangan bakat atau seseorang tidak 

dapat mewujudkan bakat-bakatnya secara optimal, dengan kata 

lain prestasinya dibawah  potensinya dapat terletak pada anak itu 

sendiri dan lingkungan.
41

 

1. Anak itu sendiri. Misalnya anak itu tidak atau kurang 

berminat untuk mengembangkan bakat-bakat yang ia miliki, 

atau kurang termotivasi untuk mecapai prestasi yang tinggi, 

atau mungkin pula mempunyai kesulitan atau masalah pribadi 

sehingga ia mengalami hambatan dalam pengembangan driri 

dan berprestasi sesusai dengan bakatnya. 

2. Lingkungan Anak. Misalnya orang tuanya kurang mampu 

untuk menyediakan kesempatan dan sarana pendidikan yang  

ia butuhkan atau ekonominya cukup tinggi tetapi kurang 

memberi perhatian terhadap pendidikan anak.
42
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Layanan 

Penempatan dan Penyaluran dalam Mengembangkan Bakat Siswa 

 

a. Faktor kepribadian guru bimbingan konseling 

Sebagaimana yang dikatakan Zakiah  Daradjat dalam tulisannya 

kepribadian guru. 

Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi 

pendidik dan Pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah 

anak menjadi perusak atau penghancur bagi hari depan anak 

didiknya, terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat 

sekolah dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan 

jiwa (tingkat menengah).
43

 

Secara umum karakteristik kepribadian guru bimbingan 

Konseling yang berlaku di Indonesia seperti berikut ini: 

1) Beriman dan bertaqwa 

2) Menyenangi manusia 

3) Komunikator yang terampil dan pendengar yang baik 

4) Memiliki ilmu dan wawasan tentang manusia sosisal budaya dan 

baik dan kompeten 

5) Fleksibel tenang dan sabar 

6) Menguasai keterampilan teknik dan memiliki intuisi  

7) Memahami etika profesi 

8) Respek, jujur, asli, menghargai, dan tidak menilai 

9) Empati, memahami, menerima, hangat, da bersahabat 

10) Fasilitator dan motivator 

11) Emosi stabil, pikiran jernih, sepat dan mampu 

12) Objektif, rasional, logis, dan konkret 

13) Konsisten dan bertanggung jawab.
44

 

Dengan demikian dapat dilihat kepribadian guru bimbingan 

konseling selaku pendidik tercermin dalam memberikan layanan. 

Dalam memberikan layanan terutama layanan informasi dengan lemah 

lembut dan tidak kasar dan juga mampu memahami siswanya. 
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b. Faktor Peserta Didik 

Menurut Sarlito dalam Sunarto perkembangan jiwa seseorang 

ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entroy ke 

kondisi negentropy, entropy adalah kesadaran, pengetahuan, 

perasaannya manusia yang belum tersusun rapi, sehingga lambat laun 

menjadi kondisi negentropy sehinggga dia merasa tidak perlu 

dibimbing lagi dalam bertindak. Selanjutnya Sarlito mengutip Howard 

Garder menyatakan bahwa,  manusia memiliki berbagai potensi atau 

kecerdasan pada dirinya, Gestalt tujuan dari konseling adalah 

mempertinggi kesadaran terhadap apa yang dialamai oleh klien, 

kesadaran yang dimaksud meliputi wawasan akan diri (insinght), 

tanggung jawab terhadap pilihan dan membangun hubungan dengan 

orang lain.
45

 

Oleh sebab itu, kemampuan diri setiap klien tidaklah sama satu 

dengan yang lain. Seperti potensi diri atau kecerdasannya, sikap, 

watak, minat, serta hasil belajarnya. Perbedaan tersebut 

mempengaruhi terhadap perilaku mereka di rumah maupun di 

lingkungan sekolah, sehingga mereka beranggapan tidak perlu dengan 

guru konseling disebabkan takut masalahnya diketahui orang lain atau 

tidak merasa perlu dengan orang lain, khususnya guru konseling di 

sekolah serta kurang memahami terhadap potensi dalam dirinya dan 

lain-lainnya.  
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c. Faktor Waktu dan Fasilitas 

Keterbatasan waktu yang diberikan kepada guru konseling hanya 

satu jam yaitu 45 menit perminggu, seharusnya kegiatan tatap muka 

bimbingan konseling dua jam yaitu 90 menit perkelas dalam satu 

minggu, sehingga pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran 

dapat berjalan nantinya. 

Fasilitas fisik meliputi ruang bimibingan konseling (ruang kerja, 

pertemuan, administrasi, penyimpanan data dan ruang tunggu). Alat-

alat perlengkapan ruang (meja, kursi, almari, papan tulis dan alat 

kantor lainnya), fasilitas teknik seperti alat-alat  pengumpulan data 

(angket, test, daftar, dan sebagainya). 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh “Andriza Putra mahasiswa jurusan  

Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan dan Konseling UIN 

SUSKA Riau, meneliti dengan judul: “Pelaksanaan Layanan Penempatan dan 

Penyaluran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pekanbaru”. Berdasarkan 

hasil penelitian Andriza Putra tersebut dapat disimpulkan bahwa: Kurangnya 

Pelaksanaan Layanan Penempatan dan Penyaluran di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri  8 Pekanbaru  Oleh Guru Pembimbing. 

Penelitian yang dilakukan oleh “Nursyakrila mahasiswi jurusan 

Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan dan Konseling, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri  Sultan Syarif 

Kasim Riau meneliti dengan judul: “Pelaksanaan Layanan Informasi Tentang 
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Pemahaman Bakat Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri  1 Bunga 

Raya Kab. Siak Sri Indrapura”. Berdasarkan dari hasil penelitian Nursyakrila 

tersebut dapat disimpulkan bahwa: semua guru pembimbing belum cukup 

maksimal dalam  memberikan  layanan informasi tentang pemahaman bakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh “M. Yazid mahasiswa jurusan  

Kependidikan Islam konsentrasi Bimbingan dan Konseling, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau 

meneliti dengan judul: “Penggunaan  Aplikasi Instrumentasi Sosiometridalam 

layanan Penempatan dan Penyaluran di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Pekanbaru”.berdasarkan penelitian yang dilakukan M. Yazid tersebut 

disimpulkan bahwa: Guru pembimbing belum sepenuhnya melaksanakan 

aplikasi instrumentasi sosiometri sebagaimana mestinya, ada beberapa hal 

yang belum dilaksanakan guru pembimbing baik dalam proses 

pengadministrasian maupun dalam proses pengolahan sosiometri. 

Namun berdasarkan dari penelitian-penelitian relevan tersebut peneliti 

lebih memfokuskan pada pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran 

dalam mengembangkan bakat siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 

Pekanbaru. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan 

untuk memberi batasan terhadap kerangka teoritis. Hal ini diperlukan agar 

tidak  terjadi kesalahan dalam penafsiran ini. Konsep operasional dalam 

penelitian ini berkenaan dengan pelaksanaan layanan penempatan dan 
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penyaluran dalam mengembangkan bakat. Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia, pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan 

(rancangan, keputusan) terhadap suatu kegiatan. Layanan penempatan dan 

penyaluran secara umum materi layanan salah satunya pengembangan sikap, 

kebiasaan, kemampuan, minat, dll. 

1. Pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran dalam 

mengembangkan bakat  akademik siswa di SMA Negeri 5 Pekanbaru 

dapat diukur melalui: 

a. Guru bimbingan konseling mengindentifikasi kondisi yang 

menunjukkan adanya permasalahan pada diri siswa yang akan 

mendapatkan layanan penempatan dan penyaluran dalam 

mengembangkan bakat akademik siswa 

b. Guru bimbingan konseling menetapkan siswa yang akan menjadi 

sasaran layanan penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan 

bakat akademik siswa 

c. Guru bimbingan konseling menyiapkan prosedur, langkah-

langkah,perangkat, fasilitas serta kelengkapan administrasi layanan 

penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan bakat akademik 

siswa 

d. Guru bimbingan konseling melakukan analisis terhadap berbagai 

kondisi yang terkait dengan permasalahan siswa sesuai prosedur dan 

langkah-langkah yang telah ditetapkan 
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e. Guru bimbingan konseling melakukan pelaksanaan layanan 

penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan bakat akademik 

siswa  

f. Guru bimbingan konseling menetapkan  materi evaluasi, prosedur 

evaluasi dalam pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran 

dalam mengembangkan bakat akademik siswa 

g. Guru bimbingan konseling menyusun, mengolah dan 

mengaplikasikan instrument evaluasi layanan penempatan dan 

penyaluran dalam mengembangkan bakat akademik siswa 

h. Guru bimbingan konseling menetapkan  standar evaluasi, 

menganalisis serta menafsirkan hasil evaluasi layanan penempatan 

dan penyaluran dalam mengembangkan bakat akademik siswa 

i. Guru bimbingan konseling mengindentifikasikan masalah yang perlu 

ditindak lanjuti dalam pelaksanaan layanan penempatan dan 

penyaluran dalam mengembangkan bakat akademik siswa 

j. Guru bimbingan konseling menetapkan jenis dan arah tindak lanjut 

dalam layanan penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan 

bakat akademik siswa 

k. Guru bimbingan konseling mengkomunikasikan rencana tindak 

lanjut kepada siswa dan kepada pihak-pihak lain yang tekait apabila 

diperlukan 
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l. Guru bimbingan konseling melaksanakan rencana tindak lanjut 

layanan penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan bakat 

akademik siswa 

m. Guru bimbingan konseling menyusun dan menyampaikan laporan 

kepada pihak terkait (kepala sekolah  atau madrasah) sebagai 

penanggung jawab utama dalam layanan bimbingan konseling 

n. Guru bimbingan konseling mendokumentasikan laporan layanan 

penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan bakat akademik 

siswa 

2. Adapun faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan layanan 

penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan bakat akademik 

siswa adalah sebagai berikut : 

a. Latar belakang guru BK  

b. Pengalaman guru BK 

c. Sarana dan prasarana yang tersedia  

d. Siswa  

 

 


