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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional 

1. Kerangka Teoritis 

a. Himpunan Data 

1) Pengertian Himpunan Data 

Data merupakan deskripsi atau gambaran, keterangan atau 

catatan mengenai sesuatu. Jika dikaitkan dengan siswa, data dapat 

diartikan sebagai deskripsi atau gambaran, keterangan atau catatan 

mengenai siswa.
13

 

Secara harfiah himpunan data dapat diartikan sebagai upaya 

penghimpunan, penggolongan, dan pengemasan data dalam bentuk 

tertentu. Himpunan data juga bermakna usaha-usaha untuk memperoleh 

data mengenai siswa, menganalisis dan menafsirakan serta 

menyimpannya. Himpunan data bukan sekedar kumpulan sejumlah data 

tentang berbagai hal, namun kumpulan data yang terstruktur secara 

sistematik, dikembangkan secara dinamis, dan digunakan secara efektif 

dan efisien.
14

  

Himpunan data tersusun secara sistematis, komprehensif, 

terpadu dan terjaga keamanannya/tertutup. Dalam bimbingan dan 

                                                           
 13 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2007, hal. 218 

 
14

  Prayitno, Op. Cit., hal. 333 
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konseling, fungsi utama himpunan data ialah fungsi pemahaman 

terhadap berbagai aspek kepribadian serta lingkungan yang erat 

kaitannya dengan proses pemberian bimbingan atau layanan individu 

maupun kelompok.
15

  

Penghimpunan data dilakukan dengan menggunakan angket, 

wawancara, observasi, dokumenter, dan tes.
16

 Data yang dihimpun 

tidak hanya berisi data mengenai siswa tetapi juga data tentang 

lingkungan yang berguna dalam rangka memberi informasi dan 

penjelasan kepada siswa yang memerlukan informasi. Data yang 

dihimpun harus menguntungkan pihak yang dibimbing dan sesuai 

dengan kebutuhan mereka.
17

  

2) Tujuan Himpunan Data 

Penyelenggaraan himpunan data bertujuan untuk menghimpun 

data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan 

siswa dalam berbagai aspeknya.
18

 Dengan adanya himpunan data, 

pelaksanaan jenis-jenis layanan dan kegiatan konseling diharapkan 

akan terselenggara secara efektif dan efisien.
19

 

 

 

                                                           
 15 Dewa Ketut, Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Jakarta: PT. Asdi 

Mahasatya, 2001, hal. 233 

 
16

 Ahmad Juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai latar 

Kehidupan, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007, hal. 19 

 
17

 Winkel dan Hastutik, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, 

Jakarta: PT Grasindo, 2005, hal. 258 

 
18

 Hallen A, Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, hal. 90 
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3) Komponen Himpunan Data 

Penyelenggaraan himpunan data atau pengumpulan data terkait 

dengan tiga komponen pokok, yaitu jenis data, bentuk himpunan data, 

dan penyelenggaraan himpunan data. 

a) Jenis Data. Data yang dihimpun dari siswa dapat mencakup 

data psikologis dan data sosial. Menurut Prayitno dalam 

Tohirin, jenis data dikelompokkan menjadi empat, yaitu data 

pribadi, data kelompok, data umum, dan data khusus. 

(1)  Data Pribadi  

Yang termasuk ke dalam data pribadi adalah: (a) 

identitas pribadi seperti: nama, gelar (nama panggilan), 

tempat dan tanggal lahir, alamat, kewarganegaraan, agama, 

(b) kondisi fisik dan kesehatan, (c) potensi diri seperti: 

kemampuan dasar, bakat khusus, minat dan kecenderungan 

pribadi, serta cita-cita, (d) hasil karya, (e) status dan kondisi 

keluarga, (f) status dan kondisi pekerjaan/ karir, (g) kondisi 

kehidupan sehari-hari dan permasalahannya. 

(2)  Data Kelompok 

Yang termasuk data kelompok adalah data mengenai 

sekelompok individu (siswa) dalam jumlah yang terbatas, 

seperti: (a) data yang menyangkut hubungan sosial antar-

individu dalam kelompok, (b) kondisi kebersamaan dan 
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kerjasama antara individu, (c) hasil perhitungan statistik 

dengan diri mereka. 

(3)  Data Umum  

Data umum berasal dari luar pribadi atau kelompok, 

berkaitan dengan hal-hal yang bersifat umum, mengenai fakta 

atau keterangan tetang apa saja yang dapat diakses oleh siapa 

saja. Data umum ini dapat berbentuk buku, kumpulan leaflet, 

informasi karir dan pendidikan, data tentang lingkungan yang 

lebih luas. Bahan-bahan ensiklopedia, pedoman dan panduan 

umumatau khusus, sumber informasi dan latihan, dan 

sebagainya. 

(4) Data Khusus 

Berisi laporan tentang suatu kegiatan, khususnya 

menyangkut kegiatan individu atau kelompok yang menjadi 

tanggung jawab Guru Bimbingan Konseling.
20

 

b) Bentuk Himpunan Data. Semua data yang terhimpun dalam 

himpunan data dapat berupa rekaman, tulisan, angka, gambar 

pada lembaran kertas, slide, film, serta rekaman audio, dan video. 

c) Penyelenggaraan Himpunan Data. Guru bimbingan konseling di 

sekolah merupakan penyelenggara himpunan data yang memiliki 

tiga tugas utama yaitu: (1) menghimpun data yang mencakup data 

pribadi, kelompok, dan umum, (2) mengembangkan sumber data 

                                                           
 

20
 Tohirin, Op. Cit., hal. 219-220 
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yang bersifat langsung, luas, lugas, luwes, dan lancar, dan (3) 

menggunakan data untuk keperluan layanan bimbingan dan 

konseling seperti: (a) untuk perencanaan pelayanan, (b) isi 

layanan, dan (c) laporan kegiatan layanan.
21

 

4) Teknik Himpunan Data 

Untuk memperoleh data yang lengkap, teratur dan efektif 

sehingga dapat menunjang pelayanan bimbingan dan konseling secara 

efektif pula, pembimbing atau konselor perlu menerapkan beberapa 

teknik seperti aplikasi instrumentasi, penyusunan dan penyiapan data, 

penggunaan perangkat komputer, dan tenaga administrasi. 

Penghimpunan data dilakukan dengan menggunakan angket, 

wawancara, observasi, dokumenter, dan tes. 
22

  

5) Pelaksanaan Kegiatan Himpunan Data 

a) Perencanaan. Perencanaan mencakup kegiatan: (1) menetapkan 

jenis dan klasifikasi data dan sumber-sumbernya, (2) menetapkan 

bentuk himpunan data, (3) menetapkan dan menata fasilitas untuk 

penyelenggaraan himpunan data, (4) menetapkan mekanisme 

pengisian, pemeliharaan, dan penggunaan himpunan data, dan (5) 

menyiapkan kelengkapan administrasi.  

b) Pelaksanaan. Mencakup kegiatan: (1) mengklasifikasikan data 

yang telah dikumpulkan sesuai dengan etika yang telah 

                                                           
 

21
 Prayitno, Op. Cit., hal. 325-327 

 22 Ahmad, Op. Cit., hal. 19 
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ditetapkan, (2) memanfaatkan data untuk berbagai jenis layanan 

konseling, (3) memelihara dan mengembangkan himpunan data.  

c) Evaluasi. Evalusi mencakup kegiatan: (1) mengkaji atau 

menelaah efisiensi sistemika dan penggunaan fasilitas yang 

digunakan, (2) memeriksa kelengkapan, keakuratan, keaktualan, 

dan kemanfaatan data dalam himpunan data. 

d) Analisis hasil evaluasi. Yaitu melakukan analisis terhadap hasil 

evaluasi berkenaan kelengkapan, keakuratan, keaktualan, 

kemanfaatan data serta efisiensi penyelenggaraannya. 

e) Tindak lanjut. Yaitu mengembangkan himpunan data lebih lanjut 

sesuai dengan hasil analisis yang mencakup: (1) bentuk, 

klasifikasi dan sistematika data, (2) kelengkapan, keakuratan, 

keaktualan data, (3) kemanfaatan data, (4) penggunaan teknologi, 

dan (5) teknik penyelenggaraan. 

f) Laporan. Yang dilakukan pada tahap ini adalah: (1) menyusun 

laporan kegiatan himpunan data, (2) menyampaikan laporan 

kepada pihak terkait, (3) mendokumentasikan laporan.
23

 

6) Penghimpun Data 

Guru bimbingan konseling sebagai penghimpun data 

mempunyai tiga tugas utama, yaitu  

a) menghimpun data yang mencakup data pribadi, data kelompok, 

dan umum;  
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 Tohirin, Op. Cit., hal. 235-236 
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b) mengembangkan sumber data yang bersifat langsung, luas dan 

lancar; 

c) Menggunakan data untuk keperluan layanan bimbingan dan 

konseling.
24

  

 

b. Peminatan 

1. Pengertian Peminatan  

Peminatan merupakan upaya untuk membantu siswa dalam 

memilih dan menjalani program atau kegiatan studi dan mencapai 

hasil sesuai dengan kecenderungan hati atau keinginan yang cukup 

atau bahkan sangat kuat terkait dengan program pendidikan/ 

pembelajaran yang diikuti pada satuan dasar dan menengah.
25

  

Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk 

mengakomodasi pilihan minat, bakat dan/atau kemampuan siswa 

dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan/atau muatan kejuruan.
26

 

Peminatan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi siswa untuk 

menempatkan diri pada jalur yang lebih tepat dalam rangka 

penyelesaian studi secara terarah, sukses, dan jelas dalam arah 

pendidikan selanjutnya. 

 

 

                                                           
 

24
 Prayitno dan Erman, Dasar-dasar Bimbingan Konseling, Jakarta: Rineka Cipta, 

2004, hal. 56 

 25 Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, Op. Cit., hal. 3 
  

26
 Riswani, Op. Cit., hal. 59  
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2. Tujuan Peminatan 

Secara khusus tujuan peminatan di SMA/MA adalah  

mengarahkan siswa SMA/MA untuk memahami dan mempersiapkan 

diri bahwa : 

a) pendidikan di SMA/MA merupakan pendidikan untuk 

menyiapkan siswa untuk menjadi manusia dewasa yang mampu 

hidup mandiri di masyarakat; 

b) kemandirian tersebut  didasarkan pada kematangan pemenuhan 

potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan/ karir; 

c) kurikulum SMA/MA memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

memilih dan mendalami mata pelajaran tertentu sesuai dengan 

kecenderungan dasar bakat, dan minat siswa, khususnya 

peminatan akademik;  

d) setamat dari SMA/MA siswa dapat bekerja dibidang tertentu yang 

masih memerlukan persiapan/ pelatihan, atau melanjutkan 

pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi 

sesuai dengan pilihan/ pendalaman mata pelajaran sewaktu di 

SMA/MA.
27

 

 

 

 

 

                                                           
 

27
 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Peminatan Peserta Didik, 

Jakarta, 2013, hal. 11 
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3. Aspek Peminatan 

Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan 

pemilihan dan penetapan peminatan siswa SMA/ MA yaitu sebagai 

berikut: 

a) Prestasi belajar 

Prestasi belajar siswa kelas VII, VIII, dan IX merupakan profil 

kemampuan akademik siswa yang dapat dijadikan dasar 

pertimbangan pokok dalam peminatan. 

b) Prestasi non akademik 

Prestasi non akademik merupakan cerminan bakat tertentu 

pada diri siswa.  

c) Nilai ujian nasional (UN) 

Nilai ujian nasional yang dicapai siswa merupakan cerminan 

kemampuan akademik mata pelajaran tertentu berstandar 

nasional. 

d) Minat belajar tinggi 

Minat belajar tinggi ditunjukkan dengan perasaan senang yang 

mendalam terhadap peminatan tertentu (mata pelajaran, bidang 

studi keahlian, program studi keahlian, kompetensi keahlian) 

dapat berdampak positif terhadap proses dan hasil belajar. 
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e) Cita-cita 

Sinkronisasi antara cita-cita dengan potensi siswa dan prestasi 

yang dicapai dengan kesempatan belajar untuk mencapai cita-

cita, dapat menumbuhkan semangat belajar yang dipilihnya. 

f) Perhatian orang tua  

Fasilitasi dan latar belakang keluarga berpengaruh positif 

terhadap kesungguhan, ketekunan, dan kedisiplinan dalam 

belajar. Selain itu, restu orang tua merupakan kekuatan spritual 

yang dapat memberi kemudahan siswa dalam mencapai 

keberhasilan belajar. 

g) Diteksi potensi. 

Melalui hasil diteksi potensi dapat diperoleh kecenderungan 

peminatan siswa. Diteksi potensi dapat dilakukan dengan 

menggunakan instrumen tes psikologis atau tes peminatan 

yang dilakukan oleh tim khusus yang memiliki kemampuan 

dan kewenangan.
28

 

4. Fokus Pengembangan Peminatan 

Fokus pengembangan layanan peminatan siswa diarahkan pada 

kegiatan meliputi: 

a) Pemberian informasi program peminatan; 

                                                           
 

28
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b) Melakukan pemetaan dan penetapan peminatan siswa 

(pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil analisis 

data dan penetapan peminatan siswa); 

c) Layanan lintas minat; 

d) Layanan pendalaman minat; 

e) Layanan pindah minat; 

f) Pendampingan dilakukan melalui bimbingan klasikal, 

bimbingan kelompok, konseling individual, konseling 

kelompok, dan konsultasi; 

g) Pengembangan dan penyaluran; 

h) Evaluasi dan tindak lanjut. 

Dalam penetapan peminatan siswa SMTA memperhatikan data 

tentang nilai rapor SMP/MTs atau yang sederajat, nilai Ujian Nasional 

SMP/MTs atau yang sederajat, minat siswa dengan persetujuan orang 

tua / wali, dan rekomendasi guru Bimbingan Konseling/ Konselor 

SMP/MTs atau yang sederajat.
29

  

5. Langkah-langkah Pokok Peminatan 

Pelayanan arah peminatan siswa dimulai sejak sedini mungkin, 

yaitu sejak siswa menyadari bahwa ia berkesempatan memilih jenis 

sekolah dan/atau mata pelajaran dan/atau arah karir dan/atau studi 

lanjutan. Ketika itulah langkah-langkah pelayanan secara sistematik 

dimulai, mengikuti sejumlah langkah yang disesuaikan dengan tingkat 
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 Achmad Badaruddin, Langkah Awal Sistem Konseling Pendidikan Nasional, 

Padang: CV. Abe Kreatifindo, 2015, hal. 10 
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dan arah peminatan yang ada. Adapun langkah-langkahnya yaitu 

sebagai berikut
30

: 

a) Pengumpulan data  

Ketepatan dalam penempatan peminatan siswa memerlukan 

berbagai macam data atau informasi tentang siswa. Data yang 

dapat digunakan daam layanan peminatan siswa antara lain 

prestasi belajar, prestasi non akademik, nilai ujian nasional, 

pernyataan minat siswa, cita-cita, perhatian orang tua, dan 

diteksi potensi siswa. Teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan untuk peminatan siswa tersebut dapat digunakan 

teknik maupun teknik nontes. Teknik nontes yang dapat 

digunakan dalam pengumpulan data meliputi teknik-teknik 

sebagai berikut: (1) dokumentasi, (2) angket, (3) wawancara, 

(4) observasi. Disamping teknik non tes, dapat juga 

menggunakan teknik tes, seperti tes psikologis yang 

dilaksanakan oleh tester atau tes peminatan yang dapat 

dilaksanakan oleh guru BK/ Konselor.  

b) Informasi arah peminatan 

Informasi tentang peminatan siswa dilakukan saat pertama kali 

masuk sekolah atau pada awal masuk sekolah setelah 

dinyatakan diterima. Calon peserta didik atau siswa diberi 

informasi selengkapnya tentang pilihan peminatan kelompok 
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 Riswani, Op. Cit., hal. 27-36.  
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mata pelajaran, peminatan lintas mata pelajaran, dan 

peminatan pendalaman materi mata pelajaran yang ada di 

SMA/MA/SMK.  

c) Identifikasi dan penetapan arah peminatan 

Langkah ini terfokus pada kecocokan antara kondisi pribadi 

siswa dengan syarat-syarat atau tuntutan kelompok mata 

pelajaran dan mata pelajaran pilihan dan/ atau sekolah/ 

madrasah, arah pengembangan karir, kondisi orang tua dan 

lingkungan pada umumnya, terutama dalam rangka peminatan 

akademik, kejuruan, pendalaman mata pelajaran, lintas minat 

mata pelajaran dan studi lanjutan.
31

 Dalam kurikulum 2013, 

minimal ada 2 (dua) hal yang menjadi pertimbangan penetapan 

peminatan siswa, yaitu pilihan dan kemampuan siswa. Pilihan 

siswa terhadap kelompok peminatan mata pelajaran, lintas 

mata pelajaran, dan pendalaman materi pelajaran dijaring 

melalui angket. Dalam pemilihan peminatan tersebut siswa 

diharuskan mempertimbangkan potensi diri, prestasi belajar, 

dan prestasi non akademik yang telah diperoleh, cita-cita, 

minat belajar dan perhatian orang tua. Sedangkan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dilakukan oleh Guru BK/ 

Konselor SMP/ MTs dapat juga dijadikan pertimbangan. 

                                                           
 31 Fanistika dan Wiryo, Pengembangan Paket Peminatan dalam Layanan 

Bimbingan Klasikal untuk Siswa di SMP, Surabaya: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 

2014, hal. 3 
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d) Penyesuaian 

Apabila siswa masih bimbang, ragu atau khawatir dengan 

peminatannya, maka dapat berkonsultasi dengan guru 

bimbingan konseling. Apabila pilihan dan keputusan tidak 

tepat, maka siswa yang bersangkutan dapat mengganti pilihan 

peminatan kelompok mata pelajaran, lintas mata pelajaran dan 

pendalaman materi mata pelajaran yang lain dan perlu 

dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada diri siswa dan pihak-

pihak yang terkait. Sebagai tindak lanjut, siswa akan diberi 

layanan konseling individual untuk membantu memperlancar 

dalam mengatasi atau mengentaskan masalah yang 

dihadapinya sehingga menunjang keberhasilan dalam proses 

dan hasil belajar. 

e) Monitoring dan tindak lanjut. 

Guru bimbingan konseling, Guru Mata Pelajaran, dan Guru 

Wali Kelas secara berkolaborasi melakukan monitoring 

kegiatan siswa secara keseluruhan dalam menjalani program 

pendidikan yang diikutinya khususnya berkenaan dengan 

pilihan peminatan. Perkembangan dan berbagai permasalahan 

siswa di dalam mengikuti program pendidikan di sekolah/ 

madrasah perlu diantisipasi, dievaluasi, dan ditindaklanjuti 

melalui pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat. 
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2. Konsep Operasional 

Berdasarkan konsep dan teori yang telah peneliti kemukakan di 

atas, selanjutnya dirumuskan konsep operasional sebagai pedoman yang 

akan diterapkan dilapangan untuk menjaring dan mengukur data yang 

akan berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

1. Konsep operasional tentang penggunaan hasil himpunan data dalam 

peminatan siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru, 

diukur melalui indikator sebagai berikut: 

a. Guru bimbingan konseling melakukan pengumpulan data 

berupa data pribadi siswa, kondisi keluarga dan lingkungan, 

data kegiatan dan hasil belajar, dan data khusus tentang pribadi 

siswa. Dari data yang dikumpulkan, guru bimbingan konseling 

menggunakan data prestasi belajar, prestasi non akademik, 

nilai ujian nasional, pernyataan minat siswa, cita-cita, 

perhatian orang tua, dan diteksi potensi dalam melakukan 

peminatan siswa.  

b. Calon peserta didik atau siswa diberi informasi selengkapnya 

tentang pilihan peminatan kelompok mata pelajaran, 

peminatan lintas mata pelajaran, dan peminatan pendalaman 

materi mata pelajaran yang ada di MA. 

c. Identifikasi dan penetapan arah peminatan siswa dilakukan 

berdasarkan hasil himpunan data terkait pilihan dan 

kemampuan siswa. 
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d. Penyesuaian dapat dilakukan terhadap peminatan kelompok 

mata pelajaran, peminatan lintas mata pelajaran, dan 

peminatan pendalaman materi mata pelajaran yang dipilih dan 

ditetapkan kepada siswa. 

e. Monitoring dan tindak lanjut yang dilakukan secara 

menyeluruh. 

2. Konsep operasional tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan 

hasil himpunan data dalam peminatan siswa di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Model Pekanbaru, diukur melalui indikator sebagai 

berikut: 

a. Tenaga  

b. Sarana Prasarana 

c. Dana 

d. Kerjasama 

e. Siswa 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap suatu karya ilmiah dan 

menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum ditelit 

oleh orang lain. Adapun penelitian ini relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh: 

1. Novita Anggraini Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 

Konsentrasi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
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(2016) dengan judul “Pemanfaatan Himpunan Data dalam Pemilihan 

Karir Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru”. Dari 

penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pemanfaatan 

himpunan data  dalam pemilihan karir siswa adalah 1) guru BK 

menggunakan data pribadi siswa dalam pemilihan karir di sekolah, 2) 

guru BK mengenal dan memahami potensi siswa dari hasil nilai raport, 

hasil psikotes siswa, dan angket peminatan siswa, 3) guru BK 

menggunakan himpunan data dalam penentuan jurusan, kegiatan 

ekstrakulikuler dan kelompok belajar siswa. Temuan penelitian mengenai 

faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemanfaatan himpunan 

data dalam pemilihan karir siswa di SMAN 12 Pekanbaru adalah 1) 

faktor pendukung seperti latar belakang pendidikan guru BK yang sesuai 

dengan bidang yang digelutinya dan pengalamannya seperti menjalin 

kerjasama, 2) faktor penghambat seperti fasilitas yang tersedia hanya 

ruangan BK, lemari tempat pengarsipan dan tidak ada dana khusus untuk 

pelaksanaan kegiatan BK.
32

 

2. Rita Permata Sari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 

Konsentrasi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

(2016) dengan judul “Penggunaan Hasil Instrumen Tes Intelegensi 

Quotient dalam Penempatan Jurusan Siswa di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 12 Pekanbaru”. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh 
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hasil bahwa penggunaan hasil instrumen tes intelegensi quotient dalam 

penempatan jurusan siswa adalah menempatkan siswa sesuai dengan 

rekomendasi hasil tes intelegensi quotient jika ada siswa yang memaksa 

untuk masuk dijurusan yang tidak sesuai hasil tes intelegensi quotient 

maka akan diberikan masa percobaan tiga bulan. Adapun faktor yang 

mempengaruhi penggunaan hasil instrumen tes intelegensi quotient ada 

faktor pendukung berupa kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait 

dan faktor penghambat yang berupa waktu, dan dan keinginan orang tua 

atau siswa yang memaksa untuk masuk kejurusan yang tidak sesuai 

dengan hasil tes intelegensi quotient.
33

 

3. Rini Suwandi Raharjeng Program Studi Bimbingan Konseling, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya (2014) dengan judul 

“Implementasi Kurikulum 2013 Bimbingan dan Konseling dalam 

Pelaksanaan Layanan Peminatan Peserta Didik SMA Negeri 2 Lamongan 

Tahun Ajaran 2013”. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil 

penelitian yaitu: 1. Dalam pelaksanaan layanan peminatan di SMA 

Negeri 2 Lamongan melibatkan seluruh staff sekolah yaitu Kepala 

Sekolah, Wakil Kepala Sekolah terutama bidang kurikulum, Guru Mata 

Pelajaran, Guru BK,. Selain itu, juga melibatkan pihak-pihak dari luar 

sekolah seperti psikolog, dan orangtua.  2. Pelaksanaan penempatan 

peserta didik dalam kelompok peminatan dilaksanakan setelah 
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penerimaan peserta didik baru (PPDB), dengan berdasarkan 

pertimbangan atas nilai raport selama 6 (enam) semester ketika 

SMP/MTs, hasil tes IQ, dan minat peserta didik serta dukungan dari 

orangtua.  3. Dalam evaluasi guru BK/Konselor setiap pemberian layanan 

melaksanakan evaluasi  tanpa menggunakan format yang baku. Guru 

BK/Konselor membuat laporan hasil evaluasi ke dalam format ketika ada 

penilaian kinerja.  4. Dalam pelaksanaan layanan peminatan, hambatan 

yang ditemui oleh guru BK yaitu peserta didik mayoritas ingin masuk 

program peminatan MIA yang terkadang tidak sesuai dengan 

kemampuan. Sebanyak 16% peserta didik yang pindah peminatan dari 

penempatan yang telah dilaksanakan oleh guru BK. Dan untuk mengatasi 

hambatan tersebut, peserta didik yang mengajukan pindah peminatan 

diberikan konseling dengan membuat komitmen bersama orangtua.
34
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