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Maafkan anak mu ini. 
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ABSTRAK 

 

Sumarni, (2019): Pelaksanaan Needs Assessment Siswa untuk 

Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Pekanbaru 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan needs assessment 

untuk penyusunan program Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 9 

Pekanbaru, (2) bentuk program Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 9 

Pekanbaru, (3) faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan needs 

assessment untuk penyusunan program Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 

9 Pekanbaru.  Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan 

utama penelitian adalah empat orang guru bimbingan konseling dan informan 

pendukungnya adalah dua orang siswa. Untuk mengumpulkan data digunakan 

teknik wawancara dan dokumentasi dan observasi. Data wawancara dianalisa 

dengan cara naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Needs 

Assessment siswa untuk penyusunan program Bimbingan dan Konseling di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Pekanbaru adalah (1) guru bimbingan 

konseling melakukan studi kelayakan untuk menyusun program bimbingan dan 

konseling seperti program tahunan, semesteran, mingguan maupun harian yang 

mencakup baik itu pribadi, sosial, belajar dan karir,  (2) guru bimbingan konseling 

menentukan lingkup program Bimbingan dan Konseling dengan cara melakukan 

needs assessment kepada siswa dengan maksimal, hasil needs assessment diolah 

dan dianalisis dengan didukung oleh data siswa yang didapatkan dari guru mata 

pelajaran dan wali kelas, (3) melakukan konsultasi dengan pihak sekolah terkait 

masalah siswa, (4) serta melakukan instrument pengumpulan data menggunakan 

AUM UMUM, AUM PTSDL, angket, dan observasi. Bentuk program Bimbingan 

dan Konseling di SMP Negeri 9 Pekanbaru adalah BK Pola 17 Plus. Sedangkan 

temuan penelitian mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaan needs assessment siswa untuk penyusunan program Bimbingan dan 

Konseling di SMP Negeri 9 Pekanbaru adalah (1) faktor pendukung seperti latar 

belakang pendidikan guru bimbingan konseling yang sesuai dengan bidang yang 

digelutinya dan pengalamannya seperti menjalin kerjasama, sedangkan (2) faktor 

penghambat seperti fasilitas yang tersedia hanya ruangan bimbingan konseling, 

tidak tersedianya komputer, alat print lainnya, kurangnya dana yang tersedia dan 

tidak adanya jam khusus untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling. Oleh 

karena itu perlu adanya perhatian dari pihak sekolah terhadap pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

 

 

Kata Kunci: Pelaksanaan Needs Assessment, Guru Bimbingan Konseling 
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 ملّخص

ْسِتَشارِيَِّة ِفي  Needs Assessment(: تَ ْنِفْيذ  ٢ٕٔٓسومرني، ) َلَدى التَََّلِمْيِذ لِتَ ْرتِْيِب بَ َراِمِج اْلِخْدَمِة اْْلِ
 )التَّاِسَعِة( َبَكْنَبار وْ  ٢اْلَمْدَرَسِة اْلم تَ َوسَِّطِة اْلح ك ْوِميَِّة 

 

َِ رَ ب َ  بِ ي  تِ ر  ت َ لِ  ذِ ي  َِ َل الت   ىدَ لَ  Needs Assessmentذِ ي  فِ ن  ت َ (١) ةِ فَ رِ ع   ََ َل إِ  فُ دُ ه  ي َ  ثُ ح  بَ ا ال  ذَ هَ    جِ ا
َِ رَ ب َ  اعِ وَ ن   ( أَ ٢) بكنبارو، ٩ ةِ ي  َِ و  كُ ال ُ  ةِ طَ س  وَ ت َ مُ ال   ةِ سَ رَ د  مَ  ال  ِف  ةِ ي  ارِ شَ تِ س  ال ِ ةِ ََ د  ال ِ   ِف  ةِ ي  ارِ شَ تِ س  ال ِ  ةِ ََ د  ال ِ  جِ ا
َِ وَ عَ ال   (٣بكنبارو، ) ٩ ةِ ي  َِ و  كُ ال ُ  ةِ طَ س  وَ ت َ مُ ال   ةِ سَ رَ د  مَ ال    ذِ ي  َِ َل ى الت  دَ لَ  Needs Assessmentذِ ي  فِ ن  ت َ  ن  عَ ةِ عَ افِ دَ مُ ال   لِ ا
َِ وَ عَ ل  اوَ  بكنبارو ٩ ةِ ي  َِ و  كُ ال ُ  ةِ طَ س  وَ ت َ مُ ال   ةِ سَ رَ د  مَ  ال  ِف  ةِ ي  ارِ شَ تِ س  ال ِ  ةِ ََ د  ال ِ اِمِ رَ ب َ  بِ ي  تِ ر  ت َ لِ   ثُ ح  بَ ا ال  ذَ هَ . وَ هُ لَ ةِ عَ انِ مَ ل  ِل ا

 عِ م  لَِ وَ .انِ ذَ ي  مِ ل  تِ ي  وِ انَ الث   ِبُ خ  مُ ال  وَ  ةِ ي  ارِ شَ تِ س  ال ِ  ةِ ََ د  ي ال ِ سِ ر  دَ َُ  ةُ عَ ب َ ر  أَ  ي  اسِ سَ ال َ  ِبُ خ  مُ ال  فَ  .ي  فِ ي  كَ   ي  فِ ص  وَ  ثٌ َب  
 م  ثُ ي  فِ ي  كَ   لٍ ي  لِ ح  تَ لِ َل خِ  ن  َِ  اهَ لُ ي   لِ َت   َت   ةِ لَ اب َ قَ مُ ال   اتُ انَ يَ ب َ وَ . ةِ ظَ حَ َل مُ ال  وَ  قِ ي  ثِ و  الت   وَ  ةِ لَ اب َ قَ مُ ال   اتُ ي  نِ ق  تِ  ت  ََ دِ خ  تُ اس   اتِ انَ يَ ب َ ال  

َِ رَ ب َ بِ ي  تِ ر  ت َ لِ  ذِ ي  َِ َل ى الت  دَ لَ  Needs Assessmentذَ ي  فِ ن  ت َ  ن  ى أَ لَ عَ  ل  دُ تَ  ثِ ح  بَ ال   جُ ائِ تَ ن َ ا. وَ ي  فِ ي  كَ   ت  جَ تَ تُ ن  اس    ةِ ََ د  ال ِ  جِ ا
 ةِ اسَ رَ الد  بِ  امَ قَ  ةِ ي  ارِ شَ تِ س  ال ِ  ةِ ََ د  ال ِ  سُ ر  دَ َُ  (١) يلِ ا يَ ََ  وَ هُ  بكنبارو ٩ ةِ ي  َِ و  كُ ال ُ  ةِ طَ س  وَ ت َ مُ ال   ةِ سَ رَ د  مَ  ال  ِف  ةِ ي  ارِ شَ تِ س  ال ِ 
َِ رَ ب َ  بِ ي  تِ ر  ت َ لِ ةِ ي  لِ ه  ال َ  َِ رَ ب َ ال   نَ َِ  ةِ ي  ارِ شَ تِ س  ال ِ  ةِ ََ د  ال ِ  جِ ا َِ رَ ب َ ال  وَ  ةِ ي  وِ نَ الس   جِ ا َِ رَ ب َ ال  وَ  ةِ نَ الس   فِ ص  نِ لِ  جِ ا  ةِ ي  َِ و  ي َ ال  وَ  ةِ ي  عِ و  ب ُ س  ال ُ  جِ ا
َِ رَ ب َ ال  ى لَ ي عَ وِ تَ  َت  ِت ال    امَ قَ  ةِ ي  ارِ شَ تِ س  ال ِ  ةِ ََ د  ال ِ سُ ر  دَ َُ  (٢، )ةِ ي  نِ ه  مِ ال  وَ  ةِ ي  مِ ل  عَ الت   وَ  ةِ ي  اعِ مَ تِ ج  ال ِ وَ ةِ ي  صِ خ  الش   جِ ا
 Needsجُ ائِ تَ نَ ثُ  ا. قً ائِ فَ ا ذً ي  فِ ن  ت َ Needs Assessmentذِ ي  فِ ن  ت َ بِ  ةِ ي  ارِ شَ تِ س  ال ِ  ةِ ََ د  ال ِ اِمِ رَ ب َ لِ  انِ دَ ي  مَ ال  نِ ي  يِ ع  ت َ بِ 

Assessment َهَ ي   لَ عَ  ةُ لَ و  صُ ح  مَ ال  ذِ ي  َِ َل الت   اتُ انَ يَ ب َ و َِ  ةُ ث  احِ بَ ال   تِ اََ قَ  لِ ص  فَ ال   ِل  وَ وَ  ةِ ي  اسِ رَ الد   اد  وَ مَ ي ال  سِ ر  دَ َُ  ن  ا 
 عِ م  ِبَ  امُ يَ قِ ال   (٤، )ذِ ي  َِ َل الت   لِ اكِ شَ بَِ  ةِ قَ ل  عَ ت َ مُ ال   رِ و  َُ ال ُ  ِف  ةِ سَ رَ د  مَ  ال  ِل و  ؤُ س  بَِ  ةِ ارَ شَ تِ س  ال ِ بِ  امُ يَ قِ ال  ( ٣، )امَ هِ لِ ي  لِ ح  تَ بِ 
 ةِ ي  ارِ شَ تِ س  ال ِ  ةِ ََ د  ال ِ اِمِ رَ ب َ  عُ و  ن َ وَ .ةِ ظَ حَ َل مُ ال  وَ  انِ يَ ب   تِ س  ال ِ وَ  AUM PTSDLو  AUM UMUMلِ َل خِ  ن  َِ  اتِ انَ يَ ب َ ال  

َِ وَ عَ ال  ا َ  أَ وَ . لٍ اضِ فَ ب١١ عٌ و  ن َ  بكنبارو ٩ ةِ ي  َِ و  كُ ال ُ  ةِ طَ س  وَ ت َ مُ ال   ةِ سَ رَ د  مَ  ال  ِف   Needsذِ ي  فِ ن   ت َ ِف  ةُ رَ ث   ؤَ مُ ال   لُ ا

Assessment َرَ ب َ بِ ي  تِ ر  ت َ لِ  ذِ ي  َِ َل ى الت  دَ ل َِ ا ََ  يَ بكنبارو هِ  ٩ ةِ ي  َِ و  كُ ال ُ  ةِ طَ س  وَ ت َ مُ ال   ةِ سَ رَ د  مَ  ال  ِف  ةِ ي  ارِ شَ تِ س  ال ِ  ةِ ََ د  ال ِ  جِ ا
َِ وَ عَ ال   (١ي )لِ يَ  جَ بِ  سِ ر  دَ مُ ى ال  دَ لَ  ةُ بَ اسِ نَ مُ ال  ةُ ي  مِ ي  لِ ع  الت    ةُ ي  فِ ل  ال َ يَ هِ  هُ ن  عَ  ةُ عَ افِ دَ مُ ال   لُ ا

َ
 ِف  ةُ رَ ب   ال ِ وَ  هِ ي  فِ  وَ  هُ ِت ال   الِ امل

َِ وَ عَ ال   (٢)ا َ  أَ ، وَ لِ اَُ عَ الت     بُ و  اسُ ا ال َ هَ ي   فِ  سَ ي  لَ وَ  بُ س  حَ فَ  ةِ ارَ شَ تِ س  ال ِ  ةُ فَ ر  غُ ي َ هِ  ةَ رَ ف   وَ ت َ مُ ال   قَ افِ رَ مَ ال   ن  أَ  يَ هِ  ةُ عَ انِ مَ ال   لُ ا
ِ عَ مُ ال   تِ ق  وَ ال   مُ دَ عَ وَ  ةِ احَ تَ مُ ال   الِ وَ َ  ال َ  صُ ق  ن َ وَ  ةُ عَ ابِ الط  وَ  و لُ و  ؤُ س  ََ  م  تَ ه  ي َ  ن  أَ  ن  َِ  د  بُ َل  كَ لِ ذَ لِ فَ . ةِ ي  ارِ شَ تِ س  ال ِ  ةِ ََ د  خِ ل  لِ  َي 
 .ةِ ي  ارِ شَ تِ س  لِ ا   ةِ ََ د  ال ِ بِ  ةِ سَ رَ د  مَ ال  

 

 مدرس الخدمة اْلستشارية، Needs Assessmentتنفيذ الكلمات األساسية:
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ABSTRACT 

Sumarni, (2019): The Implementation Student Needs Assessment in 

Arranging Guidance and Counseling Programs at State 

Junior High School 9 Pekanbaru 

This research aimed at knowing (1) the implementation student needs assessment 

in arranging guidance and counseling programs at State Junior High School 9 

Pekanbaru, (2) theguidance and counseling programs, and (3) the factors 

supporting and obstructing the implementation student needs assessment in 

arranging guidance and counseling programs at State Junior High School 9 

Pekanbaru.  It was a qualitative descriptive research.  The main informants of this 

research were four Guidance and Counseling teachers, and the supporting factors 

were two students.  Interview, documentation, and observation were the 

techniques of collecting the data.  The interview data were analyzed and 

concluded qualitatively.  The research findings showed the implementation 

student needs assessment in arranging guidance and counseling programs at State 

Junior High School 9 Pekanbaru that (1) Guidance and Counseling teachers did 

feasibility study to arrange guidance and counseling programs such as: annual, 

semester, weekly, and even daily programs covering personal, social, study and 

career, (2) they determined Guidance and Counseling program scope by doing 

needs assessment to students maximally, the results of needs assessment were 

processed and analyzed, it was supportedby student datathat were obtained from 

subject and homeroom teachers, (3) they consulted with the school related to the 

student problems, and (4) they collected the data by using General Problem-

RevealingInstrument (AUM UMUM), PTSDL Problem-

RevealingInstrument(AUM PTSDL), questionnaire, and observation.  

Theguidance and counseling programwas in the form of BK Pola 17 Plus.  The 

research findings about the factors supporting and obstructing the implementation 

student needs assessment in arranging guidance and counseling programs at State 

Junior High School 9 Pekanbaru showed (1) the supporting factors: educational 

background of Guidance and Counseling teachers that wasappropriate with their 

fieldand their experience in establishing a cooperation, and (2) the obstructing 

factors: the available facility that was only guidance and counseling room, 

unavailability of computer andother printing tools, the lack of available funds, and 

nospecial hour to implement guidance and counseling activities.  Therefore, it was 

needed the attention from the school to guidance and counseling service. 

Keywords: Needs Assessment Implementation, Guidance and Counseling 

Teachers 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Membimbing siswa sudah menjadi hal yang paling utama yang harus 

dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling, ini karena guru bimbingan dan 

konseling adalah guru yang mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh 

dalam kegiatan Bimbingan dan Konseling dalam membantu peserta 

didik.Bimbingan dan Konseling di sekolah diselenggarakan untuk 

memfasilitasi perkembangan peserta didik/klien agar mampu 

mengaktualisasikan potensi dirinya dalam rangka mencapai perkembangan 

secara optimal. Fasilitasi dimaksudkan sebagai upaya memperlancar proses, 

karena secara kodrati setiap manusia berpotensi untuk berkembang. 

Peserta didik/klien SMP adalah individu yang sedang 

berkembang.Untuk mencapai perkembangan optimal, potensi-potensi peserta 

didik perlu difasilitasi melalui berbagai komponen pendidikan, yang salah satu 

di antaranya adalah layanan Bimbingan dan Konseling.Bimbingan dan 

Konseling saat ini merupakan upaya pengembangan potensi-potensi positif 

individu.Semua peserta didik berhak mendapatkan layanan Bimbingan dan 

Konseling agar potensi-potensi positif yang mereka miliki berkembang 

optimal.Pengembangan potensi-potensi positif memungkinkan individu 

mencapai aktualisasi diri.
1
 

                                                             
1
 KEMENDIKBUD, Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), (Jakarta), 2016, h. 1 
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Sebuah layanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien 

dalam membantu perkembangan peserta didik tidak akan tercapai tanpa 

adanya sebuah kerangka kerja atau disebut program Bimbingan dan 

Konseling. Program Bimbingan dan Konseling menurut Prayitno (dalam 

Suhertina) adalah satuan rencana kegiatan Bimbingan dan Konseling yang 

akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu, program Bimbingan dan 

Konseling diartikan seperangkat kegiatan Bimbingan dan Konseling yang 

dirancang secara terencana, terorganisasi, terkoordinasi selama periode waktu 

tertentu dan dilakukan secara kait mengait untuk mencapai tujuan.
2
 Sementara 

Dewa Ketut Sukardi juga menyatakan bahwa program Bimbingan dan 

Konseling merupakan otot dan urat yaitu bagian dari pengelolaan dan 

dikatakan sebagai suatu pemikiran kemasa depan.
3
 

Prayitno dalam Amirah Diniaty mengemukakan bahwa: 

“Program Bimbingan dan Konseling adalah satuan besar atau kecil 

rencana kegiatan layanan dan kegiatan pendukung Bimbingan dan 

Konseling yang akan dilaksanakan pada periode tertentu. Unsur-unsur 

program Bimbingan dan Konseling adalah (1) Kebutuhan siswa, (2) 

Jumlah siswa, (3) bidang bimbingan, (4) jenis layanan, (5) kegiatan 

pendukung, (6) volume kegiatan, (7) frekuensi layanan, (8) lama 

kegiatan, (9) waktu kegiatan,(10) kegiatan khusus.”
4
 

 

Kemudian untuk mewujudkan sebuah program Bimbingan dan 

Konseling yang baik harus berdasarkan needs assessment/asesmen kebutuhan. 

Asesmen kebutuhan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menemukan 

                                                             
2
Suhertina, Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Pekanbaru: CV. 

Mutia Pesisir Sumatra),  2015, h. 2 
3
Ibid, h. 2 

4
 Amirah Diniaty, Evaluasi Bimbingan dan Konseling, (Pekanbaru: Zanafa Publishing), 

2012, h. 60 
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kondisi nyata peserta didik yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan 

program Bimbingan Konseling. Pelayanan Bimbingan dan Konseling di 

sekolah, termasuk dalam bidang bimbingan belajar, diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan siswa.
5
Implikasinya, guru bimbingan dan konseling 

dituntut untuk untuk melakukan asesmen kebutuhan sebelum menyusun 

program Bimbingan dan Konseling.
6
Assessment kebutuhan yang akurat 

menjadi sangat penting,supaya program Bimbingan dan Konseling benar-

benar relevan dengan kondisi siswa.
7
 

Pada kerangka kerja Bimbingan dan Konseling,assessment merupakan 

implementasi dari pelayanan dasar, yang dilakukan sebagai dasar perancangan 

program Bimbingan dan Konseling yang sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan 

asesmen dilakukan melalui dua area, yaitu: (1) asesmen lingkungan, yang 

berkaitan dengan kegiatan mengidentifikasi harapan Sekolah/Madrasah dan 

masyarakat (orang tua peserta didik), sarana dan prasarana pendukung 

program bimbingan dan konseling,kondisi dan kualifikasi konselor, dan 

kebijakan pimpinan Sekolah/Madrasah, (2) asesmen kebutuhan atau masalah 

peserta didik, menyangkut karateristik peserta didik, seperti aspek-aspek fisik 

(kesehatan dan keberfungsiannya), kecerdasan, motif belajar, sikap dan 

kebiasaan belajar, minat-minatnya (pekerjaan, jurusan olahraga, seni dan 

keagamaan), masalah-masalah yang dialami, dan kepribadian, atau tugas-tugas 

                                                             
5
Chatrina Tri Anni, Needs Assessment Model Penyusunan Program Bimbingan dan 

Konseling Bidang Bimbingan Belajar Berbantuan Sistem Informasi  Manajemen di SMA Negeri 

Kota Semarang, 2012, http: //journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edumen,. (di akses 20 Maret 

2018). 
6
Ibid, 

7Robert L, Gibson, Bimbingan dan Konseling (Edisi Ketujuh), 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2011 
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perkembangannya, sebagai landasan untuk memberikan pelayanan bimbingan 

dan konseling.
8
 

Program Bimbingan dan Konseling disekolah disusun berdasarkan 

kebutuhan peserta didik/konseli dan kebutuhan sekolah juga tertera 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 111 Tahun 

2004 tentang Bimbingan dan Konseling pada pendidikan dasar dan menengah, 

struktur program Bimbingan dan Konseling terdiri atas rasional, visi dan misi, 

deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana 

operasional (action plan), pengembangan tema/topik, rencana evaluasi, 

pelaporan dan tindak lanjut, dan anggaran biaya.
9
 

Hart (dalam Mansur Muslich) mendefinisikan assessment sebagai 

proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil tes 

siswa yang diperoleh melalui pengukuran untuk menganalisis atau 

menjelaskan kerja/kinerja atau prestasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas 

terkait.
10

Assessment kebutuhan siswa bersifat komprehensif dan holistik yang 

melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga dalam penyusunan 

program Bimbingan dan Konseling tidak bertolak belakang dengan tujuan 

pendidikan maupun tujuan Bimbingan dan Konseling di sekolah, kebutuhan 

siswa di sekolah sangat banyak diantaranya: 

“(1) siswa membutuhkan akan informasi tentang cara-cara belajar yang 

baik, (2) siswa membutuhkan informasi tentang perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta dampaknya, (3) siswa membutuhkan 

                                                             
8
 Gantina Komalasari, dkk, Asesmen Teknik  Non Tes dalam Perspektif BK Komprehensif, 

(Jakarta Barat:PT INDEKS), 2011, h. 17 
9
Op.cit  

10
 Masnur Muslich, Autentic Assessment: Penilaian Berbasis Kelas dan Kompetensi, 

(Bandung:  Refika  Aditama), 2010, h. 2 
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tentang karir-karir tertentu, (4) siswa membutuhkan informasi tentang 

cara-cara pengembangan potensi diri dan cara-cara bergaul, (5) siswa 

membutuhkan untuk bisa eksis, untuk diakui.
11

T. Hani Handoko 

mengutip pendapat Maslow menyatakan bahwa kebutuhan individu 

terdiri atas: (1) kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri, seperti 

pengunaan potensi diri, pertumbuhan dan perkembangan diri, (2) 

Kebutuhan harga diri, seperti status atau kedudukan, kepercayaan diri, 

pengakuan, reputasi dan  prestasi, apresiasi, kehormatan diri dan 

penghargaan, (3) Kebutuhan sosial seperti, cinta, persahabatan, 

perasaan memiliki dan diterima dalam kelompok, kekeluargaan dan 

asosiasi, (4) Kebutuhan keamanan dan rasa aman seperti, perlindungan 

dan stabilitas, (5) Kebutuhan fisiologis seperti, makan, minum, 

perumahan, seks, dan istirahat.”
12

 

 

Semua kebutuhan di atas perlu dianalisis untuk ditetapkan kebutuhan 

mana yang akan diprioritaskan untuk diberikan pelayanan Bimbingan dan 

Konseling.  

Oleh sebab itu maka dalam penyusunan program Bimbingan dan 

Konseling harus melaksanakan needsassessment/assessment siswa.Needs 

Assessement siswa adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan 

menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan 

lingkungannya. Needs Assessment siswa yang akurat menjadi sangat penting, 

supaya program Bimbingan dan Konseling benar-benar relevan dengan 

kondisi siswa.Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Pekanbaru yang 

akan diteliti oleh peneliti memiliki empat orang guru BK dan telah melakukan 

needs assessment siswa.  

Berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

tanggal 24 April 2018, di SMP Negeri 9 Pekanbaru, peneliti menemukan 

dilapangan bahwa penyusunan program Bimbingan dan Konseling belum 

                                                             
11

 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Kompetensi), 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007, h. 276 
12

Ibid , h. 268 
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sesuai dengan realitanya. Pelaksanaan needs assessment siswa untuk 

penyusunan program Bimbingan dan Konseling sudah dilakukan tetapi masih 

terlihat kurang efektif, sehingga banyak program Bimbingan dan Konseling 

yang disusun dan dijalankan belum sesuai dengan kebutuhan siswa 

seharusnya. Berdasarkan gejala-gejala awal pengamatan yang dilakukan (studi 

pendahuluan), peneliti menemukan gejala-gejala sebagai berikut:  

1. Masih terdapat program Bimbingan dan Konseling yang belum sesuai 

dengan needs assessment siswa/kebutuhan siswa.  

2. Masih terdapat layanan yang diberikan kepada siswa belum sesuai dengan 

apa yang dibutuhkan oleh siswa. 

3. Masih terdapat hasil needs assessement untuk penyusunan program 

Bimbingan dan Konseling yang tidak dianalisis.  

4. Masih terdapat program Bimbingan Konseling yang disusun belum sesuai 

dengan ketentuan penyusunan program Bimbingan Konseling.  

5. Masih terdapat program Bimbingan dan Konseling yang tidak 

diperbaharui.  

Berdasarkan gejala di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: Pelaksanaan Needs Assessment untuk Penyusunan 

Program Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 

Pekanbaru. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Penelitian terhadap Pelaksanaan Needs Assessment untuk Penyusunan 

Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 

Pekanbaru dilakukan melihat beberapa alasan, yaitu: 

1. Sepengetahuan penulis judul ini belum pernah diteliti oleh mahasiswa UIN 

Suska Riau khususnya mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

2. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan bidang 

ilmu yang penulis pelajari, yaitu bimbingan dan konseling. 

3. Persoalan ini menarik diteliti, karena keberadaan guru bimbingan 

konseling di sekolah hendaknya mampu mengatasi masalah tersebut dan 

bagaimana penanganannya. 

4. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul diatas, penulis mampu untuk 

menelitinya. 

5. Lokasi penelitian dapat dijangkau oleh peneliti. 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan 

penegasan istilah judul penelitian ini adalah: pelaksanaan need assessment dan 

program Bimbingan dan Konseling.  

1. Needs Assessment 

Assessment merupakan proses pengumpulan, menganalisis, dan 

menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan 
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lingkunganya.
13

Needs Assessement juga disebut sebagai kegiatan yang 

bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik yang akan 

dijadikan dasar dalam merencanakan program Bimbingan dan Konseling. 

Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran berbagai konsidi 

individu dan lingkungannya sebagai dasar pengembangan program 

layanan Bimbingan dan Konseling yang sesuai kebutuhan.
14

 

2. Program Bimbingan dan Konseling  

Program adalah satuan rencana keseluruhan kegiatan Bimbingan 

dan Konseling yang akan dilaksanakan pada waktu periode tertentu, 

seperti periode bulanan, caturwulan, dan tahunan.
15

Jadi, program 

Bimbingan dan Konseling merupakan rencana yang disusun oleh guru BK 

dalam periode tertentu sehubungan dengan kegiatan Bimbingan dan 

Konseling. 

3. Guru bimbingan dan konseling 

Guru bimbingan konseling merupakan salah satu tenaga pendidik 

yang termasuk dalam tenaga pendidikan. Guru bimbingan konseling 

adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

secara penuh terhadap pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

terhadap sejumlah peserta didik.
16

 

 

                                                             
13

 Gantina Komalasari, dkk, Asesmen Teknik  Non Tes dalam Perspektif BK 

Komprehensif, (Jakarta Barat:PT. INDEKS), 2011, h. 17 
14

Ibid, h. 17 
15

Dewa Ketut Sukardi, Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Bandung: 

Alfabeta), 2003, h. 7 
16

Suhertina, Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Pekanbaru: Suska Press), 

2008, h.5 
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D. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian 

1. FokusPenelitian 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah 

bahwa persoalan pokok kajian ini adalah pelaksanaan needs assessment 

siswa untuk penyusunan program Bimbingan dan Konseling di 

SMPNegeri 9 Pekanbaru.Berdasarkan persoalan pokok tersebut, maka 

persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru bimbingan konseling dalam menyusun program 

Bimbingan dan Konseling masih rendah di SMPNegeri 9 Pekanbaru.  

b. Pelaksanaan needs assessment siswa untuk penyusunan program 

Bimbingan dan Konseling belum optimal dan belum berorientasi pada 

kebutuhan siswa di SMPNegeri 9 Pekanbaru.  

c. Strategi needsassessment/assessment kebutuhan siswa dalam 

menyusun program Bimbingan dan Konseling belum efektif di SMP 

Negeri 9 Pekanbaru.  

d. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat yang mempengaruhi 

pelaksanaan needsassessment siswa dalam penyusunan program 

Bimbingan dan Konseling di SMPNegeri 9 Pekanbaru.   

e. Evaluasi dan tindak lanjut terhadap keberhasilan program dan 

Bimbingan dan Konseling di SMPNegeri 9 Pekanbaru belum 

sepenuhnya tercapai.  

 



 

 

10 

2. Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penulis memfokuskan 

masalah yang diteliti pada:  

a. Pelaksanaan needs assessment untuk penyusunan program Bimbingan 

dan Konseling di SMP Negeri 9 Pekanbaru. 

b. Bentuk program Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 9 

Pekanbaru. 

c. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan needs 

assessment untuk penyusunan program Bimbingan dan Konseling di 

SMPNegeri 9 Pekanbaru.  

d. Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah) 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat disusun 

rumusan masalah sebagai berukut: 

a. Bagaimana pelaksanaan needs assessment untuk penyusunan program 

Bimbingan dan Konseling oleh guru Bimbingan Konseling di SMP 

Negeri 9 Pekanbaru?  

b. Bagaimana bentuk program Bimbingan dan Konseling di SMPNegeri 

9 Pekanbaru? 

c. Apa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan needs 

assessment untuk penyusunan program Bimbingan dan Konseling di 

SMPNegeri 9 Pekanbaru? 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan needs assessment untuk penyusunan 

program bimbingan dan konseling di SMPNegeri 9 Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui bentuk program Bimbingan dan Konseling di SMP 

Negeri 9 Pekanbaru. 

c. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaan needs assessment untuk penyusunan program Bimbingan 

dan Konseling di SMPNegeri 9 Pekanbaru.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi penulis, sebagai bahan memenuhi persyaratan kelulusan untuk 

mendapatkan gelar sarjana (S1) untuk mendapatkan gelar S.Pd.  

b. Bagi kepala sekolah, bagi guru pembimbing dan pihak-pihak yang 

terkait, sebagai bahan rujukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

pendidikan di sekolah tersebut dan sebagai bahan untuk memecahkan 

permasalahan terkait dengan judul tersebut.  

c. Bagi guru BK, sebagai masukan untuk lebih meningkatkan kompetensi 

dan pelayanan dalam bidang Bimbingan dan Konseling.  

d. Bagi peneliti lain, sebagai acuan penelitian tentang pelaksanaan needs 

assessment untuk penyusunan program Bimbingan dan Konseling serta 
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menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan terkait dengan judul 

tersebut. 

e. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dan informasi bagi guru 

pembimbing terkait dengan judul tersebut. 

f. Bagi fakultas, sebagai literatur atau bahan referensi khususnya bagi 

mahasiswa yang membutuhkan dan semua pihak pada umumnya. 

 

 

 



 

13 

BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Needs Assessment 

a. Pengertian Needs Assessment  

Needs Assessment merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

menemukan kondisi nyata peserta didik yang dijadikan dasar dalam 

merencanakan program dan Bimbingan dan Konseling.
17

 Kegiatan 

bantuan kepada siswa merupakan kegiatan yang terencana berdasarkan 

pengukuran (needs assessement) yang diwujudkan dalam bentuk 

program Bimbingan dan Konseling. Needs assessment merupakan salah 

satu tahap dalam penyusunan program Bimbingan dan Konseling. 

Assessment kebutuhan adalah aktifitas pondasi bagi pengembangan 

pogram yang akuntabel. Assessment kebutuhan ini bukan hanya proses 

spekulatif yang didominasi oleh opini, tetapi juga aktivitas pencarian 

fakta yang pada gilirannya memampukan program mengembangkan 

sejumlah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan rill klien mereka.
18

  

Dari definisi-definisi di atas dimaknai bahwa, Needs Assessment 

merupakan langkah awal yang penting dan mendasar dalam 

mengembangkan maupun merevisi suatu program pendidikan. Melalui 

identifikasi kebutuhan-kebutuhan (identification of needs) yang teliti 

dan sistematis dapat memberikan arah bagi para pengembang program 

                                                             
17

 KEMENDIKBUD, Loc.cit 
18

  Robert l Gibson. Mariane H. Miichell, Bimbingan dan Konseling, (Yogyakarta:  

Pustaka Pelajar), 2010, h. 567 
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pendidikan dan latihan untuk menghasilkan suatu program yang 

representatif dan relevan dengan kebutuhan siswa. 

Assessment juga merupakan proses pengumpulan data, pelaporan, 

dan penggunaan informasi tentang tes siswa yang diperoleh melalui 

pengunggkapan. Jadi dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa 

assessment kebutuhan siswa merupakan
19

, penilaian atau 

pengunggkapan yang dilakukan oleh guru pembimbing terhadap siswa 

untuk mengungkapkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh siswa 

dari hasil assessment tersebut guru pembimbing dapat menyusun 

program yang sesuai dengan hasil tes yang telah dilakukan.  

Sebelum merumuskan tujuan dan rancangan program Bimbingan 

dan Konseling, konselor perlu mengidentifikasi dan merumuskan 

kebutuhan, tugas dan tingkat perkembangan peserta didik. Ada 2 hal 

yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi dan merumuskan 

kebutuhan, yaitu: (1) mengkaji kebutuhan atau masalah peserta didik 

yang nyata dilapangan, dan (2) mengkaji harapan sekolah dan 

masyarakat terhadap peserta didik secara ideal. 

“Kebutuhan atau masalah siswa dapat diidentifikasi melalui: (a) 

karateristik siswa seperti aspek-aspek fisik (kesehatan dan 

keberfungsiannya), kecerdasan, motif belaja, sikap dan kebiasaan 

belajar, tempramen (periang, pendiam, pemurung atau mudah 

tersinggung), dan karakternya (seperti kejujuran, kedisiplinan, dan 

tanggung jawab), atau (b) tugas – tugas perkembangannya, 

sebagai landasan untuk memberikan layanan bimbingan”. 
20

 

 

                                                             
19

 Masnur Muslich, Autentic Assessment: Penilaian Berbasis Kelas dan Kompetensi, 

(Bandung:  Refika  Aditama), 2010, h. 2 
20

 Mamant Supriatna, Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi (Orientasi Dasar 

Pengembangan Profesi Konselor), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2011  h. 64 



 
 

15 

 

b. Fungsi assessment kebutuhan dalam Bimbingan dan Konseling 

Penyusunan program Bimbingan dan Konseling di 

Sekolah/Madrasah memulai kegiatan asesmen, atau kegiatan 

mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi 

penyusunan program tersebut. Berdasarkan hal tersebut asesmen 

berfungsi sebagai dasar penetapan program layanan Bimbingan dan 

Konseling untuk
21

:  

1) Membantu melengkapi dan mendalami pemahaman tentang peserta 

didik. 

2) Merupakan salah satu sarana yang perlu dikembangkan agar 

pelayanan BK terlaksana lebih cermat dan beradarkan empirik 

(lapangan). 

3) Sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam membuat diagnosis 

psikologis. 

Kegiatan asesmen dalam layanan Bimbingan dan Konseling 

meliputi dua area yaitu: 

1) Asesmen lingkungan, terkait dengan kegiatan mengidentifikasi 

harapan Sekolah/Madrasah dan masyarakat (orang tua peserta 

didik), sarana dan prasarana pendukung program dan bimbingan, 

kondisi dan kualifikasi konselor, dan kebijakan pimpinan 

Sekolah/Madrasah. 

2) Asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik, menyangkut 

karateristik peserta didik, seperti aspek fisik (kesehatan dan 

keberfungsiannya), kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan 

belajar, minat-minatnya (pekerjaan, jurusan, olahraga, seni dan 

keagamaan), masalah-masalah yang dialami, dan kepribadian, atau 

                                                             
21

 Gantina Komalasari, dkk, Asesmen Teknik  Non Tes dalam Perspektif BK 

Komprehensif, (Jakarta Barat: PT Indeks), 2011, h. 20 
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tugas-tugas perkembangannya sebagai landasan untuk memberikan 

pelayanan Bimbingan dan Konseling.
22

 

 

c. Langkah – langkah untuk melakukan assessment: 

Berikut adalah langkah – langkah dalam melakukan assessment 

kebutuhan (needs assessment): 

1) Studi kelayakan 

Lembaga Bimbingan dan Konseling dalam instuisi pendidikan, 

mengentengkan studi kelayakan sebagai fase penting untuk 

dilaksanakan. Studi kelayakan ini mengacu pada semua refleksi 

tentang alsan mengapa diperlukan suatu program dan kebutuhan 

siswa apa saja yang dapat dipenuhi melalui program itu, sekaligus 

ditentukan garis-garis kebijakan umum yang diambil di instuisi 

pendidikan.
23

 Beberapa hal yang perlu dianalisis dalam studi 

kelayakan, adapun hal-hal sebagai pijakan mempraktikkan layanan 

Bimbingan dan Konseling, pada intinya adalah:  

a) Melakukan penelaah untuk mengukur dan menafsirkan keinginan, 

sikap, kepercayaan, serta tingkah laku objek bimbingan dan 

konseling.  

b) Menentukan pemenuhan pokok objek bimbingan dan konseling 

yang akan dilayani. 

c) Memilih prioritas layanan dan subjek sasaran tertentu untuk 

memenuhi kebutuhan objek bimbingan dan konseling.  

                                                             
22

 Ibid, h. 20 
23

 Mansur Muslich, Op. Cit, h. 3 
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2) Tahap menentukan lingkup program 

Tahap ini merupakan tahap yang memberikan layanan – 

layanan pada program Bimbingan dan Konseling. Pada program 

umum lingkup ini mencakup seluruh bidang layanan Bimbingan dan 

Konseling yang dapat diberikan, sedangkan pada program khususnya 

mencakup bidang tertentu.
24

 

Lingkup program umum bimbingan dan konseling mencakup 

bidang–bidang, sebagai berikut:
25

 

a) Bimbingan pribadi: layanan pengembangan kemampuan 

mengatasi masalah-masalah pribadi dan kepribadian berkenaan 

dengan aspek-aspek intelektual, afektif, dan psikomotorik.  

b) Bimbingan sosial: layanan pengembangan kemampuan dan 

mengatasi masalah sosial dalam kehidupan keluarga, masyarakat, 

dalam bekerjasama dan interaksi dengan teman sebaya, dengan 

orang dewasa ataupun dengan peserta didik yang lebih mudah. 

c) Bimbingan belajar: layanan mengoptimalkan perkembangan dan 

mengatasi masalah dalam proses pembelajaran bersama guru dan 

belajar mandiri baik di rumah maupun sekolah. 

d) Bimbingan karir: layanan merencanakan dan mempersiapkan 

pengembangan karir.  

3) Mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program 

layanan. 

                                                             
24

 Ibid, h. 4 
25

 Mansur Muslich, Loc.Cit  
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Langkah yang dilakukan dalam assessment kebutuhan 

selanjutnya adalah menentukan data yang akan diukur/diungkap 

untuk kepentingan penyusunan program layanan Bimbingan dan 

Konseling. Data yang perlu diungkap antara lain yaitu data tentang 

tugas-tugas perkembangan, permasalahan dan prestasi peserta 

didik.
26

 

4) Tahap konsultasi usulan program Bimbingan dan Konseling 

Agar layanan Bimbingan dan Konseling dapat diterima 

berbagai pihak, ada baiknya program Bimbingan dan Konseling 

yang telah tertuang dalam perencanaan perlu dikonsultasikan oleh 

berbagai pihak baik ahli konselor atau pejabat-pejabat dalam 

masyarakat. 

Selain itu, ada berbagai cara yang dapat ditempuh oleh instuisi 

penyelenggara program Bimbingan dan Konseling seperti:  

a) Menjelaskan secara lisan kepada berbagai pihak yang 

berkepentingan.  

b) Menggunakan perangkat-perangkat yang ada pada lembaga 

misalnya kotak kritik dan saran, kolam saran jika tersedia layanan 

website atau e-mail, serta cara-cara lain yang menunjang 

keefektifan dalam kerja.  

c) Memilih fokus assessment pada aspek tertentu dari diri klien.
27

  

5) Memilih instrumen pengumpulan data sesuai kebutuhan 

                                                             
26

 KEMENDIKBUD, Op.cit, h. 20 
27

 Mansur Muslich, Op.cit, h, 5 
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Instrument pengumpulan data yang dapat digunakan dalam 

assessment kebutuhan antaranya (a) instrument dengan pendekatan 

masalah, seperti Alat Ungkap Masalah AUM-UMUM, Alat Ungkap 

Masalah Belajar: Prasyarat, keterampilan, Sikap Diri dan 

Lingkungan AUM-PTSDL, Daftar Cek Masalah DMC (b) 

Instrument dengan pendekatan SKKPD yaitu Inventori Tugs 

Perkembangan ITP, (c) Instrumen dengan pendekatan tujuan bidang 

layanan(pribadi, sosial, belajar, dan karir), dapat berupa angket, 

pedoman observasi, pedoman wawancara, dan angket sosiometri. 

Instrument-instrument tersebut dapat dipilih sesuai dengan 

kebutuhan kegiatan perencanaan program Bimbingan dan 

Konseling.
28

 

Faktor-faktor dalam pelaksanaan instrument dalam assessment  

kebutuhan siswa diantaranya yaitu: (1) Kemampuan guru 

pembimbing sendiri, (2) kewenangan guru pembimbing dalam 

pengadministrasian data siswa, (3) waktu yang tersedia, (4) Dana 

yang tersedia, (5) Penetapan waktu. Perencanaan waktu yang 

dimaksud adalah kapan pelaksanaan assessment dilakukan. 

Penetapan waktu ini sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan 

assessment. Pesiapan ini sangat mempengaruhi keberhasilan suatu 

assessement. 

                                                             
28

 KEMENDIKBUD, Loc.Cit 
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6) Mengumpulkan, Mengolah, dan Menginterpretasikan Data Hasil 

Asesmen Kebutuhan.  

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen 

yang dipilih. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi 

hasil analisis data dilakukan secara manual. 
29

 

2. Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling 

Sebelum memasuki tahun ajaran baru, setiap guru pasti memiliki 

sebuah silabus yang mana dijadikan sebagai bahan acuan, kegiatan apa 

saja yang nanti akan diberikan kepada peserta didik. Hal ini juga dapat 

semestinya dilakukan oleh seorang guru bimbingan dan konseling. Guru 

bimbingan dan konseling sebelum melaksankan tugasnya semestinya 

melakukan needs assessment terlebih dahulu kepada peserta didik. Dari 

assessment itu dianalisis dan dibuatlah   sebuah satlan yang berisi baik itu 

program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan bahkan harian yang 

akan diberikan kepada peserta didik. Program bimbingan dan konseling 

disusun guna untuk memudahkan kerja guru bimbingan dan konseling 

untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling  kepada peserta 

didik. 

Hal ini dijabarkan secara jelas dalam lanjutan SKB Mendikbud dan 

kepala BKAN No. 0433/p/1993/ dan No. 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya diatur pada 

Pasal 1 ayat 10 yaitu: Penyusunan program Bimbingan dan Konseling 

                                                             
29
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adalah membuat rencana pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam 

bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan karier, dan 

bimbingan belajar.
30

 

a. Pengertian Program Bimbingan dan Konseling 

Suatu sekolah dapat melaksanakan layanan bimbingan dan 

konseling beberapa lama tanpa membuat suatu program perencanaan 

kegiatan Bimbingan dan Konseling. Misalnya jika di sekolah tersebut 

hanya memiliki satu orang guru bimbingan dan konseling saja. Maka 

dari itu pelaksanaan program layanan Bimbingan dan Konseling akan 

sangat akatif apabila dilaksanakan dalam suatu tim kerja (team work). 

Di dalam tim bimbingan dan konseling para personel atau perugas yang 

terlibat dalam kegiatan bimbingan dan konseling akan dapat saling 

membantu, tolong menolong, bertukar pikiran, usul, saran, pandangan, 

pengalaman dan bekerja secara bersama-sama.
31

 

Menurut Prayitno (dalam Suhertina) program bimbingan 

Bimbingan dan Konseling adalah satuan rencana kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada periode waktu tertentu, program Bimbingan dan 

Konseling diartikan seperangkat kegiatan Bimbingan dan Konseling 

yang dirancang secara terencana, terorganisasi, terkoordinasi selama 

peroide waktu tertentu dan dilakukan secara kait mengait untuk 

mencapai suatu tujuan. Sementara Dewa Ketut Sukardi (dalam 

Suhertina) menyatakan bahwa program Bimbingan dan Konseling 

                                                             
30

 Amirah Diniaty, Teori – teori Konseling, (Pekanbaru: Daulat Riau), 2009, h. 15 
31 Dewa Ketut Sukardi, Op.Cit, h. 5 



 
 

22 

 

merupakan otot atau urat yaitu bagian dari pengolahan dan dikatakan 

sebagai suatu pemikiran kemasa depan.
32

 

Program Bimbingan dan Konseling mempunyai beberapa 

karateristik. Adapaun karateristik program BK  menurut Ridwan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1) Penyusunan program hendaknya didasarkan pada analisis kebutuhan 

subyek sasaran. 

2) Pemenuhan alat perlengkapan secara memadai. 

3) Program BK mudah diimplementasikan, sehingga memuat strategi 

dan taktik. 

4) Program BK mudah untuk di evaluasi dan di monitoring. 

5) Pelaksanaan program BK secara pleksibel, mudah disesuaikan 

dengan keadaan dan waktu. 

6) Penciptaan suasana kerjasama. 

7) Program dibuat berdasarkan hasil yang akan dicapai. 

8) Program BK menjamin keseimbangan dalam layanannya. 

b. Tujuan Program Bimbingan dan Konseling 

Dewa Ketut Sukardi (dalam Suhertina) memaparkan tujuan 

penyusunan program Bimbingan dan Konseling ialah agar guru 

bimbingan dan konseling memiliki pedoman yang pasti dan jelas 

sehingga kegiatan Bimbingan dan Konseling di sekolah dapat 

terlaksana dengan lancar, efektif dan efisien serta hasil-hasilnya dapat 

                                                             
32
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dinilai. Tersusun dan terlaksananya program Bimbingan dan Konseling 

yang baik selain akan lebih menjamin pencapaian tujuan kegiatan 

Bimbingan dan Konseling pada khususnya dan tujuan sekolah pada 

umumnya, juga akan menegakkan akuntabilitas bimbingan dan 

konseling di sekolah. 
33

 

c. Ciri–ciri Program Bimbingan dan Konseling yang baik 

Program Bimbingan dan Konseling yang baik ialah suatu 

bentuk program Bimbingan dan Konseling apabila dilaksanakan di 

sekolah memiliki efisiensi dan efektifikas yang optimal. Sehubungan 

dengan itu Miller (dalam Dewa Ketut Sukardi) megemukakan bahwa:  

1) Program Bimbingan dan Konseling hendaknya dikembangakan 

secara bertahap dengan melibatkan semua unsur atau staf sekolah 

dalam perencanaanya (guru, wali kelas, kepala sekolah/wakil 

kepala sekolah, dan staf sekolah lainnya). 

2) Program Bimbingan dan Koseling itu hendaknya memiliki tujuan 

yang ideal dan realistis dan perencanaannya.  

3) Program Bimbingan dan Konseling hendaknya mencerminkan 

komunikasi yang kontiniu antara semua unsur atau staf sekolah 

yang bersangkutan.  

4) Program Bimbingan dan Konseling hendaknya menyediakan atau 

memiliki fasilitas yang diperlukan.  
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5) Program Bimbingan dan Konseling hendaknya memberikan 

pelayanan kepada semua siswa.  

6) Program Bimbingan dan Konseling hendaknya memberikan 

kesempatan untuk melaksanakan penilaian terhadap diri sendiri. 

7) Program Bimbingan dan Konseling hendaknya menjamin 

keseimbangan pelayanan bimbingan konseling dalam hal: 

a) Pelayanan kelompok dan perorangan. 

b) Pelayanan yang diberikan oleh berbagai jenis petugas 

bimbingan dan konseling. 

c) Studi perorangan dan konseling perorangan.  

d) Penggunaan instrumentasi atau teknik pengumpulan data yang 

objektif dan subjektif.  

e) Pemberian jenis-jenis bimbingan.  

f) Pemberian konseling kelompok dan konseling perorangan. 

g) Pemberian bimbingan tentang berbagai program sekolah. 

h) Penggunaan sumber-sumber di dalam maupun di luar sekolah 

yang bersangkutan. 

i) Kebutuhan perorangan dan kebutuhan masyarakat luas. 

j) Kesempatan untuk berfikir, merasakan dan berbuat.
34
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d. Unsur–unsur Program Bimbingan dan Konseling 

Unsur-unsur yang harus diperhatikan dan mejadi isi program  

penyusunan bimbingan dan konseling di sekolah (IPBI) adalah: 

1) Kebutuhan siswa akan layanan bimbingan dan konseling. 

2) Jumlah siswa yang dibimbing 

a) Guru pembimbing: 150 orang. 

b) Kepala Sekolah yang berasal dari Guru Pembimbing: 40 orang.  

c) Wakil Kepala Sekolah dari Pembimbing: 75 orang. 

d) Guru kelas (di SD): satu kelas yang menjadi tanggung jawabnya.  

3) Kegiatan Bimbingan dan konseling dilaksanakan di: 

a) Dalam jam belajar sekolah. 

b) Luar Jam belajar Sekolah (maksimum 50%). 

e. Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling  

Dalam penyusunan program Bimbingan dan Konseling 

(Depdikbud, 1996) hendaknya memperhatian hal-hal sebagai berikut: 

1) Program Bimbingan dan Konseling hendaknya disusun oleh seluruh 

staf bimbingan konseling dengan memperhatikan personel sekolah 

(guru, wali kelas, staf sekolah, dan staf sekolah lainnya) serta 

disetujui oleh kepala sekolah. 

2) Program Bimbingan dan Konseling harus disusun sesuai dengan 

kebutuhan sekolah. 

3) Program Bimbingan dan Konseling hendaknya menunjang program 

sekolah. 
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4) Program Bimbingan dan Konseling  hendaknya disusun setiap awal 

tahun pelajaran.  

Menyusun rencana pelayanan Bimbingan dan Konseling 

a) Penyusunan perencanaan pelayanan Bimbingan dan Konseling 

hendaknya merumuskan masalah- masalah yang dihadapi oleh 

siswa yang berkenaan dengan maslah pribadi, emosional, 

hubungan sosial, keluarga dan pendidikan. 

b) Dalam penyusunan program pelayanan Bimbingan dan Konseling 

hendaknya dirumuskan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai 

dalam menangani berbagai masalah, serta dirumuskan bentuk-

bentuk kegiatan yang berkenaan dengan butir dan sub butir, rincian 

kegiatan, waktu pelaksanaan, dan sasaran kegiatan. 

c) Dalam penyusunan program pelayanan Bimbingan dan Konseling 

hendaknya dirumuskan dan diinventarisasi berbagai fasilitas yang 

ada, termasuk di dalam personil bimbingan dan konseling yang 

telah ada sebagai penopang pelaksanaan program Bimbingan dan 

Konseling di sekolah, serta anggaran biaya yang diperlukan untuk 

mempelancar jalannya kegiatan  Bimbingan dan Konseling di 

sekolah.
35

 

Adapun program pelayanan Bimbingan dan Konseling ada 

lima jenis program yang disusun dan diselenggarakan dalam 

pelayanan BK, yaitu pembimbing yaitu sebagai berikut: 
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27 

 

a)  Program Tahunan yaitu program yang akan dilaksanankan 

secara penuh untuk kurun waktu satu tahun tertentu dalam 

jenjang sekolah yang merupakan akumulasi, sinkronisasi dan 

rekapitulasi dari seluruh kegiatan BK selama satu tahun untuk 

masing- masing kelas.  

b) Program Semesteran yaitu program yang akan dilaksanakan 

secara penuh dalam kurun waktu satu semester dalam satu 

tahun pelajaran, yang merupakan jabaran dari program tahunan.  

c) Program Bulanan yaitu program pelayanan BK meliputi 

seluruh kegiatan selama satu bulan yang merupakan jabaran 

program semesteran. 

d)  Program Mingguan yaitu program pelayanan BK meliputi 

seluruh kegiatan selama satu minggu merupakan jabaran 

program bulanan. 

e) Program Harian yaitu program pelayanan BK yang 

dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. 

Program harian merupakan penjabaran dari program mingguan 

dalam bentuk Satuan Layanan (SATLAN) atau Rencana 

Program Layanan (RPL) dan Satuan Kegiatan Pendukung 

(SATKUNG) atau Rencana Kegiatan Pendukung ( RKL) 

pelayanan BK.
36
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f. Manfaat Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling 

Penyusunan program Bimbingan dan Konseling memiliki 

manfaat atau keuntungan bagi banyak pihak terutama bagi sekolah, 

petugas bimbingan, dan bagi pengelola pendidikan.  

1. Keuntungan bagi sekolah 

a) Memperkokoh kekompakan kerjasama antar petugas bimbingan 

dengan guru bidang studi/wali kelas, kepala sekolah san staff 

administrasi sekolah. 

b) Terwujudnya tradisi musyawarah dalam penyusunan program dan 

bimbingan di sekolah mendorong petugas bimbingan konseling 

untuk mewujudkan dirinya menjadi suatu organisasi yang kaya 

dengan kegiatan yang profesional. 

c) Mantapnya kedudukan dan peranan Bimbingan dan Konseling 

sebagai suatu kegiatan yang fungsional dalam membantu  

tercapainya kelacaran dan keberhasilan siswa secara optimal.  

d) Sekolah terutama kepala sekolah akan lebih mudah untuk 

mengadakan evaluasi program bimbingan dan konseling.  

2. Keuntungan bagi guru bimbingan dan konseling  

a) Petugas bimbingan dan konseling akan memiliki keterampilan 

dalam menyusun program Bimbingan dan Konseling secara lebih 

terarah dan operasional. 

b) Petugas bimbingan akan dapat akan dapat menyusun program 

kerja yang jelas, terencana dan operasional. 
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c) Petugas bimbingan akan memiliki pengertian tentang kewajiban 

dan kewenangannya, serta apa yang harus  dikerjakannya.  

d) Petugas bimbingan akan memiliki keterampilan dalam kegiatan 

pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah secara 

operasional, kontiniu dan terarah.  

3. Faktor–faktor yang dipertimbangkan dalam Menyusun Program 

Bimbingan dan Konseling 

a. Tujuan  

Tujuan dari bimbingan sejalan dengan tujuan dari 

pendidikan yaitu perkembangan secara optimal dari semua 

siswa, oleh sebab itu, program yang ada dalam bimbingan 

haruslah sejalan dengan program yang ada dalam pendidikan 

dengan demikian bimbingan yang merupakan salah satu 

komponen dalam pendidikan dapat menunjang keberhasilan 

tujuan pendidikan.  

b. Kegiatan bimbingan 

Kegiatan yang akan dilaksanakan dan yang mungkin 

dilaksanakan di suatu sekolah perlu dipertimbangkan sebaik-

baiknya dan dibicarakan dengan kepala sekolah. Kegiatan yang 

dapat dilakukan ditentukan oleh kebutuhan sekolah, baik yang 

berhubungan dengan jenis kegiatan, jumlah petugas, waktu, 

tempat, sarana dan prasarana yang tersedia.  
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c. Petugas bimbingan dan konseling 

Mengetahui secara nyata jumlah guru bimbingan dan 

konseling di sekolah. Sehubungan dengan pembagian tugas 

dapat dibicarakan pada waktu menyusun program. Kegiatan 

akan terlaksana dengan lancar apabila semua petugas bekerja 

sama.  

d. Fasilitas yang tersedia 

Fasilitas yang diperlukan adalah fasilitas fisik di antaranya 

ruang untuk kegiatan konseling, ruang pertemuan dan 

sebagainya. 

e. Biaya 

Program yang tersusun dengan baik akan dapat terlaksana 

apabila adanya biaya yang memadai, oleh sebab itu dibutuhkan 

biaya yang cukup. Biaya tersebut akan dipergunakan terutama 

untuk pembiayaan personil dan pengadaan alah-alat teknis serta 

biaya operasional lainnya.  

f. Siswa 

Siswa merupakan sarana kegiatan bimbingan konseling di 

sekolah. Oleh sebab itu dalam penyusunan program, unsur siswa 

perlu dipertimbangkan terutama dalam menentukan jadwal 

kegiatan, sehingga kegiatan yang dirancang tidak merugikan 

proses belajar siswa di sekolah. 
37
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3. Guru Bimbingan dan Konseling 

a. Pengertian Bimbingan dan Konseling 

 

Bimbingan dan konseling adalah terjemahan dari kata 

“Guiedance”. Kata Guidance adalah kata dalam bentuk masdar yang 

berasal dari kata “to guide” artinya” menunjukkan”, membimbing”atau 

menuntun” orang lain ke jalan yang baik. Jadi kata guidance  berarti 

pemberian petunjuk, pemberian bimbingan kepada orang lain yang 

membutuhkan bantuan di masyarakat. 

Sedangkan “counseling” adalah kata dalam bentuk masdar dari 

kata “to counsel” yang artinya memberikan nasehat, atau memberi 

anjuran kepada orang lain secara “face to face”. 

Dari istilah-istilah tersebut dapat dipahami bahwa bimbingan 

konseling dapat diartikan sebagai: pelayanan bimbingan dan konseling 

adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisir untuk memberikan 

penyesuaian diri terhadap berbagai bentuk problem yang dihadapi 

misalnya problem pendidikan, jabatan/pekerjaan, kesehatan sosial, dan 

perseorang. Dalam pelaksanaanya bimbingan harus mengarahkan 

segala kegiatannya kepada pertolongan terhadap murid supaya 

mengetahui tentang diri pribadinya sendiri sebagai individu maupun 

sebagai anggota masyarakat. 
38
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b. Guru Bimbingan dan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling adalah seorang guru yang bertugas 

memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan 

professional sehingga seorang guru bimbingan dan konseling harus 

berusaha menciptakan komunikasi yang baik dengan siswa dalam 

mengahadapi masalah tentang kehidupan. 

Adapun pengertian konselor menurut rambu-rambu 

penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam pendidikan formal 

adalah sarjana S1 bidang bimbingan konseling  dan telah 

menyelesaikan program pendidikan profesi  konselor  (PPK), 

sedangkan individu menerima pelayanan bimbingan konseling disebut 

konseli.
39

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka guru bimbingan dan 

konseling adalah seorang guru yang berfungsi sebagai pemberi 

bimbingan kepada individu atau siswanya, untuk mencapai pemahaman 

dan pengarahan diri secara maksimal kepada sekolah, keluarga dan 

masyarakat. 

Sebagai pelaksana utama, tenaga inti dan ahli guru bimbingan dan 

konseling bertugas:
40

 

1) Memasyarakatkan pelayanan Bimbingan dan Konseling. 

2) Merencanakan program Bimbingan dan Konseling. 

                                                             
39 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di 

Sekolah, ( Jakarta: Rineka Cipta), 2008, h. 6 
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3) Melaksanakan segenap satuan layanan Bimbingan dan Konseling. 

4) Menilai hasil dan proses pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan 

pendukung Bimbingan dan Konseling. 

5) Menganalisis hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung 

Bimbingan dan Konseling. 

6) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan 

kegiatan pendukung Bimbingan dan Konseling. 

7) Mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan 

pendukung Bimbingan dan Konseling. 

8) Mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan 

Bimbingan dan Konseling secara menyeluruh kepada koordinator  

bimbingan dan konseling serta kepala sekolah. 

B. Konsep Operasional 

Berdasarkan judul di atas, konsep ini berkenaan dengan pelaksanaan 

needs assessment untuk penyusunan program Bimbingan dan Konseling. 

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan needs 

assessment untuk penyusunan program Bimbingan dan Konseling oleh guru 

bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling ini mencakup 

program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Dapat dilihat 

dari indikator-indikator sebagai berikut: 

Pelaksanaan needs assessment siswa untuk penyusunan program 

Bimbingan dan Konseling dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai 

berikut: 
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1. Guru bimbingan dan konseling melakukan studi kelayakan untuk menyusun 

program Bimbingan dan Konseling yang mencakup:  

a. Guru bimbingan dan konseling melakukan refleksi alasan mengapa 

diperlukan suatu program Bimbingan dan Konseling. 

b. Guru bimbingan dan konseling melakukan penelaah untuk mengukur 

kebutuhan siswa apa saja yang diperlukan dalam program Bimbingan dan 

Konseling. 

2. Guru bimbingan dan konseling menentukan lingkup program dalam 

menyusun program Bimbingan dan Konseling, yaitu:  

a. Guru bimbingan dan konseling menentukan lingkup program pada 

bidang bimbingan pribadi.  

b. Guru bimbingan dan konseling menentukan lingkup program pada 

bidang bimbingan sosial. 

c. Guru bimbingan dan konseling menentukan lingkup program pada 

bidang bimbingan belajar. 

d. Guru bimbingan dan konseling menentukan lingkup program pada 

bidang bimbingan karir.  

3. Guru bimbingan dan konseling melakukan konsultasi dengan pihak sekolah 

terkait keadaan siswa di kelas guna penyusunan program Bimbingan dan 

Konseling. 

a. Guru bimbingan dan konseling menjelaskan kepada semua pihak yang 

berkepentingan di dalam program Bimbingan dan Konseling tentang 

program yang akan disusun.   
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b. Guru bimbingan dan konseling menggunakan berbagai media/perangkat 

misalnya kotak kritik dan saran yang ada pada lembaga untuk menunjang 

keefektifan dalam penyusunan program Bimbingan dan Konseling. 

4. Guru bimbingan dan konseling melakukan indentifikasi data yang 

dibutuhkan untuk penyusunan program Bimbingan dan Konseling, yaitu:  

a. Guru bimbingan dan konseling melakukan identifikasi data 

perkembangan dan permasalahan siswa.  

b. Guru bimbingan dan konseling melakukan identifikasi data prestasi 

siswa.  

5. Guru bimbingan dan konseling menggunakan instrument pengumpulan data 

tentang kebutuhan siswa/assessment siswa. 

a. Guru bimbingan dan konseling melakukan pengumpulan data 

mengunakan Alat Ungkap Masalah (AUM) siswa.  

b. Guru bimbingan dan konseling menyebarkan angket untuk 

mengumpulkan data kebutuhan siswa. 

c. Guru bimbingan dan konseling melakukan angket sosiometri.  

d. Guru bimbingan dan konseling melakukan observasi terhadap siswa.  

Bentuk program bimbingan dan konseling di SMP Negeri 9 

Pekanbaru dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Guru bimbingan konseling melakukan assessmen Kebutuhan siswa. 

2. Guru bimbingan konseling mendapatkan dukungan dari pimpinan dan 

komite sekolah. 

3. Guru bimbingan konseling menetapkan dasar perencanaan layanan. 
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Faktor menghambat dan mendukung pelaksanaan needs assessment 

siswa untuk penyusunan program dan bimbingan dan konseling dapat dilihat 

dari indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Guru Bimbingan dan konseling, yang meliputi persyaratan formal, 

pengalaman, sifat dan sikap yang baik. 

2. Sarana dan prasarana, yang meliputi Rancangan Pemberian Layanan, 

layanan segera, layanan jangka pendek, dan layanan jangka panjang. 

3. Waktu yang tersedia dalam pelaksanaan needs assessment dan penyusunan 

program Bimbingan dan Konseling. 

4. Kerjasama, yang meliputi kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan guru 

kelas dalam pelaksanaan needs assessment dan proses penyusunan 

program Bimbingan dan Konseling. 

5. Dana tersedia sesuai untuk pelaksanaan pelaksanaan needs assessment dan 

proses penyusunan program Bimbingan dan Konseling. 

C. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan 

dari menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan 

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh 

orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Meri Susanti ( 2016). Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruguan UIN 

Suska Riau meneliti dengan judul: Kerjasama Guru Bimbingan dan 

Konseling dengan Guru Mata Pelajaran Sains dalam Pelaksanaan Program 
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Remedial Teacing Siswa di SMP Negeri 3 Siak Hulu. Penelitian Meri 

Susanti  bertujuan untuk mengetahui kerjasama guru bimbingan dan 

konseling dengan guru mata pelajaran sains dalam pelaksanaan program 

remedial teaching dan serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor 

penghambat yang dihadapi guru bimbingan dan konseling dengan guru 

mata pelajaran sains dalam pelaksanaan program remedial teaching siswa 

di SMP 3 Siak Hulu, subyek dalam penelitian Meri Susanti adalah guru 

bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran sains sedangkan 

yang menjadi objek pada penelitian Meri Susanti adalah kerjasama guru 

bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran sains dalam 

pelaksanaan program remedial teaching siswa SMP Negeri 3 Siak Hulu. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan 

dokumentasi dan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

2. Septi Musbai Putri (2016). Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Suska Riau meneliti meneliti dengan judul: Penggunaan Aplikasi 

Instrumentasi Identifikasi Kebutuhan Masalah Siswa dalam Penyusunan 

Program Bimbingan Konseling di SMP Negeri 10 Pekanbaru. Tujuan dari 

penelitian Septi Musbai Putri adalah untuk mengetahui bagaimana 

penggunaan aplikasi instrumentasi identifiaksi kebutuhan masalah siswa 

dalam penyusunan program bimbingan konseling dan faktor pendukung 

dan faktor penghambat kegunaan aplikasi instrumentasi kebutuhan 

masalah siswa dalam penyusunan program bimbingan konseling di SMP 

Negeri 10 Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 
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aplikasi instrumentasi identifikasi kebutuhan masalah siswa dalam 

penyusunan program BK adalah guru bimbingan konseling menyiapkan 

IKMS untuk menyusun program Bimbingan Konseling.  

Adapun beberapa hal yang membedakan antara judul peneliti 

dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yakni 

subyek yang akan digunakan dan pendekatan serta tujuan dari penelitian. 

Penelitian yang akan dilakukan menekankan pada variabel pelaksanaan 

needs assessment siswa untuk penyusunan program Bimbingan Konseling 

di SMP Negeri 9 pekanbaru. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan needs assessment siswa untuk penyusunan program dan 

bimbingan konseling. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, ditinjau 

dari jenis datanya. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, 

yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang 

ada berdasarkan data-data dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. 

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan needs 

assessment siswa untuk penyusunan program Bimbingan dan Konseling di 

SMP Negeri 9 Pekanbaru mendalam. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif 

diharapkan dapat mengungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi 

dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok ini.  

B. Langkah-langkah Penelitian 

Dalam proses penelitian kualitatif ini penulis menempuh langkah 

yaitu: mewawancarai empat orang guru Bimbingan Konseling dan dua orang 

siswa yang ada di SMP Negeri 9 Pekanbaru. Wawancara yang dilakukan 

terdiri dari 28 pertanyaan. Setelah proses wawancara berakhir, tahap 

selanjutnya adalah memindahkan hasil wawancara ke dalam transkip 

wawancara, kemudian hasil dari transkip wawancara itu dilanjutkan ke tahap 

pengkodean. Pengkodean ini menampilkan sebuah kolom yang berisikan 

kode, baris dan hasil wawancara. Kode adalah pertanyaan dari transkip 

wawancara, baris merupakan rangkaian angka yang tersusun dimulai dari 
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angka 1 sampai angka yang disesuaikan dengan seberapa banyak baris yang 

dibutuhkan untuk hasil wawancara yang ada didalam kolom. Baris ini 

fungsinya untuk memudahkan pembaca dalam memahami penyajian data 

hasil penelitian yang ada di bab IV. Di dalam bab IV terdapat kutipan dari 

hasil wawancara yang diberi kode. Contoh kode: GBK1/WWC1/1-12/2018. 

GBK1 merupakan Guru Bimbingan dan Konseling 1, WWC1 merupakan 

wawancara pertama, 1-12 merupakan halaman yang menunjukkan jawaban 

yang dimaksud ada pada halaman ke 1-12. Sedangkan 2018 adalah tahun 

pada saat wawancara dilaksanakan. Selain itu data dokumentasi juga 

dipaparkan  dengan cara teknik naratif. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 9 Pekanbaru. Pemilihan 

lokasi ini didasari atas pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang 

diteliti bisa ada di lokasi ini. Selain dari itu, dari segi pertimbangan waktu 

dan biaya, lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau sehingga peneliti 

dapat melakukan penelitian di lokasi tersebut. Penelitian ini dilakukan 

mulai tanggal 31 Juli 2018 s/d 20 September 2018. 
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2. Waktu Penelitian   

Tabel III. 1 

Waktu Penelitian 

 

No.  Kegiatan Bulan Penelitian 

Apr-

Jun 

 

Juli 

 

Juli-

Sep  

 

Nov-

Jan 

 

Feb-

Maret 

 

Apr Lokasi  

1.  Pengamatan dan 

observasi 

       Tempat 

peneitian 

2.  Instrument 

penelitian 

       Kampus  

3.  Perizinan         Instansi 

terkait 

4.  Penelitian        Lokasi 

penelitian 

5.  Pengolahan hasil 

wawancara dan 

observasi 

       kampus 

6.  Analisis data        kampus 

7.  Pengkodean 

hasil 

Wawancara 

        Kampus 

 

D. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah 4 (empat) guru bimbingan konseling di 

SMP Negeri 9 Pekanbaru dan 2 (dua) orang siswa sebagai pendukung. 

Sedangkan obyek penelitian adalah pelaksanaan needs assessment untuk 

penyusunan program Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 9 Pekanbaru. 

E. Informan Penelitian 

Informan utama dalam penelitian ini adalah guru bimbingan konseling 

yang ada di SMP Negeri 9 Pekanbaru yang berjumlah  4 (empat)  orang. 

Pemilihan guru bimbingan konseling ini karena guru bimbingan konseling 
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yang melakukan pelaksanaan needs assessment dan penyusunan program 

Bimbingan konseling.  

Sedangkan informan pendukung adalah 2 (dua) siswa di SMP Negeri 

9 Pekanbaru. Siswa ini di ambil sebagai informan penelitian karena dua orang 

siswa yang diambil oleh peneliti pernah ikut melaksanakan pengisian angket 

kebutuhan yang disebarkan oleh guru bimbingan konseling. Teknik yang 

digunakan adalah purposive, yaitu sampel ditentukan sendiri oleh peneliti 

sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data ini akan dikumpulkan dengan teknik: 

1. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau 

tanya jawab.
41

 Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan kepada sebagian subyek peneliti (guru 

pembimbing) yang dipilih serta dua orang siswa yang telah mengikuti 

pengisian angket kebutuhan siswa. Untuk melakukan wawancara peneliti 

menyiapkan instrumen pedoman wawancara. Teknik wawancara 

digunakan untuk mendapatkan jawaban dari guru bimbingan konseling 

yang berkaitan dengan pelaksanaan needs assessment siswa untuk 

penyusunan program Bimbingan Konseling.  

2.  Observasi. Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu 

                                                             
41

 Djam’ah Satori dan Aan Komariah. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: 

CV Alvabeta, h. 130 



43 
 

 

dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang 

diamati. Teknik ini perlu pengamatan secara langsung ke lapangan untuk 

mengetahui tentang pelaksanaan needs assessment siswa untuk 

penyusunan program Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 9 

Pekanbaru.  

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data secara tertulis mengenai 

pelaksanaan needs assessment siswa untuk penyusunan program 

Bimbingan dan Konseling. Penulis mengumpulkan data tentang sekolah 

yang bersifat resmi dikumpulkan dengan cara menfotocopy, meminta file 

serta memotret dokumen-dokumen tersebut. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara akan 

dipaparkkan dengan cara teknik naratif, yaitu teknik yang menggambarkan 

keadaan atau fenomena yang diperoleh dengan apa adanya, kemudian 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan.  

Menurut Milles dan Hubberman (dalam Tohirin), proses 

penganalisisan data kualitatif terbagi kepada dua tahap, yaitu ketika dan 

sesudah pengumpulan data. Pertama, ketika proses pengumpulan data 

dilakukan terutama melalui teknik wawancara, peneliti bekerja sama dengan 

pihak terkait  dengan penelitian yang dilakukan. Kedua setelah proses 

pengumpulan data selesai, maka data wawancara dianalisis dalam bentuk 

deskriptif atau transkip wawancara. Sesuai dengan pendekatan penelitian ini 
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yaitu deskriptif kualitatif. Pengolahan data kualitatif ini dilakukan dengan 

cara digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan.
42

 

Untuk menganalisis data hasil penelitian ini digunakan metode 

deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data yang diperlukan sudah 

terkumpul kemudian disusun dan di klarifikasi, selanjutnya di analisis dan 

diinterpertasikan dengan kata-kata sedemikian rupa untuk mengambarkan 

objek penelitian saat dilakukan penelitian, sehingga dapat diambil 

kesimpulan yang sistematis dan logis. 
43

 

Adapun langkah-langkah yang digunkan yaitu:  

1. Mereduksi data, yaitu mencatat dan mengetik kembali data dalam 

bentuk uraian atau laporan terperinci, diangkum, dipilih hal-hal yang 

pokok, diberi susunan yang lebih sistematis supaya mudah 

dikendalikan.  

2. Mendisplay data, yaitu melihat gambara secara keseluruhan. 

3. Memverifikasi data, yaitu mencari makna data yang dikumpulkan 

melalui penafsiran dan mengklarifikasikan data yang telah terkumpul 

untuk kemudian dilakukan deskriptif secara objektif dan sistematis.
44
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 Tohirin, Dasar-dasar Metode Penelitian Pendekatan Praktis, (Pekanbaru, 2011), h.27 
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 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif R & D, (Bandung: Alfabeta), 2013, h. 2018 
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Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan 

Metodologis ke Arah  Penguasaan Model Aplkasi). (Jakarta: PT. Raja Graha Persada), 2003, h. 69-
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta penyajian data dan 

analisis data pada bab terdahulu tentang Pelaksanaan needs assessment siswa 

untuk penyusunan program Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 9 

Pekanbaru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan needs assessment untuk penyusunan program Bimbingan 

dan Konseling di SMP Negeri 9 Pekanbaru adalah dengan memahami 

terlebih dahulu perlunya program Bimbingan dan Konseling di sekolah, 

melaksanakan needs assessment berupa angket yang disebarkan kepada 

siswa, mengumpulkan semua data siswa baik itu dari guru mata pelajaran 

maupun wali kelas, kemudian dengan menganalisis minat dan bakat siswa 

melalui data yang dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling. 

2. Bentuk program Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 9 Pekanbaru 

adalah program Bimbingan Konseling di SMP Negeri 9 yaitu BK pola 17 

Plus, yang mana terdiri dari program tahunan, semesteran, bulanan dan 

mingguan. Program Bimbingan Konseling ini disusun berdasarkan dari 

hasil pelaksanaan needs assessment siswa.  

3. Faktor yang mendukung pelaksanaan needs assessment untuk penyusunan 

program Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 9 Pekanbaru adalah 

latar belakang pendidikan, pengalaman serta keahlian dari guru 

bimbingan konseling serta didukung berdasarkan kerja sama antara guru 

bimbingan konseling dengan kepala sekolah, guru bidang studi, dan wali 
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kelas. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan needs assessment 

untuk penyusunan program Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 9 

Pekanbaru adalah kurangnya fasilitas yang tersedia dan dana yang sangat 

terbatas. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

pelaksanaan needs assessment siswa untuk penyusunan program Bimbingan 

Konseling di  SMP Negeri 9 Pekanbaru, maka penulis memberikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Kepada guru bimbingan konseling diharapkan lebih meningkatkan kualitas 

dan kreatifitas dalam dalam pelaksanaan needs assessment siswa untuk 

penyusunan program Bimbingan dan Konseling, agar program bimbingan 

konseling disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan siswa. 

2. Kepada pihak sekolah diharapkan kiranya tetap dapat mendukung setiap 

pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan oleh 

guru bimbingan konseling baik dari segi sarana, prasarana dan penyediaan 

waktu yang cukup agar pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling 

dapat terlaksana lebih baik lagi terutama dalam pelaksanaan need 

assessment untuk penyusunan program Bimbingan dan Konseling. 

3. Untuk Peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya meneliti satu sekolah 

berkenaan dengan pelaksanaan needs assessment untuk penyusunan 

program Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 9 Pekanbaru. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan meneliti bagaimana 

pelaksanaan needs assessment untuk penyusunan program Bimbingan dan 

Konseling. 
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Demikianlah penelitian ini telah dilakukan dan disusun dalam bentuk 

skripsi. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat memberikan sumbangan 

kepada berbagai pihak yang terkait, yakni sebagai pengembangan ilmu 

bimbingan konseling khususnya. Saran, arahan, dan masukan sangat peneliti 

harapkan untuk menyempurnakan penelitian sampai pada masa yang akan 

datang. Terimakasih. 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Amirah Diniaty. (2012). Evaluasi Bimbingan dan Konseling. Pekanbaru: Zanafa, 

Publishing 

____________. (2009). Teori – teori Konseling. (Pekanbaru: Daulat Riau) 

Burhan Bungin. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis 

dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplkasi). (Jakarta: PT. Raja 

Graha Persada) 

Chatrina Tri Anni. (2012). Needs Assessment Model Penyusunan Program 

Bimbingan dan Konseling Bidang Bimbingan Belajar Berbantuan Sistem 

Informasi Manajemen di SMA Negeri Kota Semarang. http://journal. 

unnes. ac. id/sju/index. php/edumen,. (diakses 20 maret 2018).  

DEPDIKBUT RI. (2003). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta:  Balai Pustaka 

Dewa Ketut Sukardi. (2003). Manajemen Bimbingan Konseling di Sekolah.  

Bandung: Alfabeta 

____________. (2008). Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan 

Konseling di Sekolah. Jakarta: Rineka Citpa 

Dewa Ketut Sukardi dan Desak P. E. Nila Kusmawati. (2008). Proses Bimbingan 

dan Konseling di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta 

Djama’ah Satori dan Aan Komariah. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. 

Bandung: CV. Alfabeta 

Gantina Komalasari, dkk. (2011). Asesmen Teknik  Non Tes dalam Perspektif BK 

Komprehensif. Jakarta Barat: PT. Indeks 

KEMENDIKBUD. (2016). Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan 

dan Konseling Sekolah Menengah Pertama (SMP).  Jakarta 

Mamat Supriatna. (2011). Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi 

(Orientasi Dasar Pengembangan Profesi Konselor). Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada 

Masnur Muslich. (2010). Autentic Assessment: Penilaian Berbasis Kelas dan 

Kompetensi. Bandung:  Refika Aditama 

Mutar. ((2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif. Jakarta: Press Group 

http://journal/


 

 

Robert L, Gibson. (2010). Bimbingan dan Konseling (Edisi Ketujuh).Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar 

Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:  Alfabeta 

Suhertina. (2015). Penyususunan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah. 

Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra 

_________. (2014). Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. Pekanbaru: CV 

Mutiara Pesisir Sumatra 

Tohirin. (2011). Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis 

Integrasi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 

__________. (2011). Dasar-dasar Metode Penelitian Pendekatan Praktis. 

Pekanbaru 

__________. (2016). Metode Penelitian Kualitatif  dalam Pendidikan dan 

Bimbingan Konseling. Jakarta: PT Raja Grafindo Persadah 

Zainal Aqib. (2012). Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Bandung: Yrama 

Widya 



 

 

  



 

 

Lampiran 1 

 

Kisi-Kisi Instrumen Wawancara 

 

Pedoman Wawancara tentang Pelaksanaan Needs Assessment Siswa untuk 

Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 9 Pekanbaru 

 

Hari/Tanggal :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  

Responden :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  

Tujuan  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  

No.  Varibel Indikator Sub Indikator Pertanyaan 

1.  Pelaksanaan need 

sassessment siswa 

1. Guru bimbingan 

konseling 

melakukan studi 

kelayakan 

a. Guru bimbingan konseling 

melakukan refleksi alasan 

mengapa diperluknnya 

suatu program Bimbingan 

Konseling. 

b. Guru bimbingan dan 

konseling melakukan 

penelaah untuk mengukur 

kebutuhan siswa apa saja 

yang diperlukan dalam 

program Bimbingan dan 

Konseling 

1,2 

 

 

 

 

3,4,5,,6,7 

 

 

 

 

 

 

  2. Guru bimbingan a. Guru bimbingan dan  



 

 

dan konseling 

menentukan 

lingkup program 

dalam menyusun 

program 

Bimbingan dan 

Konseling,  

konseling menentukan 

lingkup program pada 

bidang bimbingan pribadi.  

b. Guru bimbingan dan 

konseling menentukan 

lingkup program pada 

bidang bimbingan sosial. 

c. Guru bimbingan dan 

konseling menentukan 

lingkup program pada 

bidang bimbingan belajar. 

d. Guru bimbingan dan 

konseling menentukan 

lingkup program pada 

bidang bimbingan karir. 

 

 

 

 

8,9,10,11 

  3. Guru bimbingan 

dan konseling 

melakukan 

konsultasi dengan 

pihak sekolah 

terkait keadaan 

siswa di kelas 

guna penyusunan 

a. Guru bimbingan konseling 

menjelaskan kepada semua 

pihak yang berkepentingan 

di dalam program 

Bimbingan konseling 

tentang program yang akan 

disusun. 

b. Guru bimbingan konseling 

11 

 

 

 

 

 

 

15 



 

 

program 

Bimbingan dan 

Konseling 

menggunakan berbagai 

media/perangkat misalnya 

kotak kritik dan saran yang 

ada pada lembaga untuk 

menunjang keefektikan 

dalam penyusunan 

program  Bimbingan dan 

Konseling. 

  4. Guru bimbingan 

konseling 

melakukan 

identifikasi data 

yang dibutuhkan 

untuk penyusunan 

program 

Bimbingan dan 

Konseling.. 

c. Guru bimbingan konseling 

melakukan identifikasi 

data perkembangan 

masalah siswa. 

d. Guru bimbingan konseling 

melakukan identifikasi 

data prestasi siswa.  

 

 

 

16 

 

 

 

 

  5. Guru bimbingan 

konseling 

menggunakan 

instrument 

pengumpulan data 

tentang kebutuhan 

a. Guru bimbingan dan 

konseling melakukan 

mengumpulan data 

menggunakan Alat 

Ungkap Masalah (AUM) 

siswa.  

14 

 

 

 

 

 



 

 

siswa/assessment 

siswa.  

b. Guru bimbingan dan 

konseling menyebarkan 

angket untuk 

mengumpulkan data 

kebutuhan siswa.  

c. Guru bimbingan dan 

konseling melakukan 

observasi terhadap siswa.  

12 

 

 

 

 

13 

2.  Bentuk program 

Bimbingan dan 

Konseling di SMP 

Negeri 9 

Pekanbaru 

1. Bentuk program 

Bimbingan dan 

Konseling di SMP 

Negeri 9 

Pekanbaru 

a. Guru bimbingan dan 

konseling melakukan 

assessment kebutuhan 

siswa.  

b. Guru bimbingan dan 

konseling mendapatkan 

dukungan dari pimpinan 

dan komite sekolah.  

c. Guru bimbingan dan 

konseling menetapkan 

dasar perencanaan 

layanan.  

3,5 

 

 

 

17 

 

 

 

9 

3.  Faktor 

menghambat dan 

mendukung 

1. Faktor 

menghambat dan 

mendukung 

a. Guru bimbingan dan 

konseling yang meliputi 

formal, pengalaman, sikap 

1,2,3,4,5 

 

 



 

 

 

 

 

pelaksanaan needs 

assessment siswa  

pelaksanaan needs 

assessment siswa 

untuk penyusunan 

program 

Bimbingan dan 

Konseling 

dan sifat yang baik. 

b. Sarana dan prasarana yang 

tersedia untuk penyusunan 

program Bimbingan dan 

Konseling. 

c. Waktu yang tersedia dalam 

pelaksanaan needs 

assessment dan 

penyusunan program 

Bimbingan dan Konseling. 

d. Kerjasama dengan kepala 

sekolah, guru mata 

pelajaran dan guru kelas 

dalam pelaksanaan needs 

assessment dan proses 

penyusunan program. 

e. Dana yang tersedia sesuai 

untuk pelaksanaan needs 

assessment dan proses 

penyusunan program 

Bimbingan dan Konseling.  

 

6,7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

9 



 

 

Pedoman Wawancara tentang Pelaksanaan Needs Assessment Siswa untuk 

Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 9 Pekanbaru 

 

Hari/Tanggal :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  

Responden :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  

Tujuan  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  

No Daftar Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Bagaimana pendapat ibu tentang 

program bimbingan dan konseling? 

 

2 Menurut ibu, apa yang menjadi 

alasan diperlukannya program 

bimbingan dan konseling di 

sekolah? 

 

3 Apa saja langkah-langkah yang ibu 

lakukan dalam menyusun program 

bimbingan dan konseling? 

 

4 Bagaimana pendapat ibu tentang 

needs assessment siswa untuk 

menyusun program bimbingan dan 

konseling? 

 

5 Bagaimana pelaksanaan needs 

assessment yang telah dilakukan? 

 

6 Bagaimana cara yang ibu lakukan 

untuk menjelaskan pokok isi, 

bentuk, tujuan dan kegunaan needs 

assessment siswa di sekolah ini? 

 

7 Bagaimana respon siswa dalam 

pengisian lembar jawaban needs 

assessment/kebutuhan siswa? 

 

8 Bagaimana cara ibu mengelola dan 

memaknai jawaban siswa? 

 

9 Bagaimana penggunaan hasil needs 

assessment siswa dalam 

penyusunan program bimbingan 

dan konseling? 

 

10 Bagaimana cara yang ibu lakukan  



 

 

untuk penentuan hasil needs 

assessment sebagai isi layanan? 

11 Bagaimana upaya yang ibu lakukan 

dalam menggunakan hasil needs 

assessment sebagai penunjang 

pengembangan program bimbingan 

dan konseling di sekolah? 

 

12 Biasanya untuk mengidentifikasi 

assessment kebutuhan siswa, 

instrument apa saja yang ibu 

gunakan? 

 

13 Biasanya bagaimana upaya yang 

ibu lakukan untuk 

mengimplementasikan assessment 

kebutuhan siswa/needs assessment 

dalam sosiometri dan observasi? 

 

14 Apakah ibu pernah menggunakan 

AUM untuk mengungkapkan 

masalah siswa di sekolah? 

 

15 Apa saja perangkat pendukung 

yang ibu gunakan untuk menunjang 

keefektifan dalam penyusunan 

program bimbangan dan konseling? 

 

16 Selain dari data permasalahan 

siswa, data apalagi yang 

dibutuhkan dalam penyusunan 

program bimbingan dan konseling? 

 

17 Bagaimana tanggapan seluruh 

pihak sekolah terkait pelaksanaan 

needs assessment kepada siswa 

untuk penyusunan program 

bimbingan dan konseling? 

 

 

 

18 Bagaimana gambaran keseluruhan 

program Bimbingan dan Konseling 

yang ada di sekolah ini? 

 

 

 



 

 

Pedoman Wawancara tentang Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat tentang 

Pelaksanaan Need Assessment Siswa untuk Penyusunan Program Bimbingan dan 

Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Pekanbaru 

 

Hari/Tanggal :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  

Responden :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  

Tujuan  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  

No Daftar Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Bagaimana latar belakang 

pendidikan ibu? 

 

2 Bisakah ibu ceritakan sudah 

berapa lama ibu menjadi guru 

bimbingan konseling di sekolah 

ini?  

 

3 Bagaimana pengalaman ibu 

sebelum menjadi guru 

bimbingan konseling? 

 

4 Bagaimana pandangan ibu 

terhadap profesi ibu sebagai 

guru bimbingan dan konseling? 

 

5 Selama ibu menjadi BK masalah 

apa saja yang ditemukan? 

 

6 Hambatan–hambatan apa saja 

yang ibu temukan dalam 

pelaksanaan needs assessment 

untuk penyusunan program BK? 

 

7 Bagaimana sarana dan prasarana 

yang ada di sekolah dalam 

menunjang pembuatan program 

bimbngan dan konseling ini? 

 

8 Bagaimana kecukupan waktu 

untuk pelaksanaan needs 

assessment siswa? 

 

9 Bagaimana dana yang tersedia 

untuk pelaksanaan needs 

assessment untuk penyusunan 

program BK? 

 



 

 

10 Bagaimana kerjasama antara 

guru bimbingan konseling, guru 

mata pelajaran, dan wali kelas 

dalam pelaksanaan needs 

assessment/assessment 

kebutuhan siswa untuk 

penyusunan program BK di 

sekolah ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kisi-kisi Pedoman Observasi 

Pelaksanaan Needs Assessment Siswa untuk penyusunan program Bimbingan 

dan Konseling 

No.  Indikator Target Observasi 

1.  Guru bimbingan 

konseling melakukan 

studi kelayakan 

a. Guru bimbingan konseling melakukan refleksi 

alasan mengapa diperluknnya suatu program 

Bimbingan Konseling. 

b. Guru bimbingan dan konseling melakukan 

penelaah untuk mengukur kebutuhan siswa apa 

saja yang diperlukan dalam program Bimbingan 

dan Konseling 

2.  Guru bimbingan dan 

konseling menentukan 

lingkup program dalam 

menyusun program 

Bimbingan dan 

Konseling,  

a. Guru bimbingan dan konseling menentukan 

lingkup program pada bidang bimbingan pribadi.  

b. Guru bimbingan dan konseling menentukan 

lingkup program pada bidang bimbingan sosial. 

c. Guru bimbingan dan konseling menentukan 

lingkup program pada bidang bimbingan belajar. 

d. Guru bimbingan dan konseling menentukan 

lingkup program pada bidang bimbingan karir. 

3.  Guru bimbingan dan 

konseling melakukan 

konsultasi dengan pihak 

sekolah terkait keadaan 

e. Guru bimbingan konseling menjelaskan kepada 

semua pihak yang berkepentingan di dalam 

program Bimbingan konseling tentang program 

yang akan disusun. 



 

 

 

 

 

 

 

siswa di kelas guna 

penyusunan program 

Bimbingan dan 

Konseling 

f. Guru bimbingan konseling menggunakan berbagai 

media/perangkat misalnya kotak kritik dan saran 

yang ada pada lembaga untuk menunjang 

keefektikan dalam penyusunan program  

Bimbingan dan Konseling. 

4.  Guru bimbingan 

konseling melakukan 

identifikasi data yang 

dibutuhkan untuk 

penyusunan program 

Bimbingan dan 

Konseling. 

a. Guru bimbingan konseling melakukan identifikasi 

data perkembangan masalah siswa. 

b. Guru bimbingan konseling melakukan identifikasi 

data prestasi siswa.  

5.  Guru bimbingan 

konseling menggunakan 

instrument pengumpulan 

data tentang kebutuhan 

siswa/assessment siswa.  

a. Guru bimbingan dan konseling melakukan 

mengumpulan data menggunakan Alat Ungkap 

Masalah (AUM) siswa.  

b. Guru bimbingan dan konseling menyebarkan 

angket untuk mengumpulkan data kebutuhan 

siswa.  

c. Guru bimbingan dan konseling melakukan 

observasi terhadap siswa.  



 

 

LEMBAR OBSERVASI 

Kegiatan Pelaksanaan Needs Assessment Siswa untuk Penyusunan Program 

Bimbingan dan Konseling 

 

No. Pernyataan Jawaban 

GBK 1 GBK 2 GBK 3 GBK 4 

Y T Y T Y T Y T 

1.  Guru bimbingan 

konseling 

melakukan refleksi 

alasan mengapa 

diperluknnya suatu 

program Bimbingan 

Konseling. 

        

2.  Guru bimbingan dan 

konseling 

melakukan penelaah 

untuk mengukur 

kebutuhan siswa apa 

saja yang diperlukan 

dalam program 

Bimbingan dan 

Konseling 

        

3.  Guru bimbingan dan 

konseling 

menentukan lingkup 

program pada 

bidang bimbingan 

pribadi.  

 

        

4.  Guru bimbingan dan 

konseling 

menentukan lingkup 

program pada 

bidang bimbingan 

sosial 

        



 

 

5.  Guru bimbingan dan 

konseling 

menentukan lingkup 

program pada 

bidang bimbingan 

belajar. 

        

6.  Guru bimbingan dan 

konseling 

menentukan lingkup 

program pada 

bidang bimbingan 

karir. 

        

7.  Guru bimbingan 

konseling 

menjelaskan kepada 

semua pihak yang 

berkepentingan di 

dalam program 

Bimbingan 

konseling tentang 

program yang akan 

disusun. 

        

8.  Guru bimbingan 

konseling 

menggunakan 

berbagai 

media/perangkat 

misalnya kotak 

kritik dan saran yang 

ada pada lembaga 

untuk menunjang 

keefektikan dalam 

penyusunan program  

Bimbingan dan 

Konseling. 

        

9.  Guru bimbingan 

konseling 

melakukan 

identifikasi data 

perkembangan 

         



 

 

masalah siswa. 

10.  Guru bimbingan 

konseling 

melakukan 

identifikasi data 

prestasi siswa. 

        

11.  Guru bimbingan dan 

konseling 

melakukan 

mengumpulan data 

menggunakan Alat 

Ungkap Masalah 

(AUM) siswa.  

        

12.  Guru bimbingan dan 

konseling 

menyebarkan angket 

untuk 

mengumpulkan data 

kebutuhan siswa.  

          

13.  Guru bimbingan dan 

konseling 

melakukan observasi 

terhadap siswa. 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kisi-kisi Wawancara Siswa tentang Pelaksanaan Needs Assessment Siswa 

untuk Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 9 Pekanbaru 

Nama   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Hari/Tanggal  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Status / Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

No. Variabel Indikator Sub Indikator Pertanyaan 

1. Pelaksanaan Needs 

Assessment siswa 

Pelaksanaan 

Needs Assessment 

siswa oleh guru 

bimbingan 

konseling  

1. Instrumen apa 

saja yang pernah 

diberikan oleh 

guru BK di 

sekolah? 

1 

   2. Apakah kamu 

pernah mengisi 

AUM Umum atau 

AUM PTSDL di 

sekolah? 

2 

   3. Apakah 

pelaksanaan 

layanan BK di 

sekolah sudah 

sesuai dengan apa 

yang kamu 

butuhkan? 

3 

   4. Apakah 
pelaksanaan 

layanan BK di 

sekolah 

dilaksanakan 

dengan 

terstruktur? 

4 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kisi-kisi Wawancara Siswa tentang Pelaksanaan Needs Assessment Siswa 

untuk Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 9 Pekanbaru 

 

Nama   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Hari/Tanggal  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Status / Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

No DaftarPertanyaan DeskripsiJawaban 

1 Instrumen apa saja yang pernah diberikan 

oleh guru BK di sekolah? 

 

 

2 Apakah kamu pernah mengisi AUM 

Umum atau AUM PTSDL di sekolah? 

 

 

3 Apakah pelaksanaan layanan BK di 

sekolah sudah sesuai dengan apa yang 

kamu butuhkan? 

 

 

4 Apakah pelaksanaan layanan BK di 

sekolah dilaksanakan dengan terstruktur? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lamipran 2 

 

TRANSKIP WAWANCARA  DENGAN 

GURU BIMBINGAN KONSELING 

 

GBK1. Perempuan, Guru Bimbingan Konseling, SMP Negeri 9 Pekanbaru, 

Wawancara Dilaksanakan Pada tanggal 1 Agustus 2018. Wawancara 

Mendalam tentang Pelaksanaan Needs Assessment Siswa untuk Penyusunan 

program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 

Pekanbaru 

Sumarni 

Bagaimana pendapat ibu tentang program Bimbingan dan Konseling? 

 

GBK I 

Kalau menurut ibu program BK itu adalah sebuah penentu kerja guru BK, karena 

yaa di dalam program BK itu sudah tersusun dan rencana kerja selama satu 

semester atau selama satu tahun, yang mana dalam program tersebut juga sudah 

tertera di dalamnya lingkup dari program itu sendiri, yang berisi program tentang 

penyelesaian masalah siswa yang berkaitan dengan pribadi siswa, belajar, karir, 

agama dan keluarga siswa tersebut. Program BK disusun berdasarkan kebutuhan 

siswa (needs assessment) Jadi program BK ini sangat penting dan sifatnya 

memang mendukung untuk kelancaran kinerja guru BK. 

 

Sumarni 

Menurut ibu, apa yang menjadi alasan diperlukannya program Bimbingan dan 

Konseling di sekolah? 

 

GBK I 

Program BK ini sangat diperlukan sekali, karena apa yang akan dilakukan oleh 

guru BK dalam setahun akan tercantum dalam program BK tersebut. Program BK 

itu adalah arah pelaksanaan pelayanan BK di sekolah. Jadi tidak asal-asalan saja, 

ada dasarnya layanan itu dilakukan, ada arah yang ingin dicapai, kemudian tau 

kepada siapa dan kapan layanan BK itu akan dilakukan. Jadi saya pikir program 

BK ini sangatlah penting. 

 

 

 



 

 

Sumarni 

Apa saja langkah-langkah yang ibu lakukan dalam menyusun program Bimbingan 

dan Konseling? 

 

GBK I 

Menyusun program BK tentunya dengan berbagai langkah dan berbagai macam 

pertimbangan. Program BK kita susun berdasarkan kebutuhan siswa, tentunya kita 

akan melihat apa yang dibutuhkan siswa, baik itu dibidang pribadi, sosial, belajar 

ataupun karir, kemudian arah pengembangannya, kemudian melihat masalah-

masalah apa saja yang dihadapi oleh siswa. Yang pertamanya kita harus 

melakukan needs assessment siswa ya, kemudian kita ambil pembagiannya antra 

kelas 1 dengan kelas yang lain ya minimal itu 3 kelas lah. Setelah itu kita akan 

lakukan analisisnya kebutuhan siswa tersebut. 

 

Sumarni  

Bagaimana pendapat ibu tentang needs assessment siswa untuk menyusun 

program Bimbingan dan Konseling? 

 

GBK I 

Need assessmet adalah salah-satu langkah yang dilakukan dalam penyusunan 

program BK. Dari hasil needs assessment inilah akan diketahui apa saja 

kebutuhan siswa, bisa jadi dibidang pribadi, sosial, karir, atau belajarnya, 

sehingga bisa kita analisis untuk penyusunan program BK. Needs assessment itu 

sangat penting sekali, karena dalam penyusunan program BK needs assessment 

dijadikan acuan atau landasan. Program BK disusun berdasarkan kebutuhan siswa 

dan didukung juga data siswa yang dimiliki oleh guru wali kelas dan guru mata 

pelajaran. 

 

Sumarni 

Bagaimana pelaksanaan needs assessment yang telah dilakukan? 

 

GBK I 

Untuk pelaksanaan needs assessment yang sudah dilakukan hasilnya baik  dan 

efektif digunakan dalam penyusunan program BK. Dengan adanya hasil needs 

assessment yang dilakukan ini, program BK yang disusun lebih terarah, namun 

terkadang kami agak terkendala dengan waktu yang disediakan saat 

pelaksanaannya dengan siswa, karena jam khusus untuk BK kan gak ada. 

 

 

 



 

 

Sumarni  

Bagaimana cara yang ibu lakukan untuk menjelaskan pokok isi, bentuk, tujuan 

dan kegunaan needs assessment siswa di sekolah ini? 

 

GBK I 

Pertama sekali saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang akan 

mereka kerjakan, kemudian saya jelaskan sampai apa tujuan dari pelaksanaan 

needs assessment ini. Siswa harus menjawab dengan benar sesuai dengan apa 

yang mereka rasakan saat ini. Karena ini akan membantu mengungkapkan 

kebutuhan mereka baik itu dibidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. 

 

Sumarni 

Bagaimana respon siswa dalam pengisian lembar jawaban needs 

assessment/kebutuhan siswa? 

 

GBK I 

Responnya cukup bagus, lagi pula ini tidak yang pertama kalinya mereka diminta 

untuk mengisi angket/instrumen dari guru BK. 

Sumarni 

Bagaimana cara ibu mengelola dan memaknai jawaban siswa? 

 

GBK I 

Setelah meminta siswa untuk menjawab angket tersebut tentu akan kita olah dan 

dianalisis terlebih dahulu sehingga kita akan tau apa kebutuhan siswa. 

 

Sumarni 

Bagaimana penggunaan hasil needs assessment siswa dalam penyusunan program 

bimbingan dan konseling? 

 

GBK I 

Untuk penggunaan hasil needs assessment ini kita lihat hasil analisis terakhir 

terlebih dahulu. Nantikan disana kita akan tau kebutuhan-kebutuhan siswa, mulai 

dari bidang pribadi, belajar, sosial maupun karirnya. Kalau untuk bidang pribadi 

kira-kira yang dibutuhkan itu apa, kemudian layanan apa yang cocok diberikan, 

begitu juga dengan bidang yang lainnya. 

 

Sumarni 

Bagaimana cara yang ibu lakukan untuk penentuan hasil needs assessment sebagai 

isi layanan? 

 



 

 

GBK I 

Kan kita analisis dulu. Siswakan kita harapkan untuk menjawab angket dengan 

sebenar-benarnya sehingga kita tau kebutuhan ataupun masalah mereka. Kalau 

seandainya ternyata masalah mereka adalah dibidang belajar, nanti kita bisa 

arahkan ke layanan konten, kalau masalah pribadi nanti bisa ke konseling 

individual, kalau masalahnya umum seperti kurang bisa berkomunikasi, atau 

sering gugup jika dimintakan untuk menyampaikan pendapat, maka ini bisa kita 

arahkan ke layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok dimana di 

kelompok tersebut mereka akan dituntut untuk aktif. Jadi seperti itu contoh 

bagaimana penentuannya. 

 

Sumarni 

Bagaimana upaya yang ibu lakukan dalam menggunakan hasil needs assessment 

sebagai penunjang pengembangan program Bimbingan dan Konseling di sekolah? 

 

GBK I 

Caranya yaitu dengan memaksimalkan pelaksanaan needs assessment ini supaya 

hasilnya juga maksimal. 

 

Sumarni 

Biasanya untuk mengidentifikasi assessment kebutuhan siswa, instrument apa saja 

yang ibu gunakan? 

 

GBK I 

Ada angket, AUM UMUM dan AUM PTSDL juga pernah, ada kita juga 

menggunakan sosiometri dan juga observasi  

 

Sumarni 

Biasanya bagaimana upaya yang ibu lakukan untuk mengimplementasikan 

assessment kebutuhan siswa/needs assessment dalam sosiometri dan observasi? 

 

GBK I 

Selain dari menggunakan angket atau AUM, kita juga melaksanakan sosiometri 

dan juga melakukan observasi, gunanya juga sebagai penunjang keefektifan dalam 

penyusunan program BK. 

 

Sumarni 

Apakah ibu pernah menggunakan AUM untuk mengungkapkan masalah siswa di 

sekolah? 

 



 

 

GBK I 

Pernah. Kami pernah menggunakan AUM UMUM dan AUM PTSDL, tapi lebih 

sering menggunakan angket biasa dan observasi saja. 

 

Sumarni 

Apa saja perangkat pendukung yang ibu gunakan untuk menunjang keefektifan 

dalam penyusunan program Bimbangan dan Konseling? 

 

GBK I 

Perangkat pendukung itu ada kotak saran, kotak masalah, buku catatan masalah 

siswa, bakat siswa, dan yang lainnya. Untuk kotak saran ini kita gunakan baik itu 

di  

BK ataupun di ruang majlis guru. Gunanya adalah kalau yang di ruang BK, kita 

beharap semua siswa memberikan masukan dan sarannya terhadap pelayanan BK, 

sedangkan di ruang majelis guru adalah kita berharap para majelis guru juga mau 

memberikan masukan dan sarannya terhadap pelayanan BK serta personilnya. 

 

Sumarni 

Selain dari data permasalahan siswa, data apalagi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan program Bimbingan dan Konseling? 

 

GBK I 

Selain dari data needs asessment kita juga mengumpulkan semua data yang ada di 

guru mata pelajaran maupun wali kelas sebagai penunjang dari isi atau arah 

program BK di sekolah ini, seperti data perkembangan belajar siswa, bakat, minta 

serta, data mengenai potensi yang dimiliki oleh siswa dalam mata pelajaran 

tertentu. 

 

Sumarni 

Bagaimana tanggapan seluruh pihak sekolah terkait pelaksanaan needs assessment 

kepada siswa untuk penyusunan program Bimbingan dan Konseling? 

 

GBK I 

Pelaksanaan needs assessment ini tentunya kita akan melakukan kerjasama juga 

dengan guru-guru yang lain, seperti guru mata pelajaran dan wali kelas, karena 

untuk penyusunan program BK tentunya akan membutuhkan dukungan serta data-

data siswa sebagai pendukung. Dari pihak BK sebelum melaksanakan needs 

assessment ini biasanya kita adakan diskusi kecil-kecilan untuk membahasan 

mengenai program BK ini. Dari pihak BK akan menjelaskan mengenai apa itu 

program BK dan apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan program BK. 



 

 

Tanggapan yang diberikan oleh guru mata pelajaran dan wali kelas sangat bagus 

sekali dan mereka juga sangat mendukung, begitu juga dengan kepala sekolah 

juga memberikan respon yang baik untuk mendukung pelaksanaan needs 

assessment ini. 

 

Sumarni  

Bagaimana gambaran keseluruhan program Bimbingan dan Konseling yang ada di 

sekolah ini? 

GBK I 

Program BK di sekolah ini seperti yang telah ibu jawab dipertanyaan sebelumnya 

tadi, di sekolah ini ada program tahunan, semesteran, bulanan dan mingguan, 

program BK yang ada di sekolah ini kita masih merujuk pada BK pola 17 plus, 

karena untuk menjangkau BK komprehensif kita rasanya masih jauh ya. Didalam 

program kita itu ada 10 layanan, ada juga beberapa kegiatan pendukung seperti 

himpunan data, kunjungan rumah. kita semua berharap program BK ini  bisa 

mempermudah perkembangan siswa karena telah disusun berdasarkan kebutuhan 

siswa/needs assessment siswa yang kita laksanakan. 

Sumarni 

Bagaimana latar belakang pendidikan ibu? 

 

GBK I 

Alhamdulillah pendidikan saya dari jurusan S1 Bimbingan dan Konseling. 

 

Sumarni 

Bisakah ibu ceritakan sudah berapa lama ibu menjadi guru bimbingan konseling 

di sekolah ini?  

 

GBK I 

Kalau disini ibu sudah mengajar dari tahun 2011, berarti sekitar 7 tahun. 

 

Sumarni  

Bagaimana pengalaman ibu sebelum menjadi guru bimbingan konseling?  

 

GBK I 

Kalau untuk pengalaman, ibu dulu selesai kuliah langsung menjadi guru BK di 

sini. Jadi kalau mengenai pengalaman menghadapi masalah siswa sudah 

banyaklah ya, kemudian kalau pengalaman dalam penyusunan program BK saya 

dari awal menjadi guru BK di sini sudah mulai menyusun program BK dan itu 



 

 

dilakukan setiap tahunnya. Pengalaman mengenai BK di luar sekolah ada di 

MGBK, disana kita bisa saling berbagi pengalaman. 

 

Sumarni 

Bagaimana pandangan ibu terhadap profesi ibu sebagai guru bimbingan dan 

konseling?  

 

GBK I 

Pandangan saya sebagai guru BK adalah, BK merupakan pekerjaan yang sangat 

mulia, mulia karena kita bisa membantu orang lain yang sedang memiliki 

permasalahan. Melihat siswa bisa tersenyum dan semangat kembali dalam belajar 

merupakan hal yang sangat membahagiakan. 

 

Sumarni 

Selama ibu menjadi BK masalah apa saja yang ditemukan? 

 

GBK I 

Masalah-masalah yang ditemukan selama ini seperti masalah pribadi siswa, 

masalah dalam belajar juga, kemudian saya juga fokus kepada siswa kelas III 

yang akan memasuki Sekolah Menengah Atas. Kan nanti mereka harus tau mau 

lanjut ke sekolah mana dan tentunya supaya nanti mereka bisa lulus juga. Jadi 

kalau untuk siswa kelas III fokusnya ke sana. 

Sumarni 

Hambatan–hambatan apa saja yang ibu temukan dalam pelaksanaan needs 

assessment untuk penyusunan program BK? 

 

GBK I 

Hambatannya itu biasanya dipelaksanaan layanan. Layanan BK yang selalu 

dilaksanakan itu bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling individual 

dan layanan informasi. layanan BK lainnya jarang sekali dilaksanakan hanya 

kapan sangat dibutuhkan saja, kemudiann, program BK yang sudah disusun 

tentukan ada RPL nya juga, dan kemudian akan ada evaluasi setelahnya, namun 

itu jarang bisa dilakukan mengingat waktu pelaksanaannya juga. 

 

Sumarni 

Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam menunjang 

pembuatan program Bimbngan dan Konseling ini? 

 

 

 



 

 

GBK I 

Sarana dan prasarana yang ada di ruangan BK belum lengkap, terkadang jika 

ingin mengerjakan sesuatu kami harus ke TU atau kami menggunakan komputer 

sendiri. 

 

Sumarni  

Bagaiamana kecukupan waktu untuk pelaksanaan needs assessment siswa? 

 

GBK I 

Kita tidak ada jam kalaupun ada sangat terbatas, jadi kita meminta jam kepada 

guru yang lain. 

 

Sumarni  

Bagaimana dana yang tersedia untuk pelaksanaan needs assessment untuk 

penyusunan program BK? 

 

GBK I 

Kalau untuk dana ini agak sedikit sulit. Kita kadang ajukan ke pihak sekolah, 

melobi ke kepala sekolah juga. Tapi ya begitu kadang kadang ada tapi tak 

seberapa, dan seringnya kita memakai uang pribadi atau kas BK saja. 

 

 

Sumarni  

Bagaimana kerjasama antara guru bimbingan konseling, guru mata pelajaran, dan 

wali kelas dalam pelaksanaan needs assessment/assessment kebutuhan siswa 

untuk penyusunan program di sekolah ini? 

 

GBK I 

Untuk kerjasama sampai saat ini tetap lancar. Semua informasi dan data yang kita 

perlukan tentang siswa bisa kita dapatkan. Untuk kebaikan sekolah InsyaAllah 

kita selalu melakukan kerjasama yang baik antar personil sekolah. 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA  DENGAN 

GURU BIMBINGAN KONSELING 

 

GBK 2. Perempuan, Guru Bimbingan Konseling, SMP Negeri 9 Pekanbaru , 

Wawancara Dilaksanakan Pada tanggal 3 Agustus 2018. Wawancara 

Mendalam tentang Pelaksanaan Needs Assessment Siswa untuk Penyusunan 

Program BImbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 

Pekanbaru.  

Sumarni 

Bagaimana pendapat ibu tentang program Bimbingan dan Konseling? 

 

GBK 2 

Program BK itu merupakan sebuah susunan dari rencana pelaksanaan layanan 

yang akan dilaksanakan selama satu tahun, satu semester, satu bulan, minggu 

bahkan mencakup hariannya. Program BK ini gunanya supaya arah dari 

pelaksanaan pelayanan BK yang akan lakukan lebih terarah dan lebih mudah 

untuk mengadakan evaluasi untuk program-program berikutnya. Program BK di 

dalamnya sudah mencakup dari tujuan perkembangan siswa, baik itu pribadi, 

sosial, belajar dan karirnya. Semua disusun berdasarkan kebutuhan dari siswa itu 

sendiri.  

 

Sumarni 

Menurut ibu, apa yang menjadi alasan diperlukannya program Bimbingan dan 

Konseling di sekolah? 

 

GBK 2 

Program BK di sekolah sangat diperlukan sekali terutama untuk arah pelaksanaan 

layanan BK kedepannya. Program BK inikan sebagai acuan pertahun, semester, 

perminggu bahkan hari. Jadi dengan adanya program BK ini nanti guru BK tidak 

asal melaksanakan layanan saja, tapi ada dasarnya kapan dilaksanakan. 

Sumarni 

Apa saja langkah-langkah yang ibu lakukan dalam menyusun program Bimbingan 

dan Konseling? 

 

GBK 2 

Kalau saya untuk penyusunan program BK biasanya kita buat assessment 

kebutuhan dulu, hasil, biasa seperti angket, tanyakan dulu kepada siswa untuk 

menyebarkan angket itu sendiri tidak keseluruhan nya, hanya beberapa kelas saja, 



 

 

pokoknya hanya mewakili, misalnya 7 kelas saya ambil 2 kelas, cuman 

sebelumnya angket itu jadi saya sudah ada ancang-ancang nya, kira-kira masalah 

apa yang bisa kita bahas itu sendiri, baru terkonsep baru masukkan ke angket 

tersebut, nah di situlah anak-anak memilih masalah masalah apa saja yang mereka 

butuhkan saat ini.  

 

Sumarni  

Bagaimana pendapat ibu tentang needs assessment siswa untuk menyusun 

program Bimbingan dan Konseling? 

 

GBK 2 

Penting, karena memang kita kan gak tau setiap sekolah berbeda, kasusnya, 

seperti di sekolah ini yang bedanya BK di tepi kota, berbeda dengan kasus di 

sekolah yang berada di tengah kota, jadi memang permasalahannya beda-beda, 

jadi dengan needs assessment itu kita bisa tetap pada sasaran layanan itu, memang 

dia butuh itu dan menginginkan itu, jadi kita istilah nya kalau kita nembak, 

memang pas sasaran memang itu yang mereka butuhkan, kalau umpamanya 

sakitnya flu tu kita kasih obat batuk ya gak nyambunglah, istilahnya begitu lah. 

 

Sumarni 

Bagaimana pelaksanaan needs assessment yang telah dilakukan? 

 

GBK 2 

Pelaksanaan needs assessment yang telah dilakukan alhamdulillah bisa kita 

laksanakan dengan maksimal dan hasilnya juga alhamdulillah diperoleh dengan 

baik. 

 

Sumarni 

Bagaimana cara yang ibu lakukan untuk menjelaskan pokok isi, bentuk, tujuan 

dan kegunaan needs assessment siswa di sekolah ini? 

 

GBK 2 

Yang penting sekali kita jelaskan ke pada siswa adalah, bahwa needs assessment 

ini tujuannya adalah untuk membantu guru BK mengetahui permasalahan yang 

dialami oleh siswa, sehingga pelaksanaan pelayanan BK yang akan dilakukan oleh 

guru BK jadi terarah, tidak asal-asalan. saya juga sampaikan kepada siswa untuk 

menjawab soal dengan benar sesuai dengan apa yang dirasakan oleh siswa.  

 

 

 



 

 

Sumarni 

Bagaimana respon siswa dalam pengisian lembar jawaban needs assessment/ 

kebutuhan siswa? 

 

GBK 2 

Respon siswa cukup bagus. Kan kita sudah jelaskan maksud dari pelaksanaan 

needs assessment ini kepada siswa, jadi mereka tidak merasa ada keberatan. 

 

Sumarni 

Bagaimana cara ibu mengelola dan memaknai jawaban siswa? 

 

GBK 2 

Hasil needs assessment itu nantikan diolah, kemudian didukung oleh data-data 

siswa dari sekolah baik itu dari guru mata pelajaran dan juga wali kelas. 

Kemudian dari kesemuanya itu kita analisis, maka nanti disimpulkanlah apa saja 

masalah pada siswa, kebutuhan siswa juga. Biasanya ada yang masalah dibidang 

belajar, karirnya, ada yang masalah dibidang pribadi bahkan sosial juga. 

Kemudian barulah kita akan lihat kira-kira layanan apa yang cocok untuk masing-

masing permasalahan siswa tersebut. Jika masalahnya dibidang belajar 

layanannya seperti layanan konten, jika dibidang karir nanti akan ada layanan 

informasi tentang karir dan lainnya, dan begitu seterusnya. 

 

Sumarni 

Bagaimana penggunaan hasil needs assessment siswa dalam penyusunan program 

Bimbingan dan Konseling? 

 

GBK 2 

Itukan dari needs assessment terlihat anak itu butuh apa. Itu apa layanan-layanan 

yang mereka butuhkan itu kita tuanglah ke dalam yang namanya RPL di carilah 

materi yang sesuai dengan itu terbentuklah klasikal, makanya kita cari solusi nanti 

jam untuk bisa masuk kelas kalau tidak pun kita laksanakan layanan lain kayak 

bimbingan konseling kelompok, jadi inti dari needs assessment itu kita sudah 

dapat permasalahan anak yang kita perlu bahas itu apa jadi setelah RPL barulah 

masukkan ke program BK. 

 

Sumarni 

Bagaimana cara yang ibu lakukan untuk penentuan hasil needs assessment sebagai 

isi layanan? 

 

 



 

 

GBK 2 

Untuk penentuan layanan apa yang akan dilakukan nanti tergantung dengan 

masalah apa yang dihadapi siswa. Jika masalahnya dibidang belajar maka layanan 

yang akan diberikan seperti layanan konten, bisa di bimbingan atau konseling 

kelompok juga tergantung masalahnya di mana. Ada layanan informasi, orientasi, 

ada layanan mediasi, konsultasi dan advokasi. 

 

Sumarni 

Bagaimana upaya yang ibu lakukan dalam menggunakan hasil needs assessment 

sebagai penunjang pengembangan program Bimbingan dan Konseling di sekolah? 

 

GBK 2 

Hasil needs assessmet itu nanti akan kita laksanakan dengan semaksimal mungkin 

supaya hasil yang dicapai juga menjadi maksimal dan dengan demikian maka 

program BK akan tersusun dengan efektif.  

 

Sumarni 

Biasanya untuk mengidentifikasi assessment kebutuhan siswa, instrument apa saja 

yang ibu gunakan? 

 

GBK 2 

Untuk mengidentifikasi assessment kebutuhan siswa ini kita menggunakan angket 

dan obsevasi, selain itu kita juga pernah menggunakan AUM UMUM, AUM 

PTSDL, dan sosiometri.   

 

Sumarni 

Biasanya bagaimana upaya yang ibu lakukan untuk mengimplementasikan 

assessment kebutuhan siswa/needs assessment dalam sosiometri dan observasi? 

 

GBK 2 

Kalau selain AUM atau angket, biasanya kita juga melaksanakan observasi dan 

sosiometri, untuk penunjang program BK menjadi lebih efektif.  

 

Sumarni 

Apakah ibu pernah menggunakan AUM untuk mengungkapkan masalah siswa di 

sekolah? 

 

GBK 2 

Untuk mengungkapkan masalah siswa saya menggunakan AUM ini karena lebih 

efektif untuk pengolahan dan hasilnya. 



 

 

Sumarni 

Apa saja perangkat pendukung yang ibu gunakan untuk menunjang keefektifan 

dalam penyusunan program Bimbingan dan Konseling? 

 

GBK 2 

Di BK kami menyediakan kotak saran melihat hasil kinerja BK. Nanti bisa siswa 

yang mengisi atau guru-guru. Tapi biasanya yang mengisi adalah siswa karena 

siswalah yang merasakan hasil dari pelayanan BK yang sudah kami berikan. 

Kalau guru-guru lain seperti guru mata pelajaran dan wali kelas biasanya kami 

langsung meminta saran dan mereka langsung menyampaikan apa yang harus 

kami lakukan sebagai guru BK dalam penyusunan program BK ini. 

 

Sumarni 

Selain dari data permasalahan siswa, data apalagi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan program Bimbingan dan Konseling? 

 

GBK 2 

Selain dari data needs assessment, data yang sangat kita butuhkan yaitu data 

siswa yang ada pada guru mata pelajaran dan wali kelas, seperti data prestasi 

siswa, bakat siswa dalam mata pelajaran tertentu, minat siswa dan lainnya. 

Kemudian, dari data ini kita gunakan untuk penunjang isi dan arah program BK 

di sekolah. Karena data siswa ini tidak hanya dilihat dari assessment yang di isi 

oleh siswa, tetapi juga perlu di ketahui dari guru, karena mereka yang selalu 

mengetahui kegiatan siswa selama si sekolah. 

 

Sumarni 

Bagaimana tanggapan seluruh pihak sekolah terkait pelaksanaan needs assessment  

kepada siswa untuk penyusunan program Bimbingan dan Konseling? 

 

GBK 2 

Penyusunan program ini selain dari melaksanakan needs assessment tentunya juga 

harus melakukan konsultasi  juga kepada pihak sekolah dan pihak lainnya. Inikan 

menyangkut dengan siswa dan permasalahannya jadi kita melakukan konsultasi, 

meminta masukan mengenai permasalahan siswa dan lainnya. Terkait program 

BK ini guru BK akan menjelaskan tentang pelaksanaan dan tujuannya sehingga 

nanti tidak ada yang mempermasalahkan. Alhamdulillah guru BK mendapatkan 

tanggapan dan respon yang baik. 

 

 

 



 

 

Sumarni  

Bagaimana gambaran keseluruhan program Bimbingan dan Konseling yang ada di 

sekolah ini? 

GBK 2 

Kalau dari keseluruhan program BK yang ada di sekolah ini kita masih 

menggunakan BK pada umumnya yaitu BK pola 17 Plus, yang mana program BK 

yang ada di sekolah ini, ada program tahunan, bulanan, mingguan dan semesteran. 

Fokus dari isi program BK ini yaitu adanya beberapa layanan seperti, layanan 

informasi, mediasi, layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling 

individual dan bidang bimbingan, seperti bidang pribadi, sosial, belajar dan karir, 

Kalau untuk materi layanan, program BK disusun berdasarkan dari hasil 

observasi, angket, adanya needs assessment siswa, jadi semuanya kita susun 

berdasarkan kebutuhan siswa. 

 

Sumarni 

Bagaimana latar belakang pendidikan ibu? 

GBK 2 

Saya dari jurusan S1 Psikologi di Universitas 11 Agustus 1945 Surabaya. 

 

Sumarni 

Bisakah ibu ceritakan sudah berapa lama ibu menjadi guru bimbingan konseling 

di sekolah ini?  

 

GBK 2 

Ibu sudah menjadi guru BK di sekolah ini dari 2006, jadi lebih kurang sekitar 13 

tahun. Latar belakang pendidikan Pertama ibu dulu dari psikologi, kebetulan ibu 

bukan dari pendidik dari psikologi di Universitas Sebelas Agustus Surabaya. 

 

Sumarni 

Bagaimana pengalaman ibu sebelum menjadi guru bimbingan konseling?  

 

GBK 2 

Pengalaman ibu sebelum menjadi guru, kalau dipekerjaan dibidang yg lain ada 

tetapi di 2006 itulah menjadi guru, kenapa saya menjadi guru BK, ketika itu karna 

kebetulan ibu dari psikologi, sudah dibidangnya guru di sekolah swasta. 

Kemudian pengalaman dalam penyusunan program BK ini juga sudah beberapa 

tahun ini kami disini sebagai guru BK selalu melakukan kerjasama dalam 

penyusunan program BK. 

 

 



 

 

Sumarni 

Bagaimana pandangan ibu terhadap profesi ibu sebagai guru bimbingan dan 

konseling?  

GBK 2 

 Menjadi guru BK mendapatkan pengalaman yang berbeda dari guru yang lainnya. 

 

Sumarni 

Selama ibu menjadi BK masalah apa saja yang ditemukan? 

 

GBK 2 

Selama ini masalah yang sering ditemukan itu masalah dalam belajar. Jadi siswa 

inikan kalau kemampuannya pasti berbeda-beda. Jadi masalahnya di situ. Kadang 

sudah mau melanjutkan materi berikutnya, tapi mikir lagi masih banyak siswa 

yang belum faham dimateri sebelumnya. Jadi salah-satu masalahnya seperti itu.  

 

Sumarni 

Hambatan–hambatan apa saja yang ibu temukan dalam pelaksanaan needs 

assessment untuk penyusunan program BK? 

 

GBK 2 

Hambatan itu biasanya dipelaksanaan layanan, kemudian pada evaluasi setelah 

pelaksanaan layanan jarang dilakukan. 

 

Sumarni 

Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam menunjang 

pembuatan program bimbingan dan konseling ini? 

 

GBK 2 

Sarana dan prasarana untuk guru BK belum terlalu lengkap. Ruangan BK 

sebenarnya sudah ada tapi keadaan di dalamnya belum seperti ruangan BK yang 

seharusnya. Seperti belum ada ruangan konseling yang khusus, masih belum ada 

ruangan tersendiri untuk konseling individual, jadi ketika melakukan kegiatan 

konseling kami harus bergantian. Kalau untuk penunjang penyusunan program, 

guru BK itu membutuhkan komputer, printer dan lainnya, namun kenyataannya 

yaa seperti yang kamu lihat bahwa di dalam ruangan BK ini untuk alat komputer 

belum ada, kalau untuk menyelesaikan masalah penyusunan program maupun 

RPL layanan kami harus ke TU dulu, selain dari itu kami memakai laptop sendiri. 

 

Sumarni  

Bagaimana kecukupan waktu untuk pelaksanaan needs assessment siswa? 



 

 

GBK 2 

Biasanya kerja sama dengan guru-guru yang bisa kita minta izin jamnya kayak di 

ujung-ujung semester tu biasanya mata pelajaran prakarya itu dah habis, itu kiat 

incar jamnya dan sudah ada omongan minta jam untuk nantinya,  biasanya seperti 

itu, karna memang BK gak di kasih jam pelajaran  di kelas kan, tapi insyallah 

selalu jalan, gak sulit, karna kesulitan jam masuk kelas aja.  

 

Sumarni 

Bagaimana dana yang tersedia untuk pelaksanaan needs assessment untuk 

penyusunan program BK? 

 

GBK 2 

Untuk dana ini biasa kita pakai uang kas BK saja atau pakai uang pribadi.  

 

Sumarni  

Bagaimana kerjasama antara guru bimbingan konseling, guru mata pelajaran, dan 

wali kelas dalam pelaksanaan needs assessment/assessment kebutuhan siswa 

untuk penyusunan program di sekolah ini? 

 

GBK 2 

Biasanya kerja sama dengan guru-guru yang bisa kita minta izin jamnya kayak di 

ujung-ujung semester tu biasanya mata pelajaran prakarya itu dah habis, itu kiat 

incar jamnya dan sudah ada omongan minta jam untuk nantinya,  biasany seperti 

itu, karna memang BK gak di kasih jam pelajaran  di kelas kan, tapi insyallah 

selalu jalan, gak sulit, karna kesulitan jam masuk kelas aja.  

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA  DENGAN 

GURU BIMBINGAN KONSELING 

 

GBK 3, Perempuan, Guru Bimbingan Konseling, SMP Negeri 9 Pekanbaru , 

Wawancara dilaksanakan Pada tanggal 7 Agustus 2018. Wawancara 

Mendalam tentang Pelasanaan Needs Assessment Siswa untuk Penyusunan 

Program Bimbingan Konseling 

Sumarni  

Bagaimana pendapat ibu tentang program bimbingan dan konseling? 

 

GBK 3 

Program BK merupakan sebuah bukti nyata dari apa yang akan akan dilakukan 

oleh guru BK kedepannya. Lebih tepatnya program BK ini semacam sebuah 

rencana pelaksanaan layanan yang akan dilakukan atau yang akan diberikan 

kepada siswa. Program ini disusun berdasarkan hasil instrumen yang sudah kita 

sebarkan dan kita susun berdasarkan apa yang siswa butuhkan. Program BK 

terdiri dari program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan bahkan harian 

 

Sumarni 

Menurut ibu, apa yang menjadi alasan diperlukannya program bimbingan dan 

konseling di sekolah? 

 

GBK 3 

Menurut saya diperlukannya program BK karena program BK ini adalah 

jantungnya bimbingan konseling, setiap pelaksanaan kegiatan layanan BK 

didasari dari sebuah program BK yang tersusun dan terperinci dengan baik dan 

dapat dilaksanakan dengan terstruktur. Dengan demikian kita tau kemana arah 

layanan itu diberikan kepada siapa layanan itu di berikan. Jadi program BK ini 

sangat penting sekali menurut saya untuk setiap sekolah.  

 

Sumarni 

Apa saja langkah-langkah yang ibu lakukan dalam menyusun program bimbingan 

dan konseling? 

 

GBK 3 

Biasanya saya melakukan penyusunan angket kebutuhan, atau needs assessment 

siswa, saya menyusun pertanyaan-pertanyaan. 



 

 

Sumarni  

Bagaimana pendapat ibu tentang needs assessment siswa untuk menyusun 

program bimbingan dan konseling? 

 

GBK 3 

Sangat bagus, karena dalam penyusunan program BK needs assessment sangat 

dibutuhkan sekali. Program BK harusnya disusun berdasarkan kebutuhan siswa 

itu sendiri maka dilaksanakanlah needs assessment tersebut. Selain dari needs 

assessment siswa, program BK juga disusun berdasarkan dukungan dari data yang 

diberikan oleh guru wali kelas atau guru matapelajaran. Sehingga nantinya 

program BK tersusun secara terkoordinir dan proses pelaksanaan layanan BK jadi 

lebih terarah tujuan dari pelaksanaannya. 

 

Sumarni 

Bagaimana pelaksanaan needs assessment yang telah dilakukan? 

 

GBK 3 

Pelaksanaan needs assessment sejauh yang sudah kami lakukan berjalan dan 

tercapai dengan baik dan efektif digunakan dalam penyusunan program 

bimbingan konseling. Dengan didukung oleh hasil needs assessment ini program 

BK yang kita susun menjadi lebih terarah dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

oleh siswa.  

 

Sumarni 

Bagaimana cara yang ibu lakukan untuk menjelaskan pokok isi, bentuk, tujuan 

dan kegunaan needs assessment siswa di sekolah ini? 

 

GBK 3 

Untuk yang pertama kita lebih mengarah ke penjelasan ya, kita menjelaskan dulu 

needs assessment apa, kemudian karena di sekolah kita ini kan menggunakan 

angket dan observasi. Untuk angket kita menjelaskan kepada siswa apa guna 

angket ini, untuk apa dan bagaimana pengunaan angket untuk siswa, dampak 

posistifnya apa, kemudian untuk BK apa manfaatnya dan untuk sekolah apa. 

Dengan di jelaskan demikian kami rasa semua siswa menjadi faham dan juga 

menunjang siswa untuk menjawab angket dengan benar dan serius.   

 

Sumarni 

Bagaimana respon siswa dalam pengisian lembar jawaban needs 

assessment/kebutuhan siswa? 

 



 

 

GBK 3 

Respon siswa mereka sangat antusias sekali, karenakan sudah berkali-kali kami 

minta untuk melakukan pengisian angket/instrument ini.   

 

Sumarni 

Bagaimana cara ibu mengelola dan memaknai jawaban siswa? 

 

GBK 3 

Untuk mengelola jawaban siswa ini ya pastinya terlebih dahulukan angket kita 

olah kemudian kita analisis, sehingga kita ketahui apa kebutuhan siswa 

 

Sumarni 

Bagaimana penggunaan hasil needs assessment siswa dalam penyusunan program 

Bimbingan dan Konseling? 

 

GBK 3 

Untuk penggunaan hasil needs assessment siswa ini biasanya saya mengolah 

terlebih dahulu, disimpulkan dan kemudian barulah disusun sebuah program. 

Biasanya saya setelah hasil assessment selesai, langsung dimasukkan ke dalam 

RPL. 

 

Sumarni 

Bagaimana cara yang ibu lakukan untuk penentuan hasil needs assessment sebagai 

isi layanan? 

 

GBK 3 

Untuk penggunaan hasil needs assessment ini kita lihat hasil analisis terakhir 

terlebih dahulu. Nantikan di sana kita akan tau kebutuhan-kebutuhan siswa, mulai 

dari bidang pribadi, belajar, sosial maupun karirnya. Kalau untuk bidang pribadi 

kira-kira yang dibutuhkan itu apa, kemudian layanan apa yang cocok diberikan, 

begitu juga dengan bidang yang lainnya. 

 

Sumarni 

Bagaimana upaya yang ibu lakukan dalam menggunakan hasil needs assessment 

sebagai penunjang pengembangan program bimbingan dan konseling di sekolah? 

 

GBK 3 

Upaya yang dilakukan yaitu dengan memaksimalkan pelaksanaan needs 

assessment ini supaya hasilnya juga maksimal, karena semakin maksimal 

dilakukan maka hasil yang dicapai akan semakin bagus juga.  



 

 

Sumarni 

Biasanya untuk mengidentifikasi assessment kebutuhan siswa, instrument apa saja 

yang ibu gunakan? 

 

GBK 3 

Untuk mengidetifikasi kebutuhan siswa ini, kita menggunakan angket, observasi,  

AUM UMUM dan AUM PTSDL juga pernah, kita juga ada menggunakan 

sosiometri.  

 

Sumarni 

Biasanya bagaimana upaya yang ibu lakukan untuk mengimplementasikan 

assessment kebutuhan siswa/needs assessment dalam sosiometri dan observasi? 

 

GBK 3 

Biasanya selain dari angket dan AUM yang kita gunakan, kita juga menggunakan 

observasi dan sosiometri, supaya program BK yang kita susun menjadi lebih 

efektif dan valid. 

 

Sumarni 

Apakah ibu pernah menggunakan AUM untuk mengungkapkan masalah siswa di 

sekolah? 

 

GBK 3 

Pernah. AUM PTSDL kita gunakan untuk mengungkap masalah siswa. 

 

Sumarni 

Apa saja perangkat pendukung yang ibu gunakan untuk menunjang keefektifan 

dalam penyusunan program bimbingan dan konseling? 

 

GBK 3 

Agar dapat berjalan secara efektif proses penyusunan program BK ini, kami 

menyediakan kotak saran supaya kami tau apa yang kurang dan apa yang harus 

kami perbaharui dalam proses penyusunan program BK ini. Kami juga meminta 

saran kepada pihak sekolah terutama guru mata pelajaran dan wali kelas. Wakil 

kesiswaan dan kepala sekolah juga kami libatkan. 

 

Sumarni 

Selain dari data permasalahan siswa, data apalagi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan program bimbingan dan konseling? 

 



 

 

GBK 3 

Selain dari data siswa kita juga mengumpulkan data-data siswa yang ada dengan 

guru, baik itu guru mata pelajaran dan juga guru wali kelas, supaya program BK 

di sekolah ini isi dan tujuannya lebih terarah dan efektif.  

 

Sumarni 

Bagaimana tanggapan seluruh pihak sekolah terkait pelaksanaan needs assessment 

kepada siswa untuk penyusunan program bimbingan dan konseling? 

 

GBK 3 

Tanggapan yang diberikan oleh pihak sekolah mengenai pelaksanaan needs 

assessment ini sangat bagus. Bahkan dari kepala sekolah kami mendapatkan 

apresiasi. Dalam pelaksanaan needs assessment ini guru BK selalu melakukan 

konsultasi kepada semua pihak, meminta masukan dan dukungan, karena biar 

bagaimanapun ini menyangkut masalah siswa yang tentutanya banyak pihak yang 

bertanggung jawab. 

 

Sumarni  

Bagaimana gambaran keseluruhan program Bimbingan dan Konseling yang ada di 

sekolah ini? 

GBK 3 

Keseluruhan program BK yang kita susun di sekolah ini itu ya dari needs 

assessment yang telah kita lakukan didukung dari hasil observasi juga. Program 

BK di sini terdiri dari program tahunan, semesteran, bulanan dan mingguan, 

terdiri dari berbagai layanan BK seperti layanan informasi, layanan konseling 

kelompok, bimbingan kelompok, konseling individual dan beberapa layanan yang 

lainnya. 

 

Sumarni 

Bagaimana latar belakang pendidikan ibu? 

 

GBK 3 

Latar belakang pendidikan saya awalnya saya mengambil jurusan D2 Elektro, 

kemudian barulah saya mengambil jurusan S1 BK. 

 

Sumarni 

Bisakah ibu ceritakan sudah berapa lama ibu menjadi guru bimbingan konseling 

di sekolah ini?  

 

 



 

 

GBK 3 

Ibu sudah menjadi guru BK selama 7 tahun.  

 

Sumarni 

Bagaimana pengalaman ibu sebelum menjadi guru bimbingan konseling?  

 

GBK 3 

Pengalaman ibu selama menjadi guru BK tentunya sudah banyak ya, mulai dai 

menangani masalah kecil sampai yang besarpun sudah pernah. Mengenal berbagai 

macam karakter dari setiap siswa  juga merupakan pengalaman yang sangat 

berharga bagi saya. Kemudian dalam penyusunan program BK ini tentunya  juga 

ya, semakin banyak pengalaman tentunya program BK ini harus lebih baik, kita 

juga belajar dengan semua guru yang ikut bergabung di MGBK dalam 

penyusunan program BK ini, sharing ilmu dan lain sebagainya. 

 

Sumarni 

Bagaimana pandangan ibu terhadap profesi ibu sebagai guru bimbingan dan 

konseling?  

 

GBK 3 

Profesi menjadi seorang guru BK merupakan sebuah profesi yang mulia. Orang 

yang paling mulia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya rasa 

guru BK melaksanakan itu semua. 

 

Sumarni 

Selama ibu menjadi BK masalah apa saja yang ditemukan? 

 

GBK 3 

Masalahnya selama ini yang sering saya temukan itu seperti masalah dalam 

belajar ya. Masih ada siswa yang mencontek, masih ada yang siswa yang ribut di 

kelas, mengganggu teman  saat belajar. Kalau untuk kelas III kita fokusnya 

kepada persiapan mereka untuk memasuki Sekolah Menengah Atas. 

 

Sumarni 

Hambatan–hambatan apa saja yang ibu temukan dalam pelaksanaan needs 

assessment untuk penyusunan program BK? 

 

 

 

 



 

 

GBK 3 

Pada pelaksanaan BK terkadang pelaksanaannya tidak sesuai dengan RPL yang 

telah dirancang, dan terkendala pada evaluasi kepada siswa setelah layanan 

diberikan. 

 

Sumarni 

Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam menunjang 

pembuatan program Bimbingan dan konseling ini? 

 

GBK 3 

Untuk sarana dan prasarana di ruangan BK sebenarya belum terlalu lengkap. 

Untuk menyusun program BK kami membutuhkan komputer dan printer, namun 

di ruangan BK masih belum ada peralatan komputer, hanya ruangan konseling 

saja yang ada meskipun belum juga efektif.  

Sumarni  

Bagaimana kecukupan waktu untuk pelaksanaan needs assessment siswa? 

 

GBK 3 

Waktunya sangat terbatas memang, namun karena kejasama dengan guru-guru 

lain jadi tetap bisa kita laksanakan. 

 

Sumarni  

Bagaimana dana yang tersedia untuk pelaksanaan needs assessment untuk 

penyusunan program BK? 

 

GBK 3 

Untuk dana biasanya ada namun tidak banyak. Dan kadang kita menggunakan 

uang pribadi saja. 

 

Sumarni  

Bagaimana kerjasama antara guru bimbingan konseling, guru mata pelajaran, dan 

wali kelas dalam pelaksanaan needs assessment/assessment kebutuhan siswa 

untuk penyusunan program di sekolah ini? 

 

GBK3 

Untuk kerja sama setiap tahunnya pada penyusunan program BK ini kami selalu 

melakukan kerja sama, terutama kerjasama antara guru BK dan guru mata 

pelajaran/wali kelas. Karena ini sangat membantu sekali dalam penyusunan 

program BK berdasarkan kebutuhan siswa itu sendiri.    



 

 

TRANSKIP WAWANCARA  DENGAN 

GURU BIMBINGAN KONSELING 

 

GBK 1V. Perempuan, Guru Bimbingan Konseling, SMP Negeri 9 

Pekanbaru, Wawancara Dilaksanakan Pada tanggal 10 Agustus 2018. 

Wawancara Mendalam tentang Pelaksanaan Needs Assessment Siswa untuk 

Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 9 Pekanbaru. 

 

Sumarni 

Bagaimana pendapat ibu tentang program Bimbingan dan Konseling? 

 

GBK 4 

Program BK merupakan sebuah rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan BK yang 

akan dilakukan. Awalnya Program BK ini kita susun dulu berdasarkan hasil 

instrumen kebutuhan siswa yang sudah kita sebarkan, kita olah dan kita lihat nanti 

kebutuhan siswa itu dibagian mana saja. Penyusunan program BK juga didukung 

oleh data prestasi atau hasil belajar siswa di sekolah. Semuanya kita susun 

menjadi program BK. 

 

Sumarni 

Menurut ibu, apa yang menjadi alasan diperlukannya program Bimbingan dan 

Konseling di sekolah? 

 

GBK 4 

Diperlukan Karena program BK ini adalah penunjang dari berjalan efektif atau 

tidaknya BK di sekolah, karena semua kegiatan yang akan dilaksanakan guru BK 

dalam satu tahunnya didasari oleh program yang telah disusun. Jadi kegiatan BK 

baik dalam satu semester, bulan maupun minggu, harus dilaksanakan sesuai 

dengan program yang telah dibuat, tidak asal-asalan saja. Jadi program BK itu 

sangatlah penting.  

 

Sumarni 

Apa saja langkah-langkah yang ibu lakukan dalam menyusun program Bimbingan 

dan Konseling? 

 

 



 

 

GBK 4 

Sebelum melakukan penyusunan program itu yang kita susun angket kebutuhan, 

supaya kita memang tahu semester ini apa saja yg harus kita laksanakan dengan 

angket kebutuhan kita bisa melaksanakan program BK itu sesuai dengan 

kebutuhan sekolah tersebut. 

 

Sumarni  

Bagaimana pendapat ibu tentang needs assessment siswa untuk menyusun 

program bimbingan dan konseling? 

 

GBK 4 

Sangat dibutuhkan ketika kita membuat program, karena awal yg kita lakukan 

sebelum melakukan penyusunan program memang angket kebutuhan. 

 

Sumarni 

Bagaimana pelaksanaan needs assessment yang telah dilakukan? 

 

GBK 4 

Pelaksanaan needs assessment sejauh yang telah dilaksanakan berjalan dengan 

baik, hasilnya juga baik dan efektif untuk penyusunan program BK.  

 

Sumarni 

Bagaimana cara yang ibu lakukan untuk menjelaskan pokok isi, bentuk, tujuan 

dan kegunaan needs assessment siswa di sekolah ini? 

 

GBK 4 

Diawal untuk pelaksanaan needs assessment ini kita terlebih dahulu menjelaskan 

bahwa needs assessment ini gunanya untuk memenuhi kebutuhan siswa, jadi 

siswa harus menjawab sesuai dengan apa yang dirasakannya dan diisi dengan 

sungguh-sungguh, tidak lupa kita juga menjelaskan manfaatnya untuk siswa 

kedepan.  

 

Sumarni 

Bagaimana respon siswa dalam pengisian lembar jawaban needs 

assessment/kebutuhan siswa? 

 

GBK 4 

Respon siswa Alhamdulillah mereka sangat baik, karena mereka sudah tau 

kegunaan dari lembar jawaban yang akan diisi.  

 



 

 

Sumarni 

Bagaimana cara ibu mengelola dan memaknai jawaban siswa? 

 

GBK 4 

Setelah angket selesai diisi, kemudian kita olah, didukung dengan data-data siswa 

yang ada, kemudian kita analisis, setelah selesai dianalisis kita akan dapat 

menyimpulkan apa-apa saja kebutuhan siswa, baik itu di bidang belajar, karir, 

sosial maupun bidang prbadi siswa.   

 

Sumarni 

Bagaimana penggunaan hasil needs assessment siswa dalam penyusunan program 

Bimbingan dan Konseling? 

 

GBK 4 

Dari jawaban siswa dilihat mana yang paling banyak diinginkan siswa maka itu 

yang dimasukkan, biasanya kami secara manual saja. Nanti jika sudah dianalisis 

hasil needs assessmentnya dan sudah tau layanan apa yang akan digunakan, maka 

nanti akan dibuat RPL nya. 

 

Sumarni 

Bagaimana cara yang ibu lakukan untuk penentuan hasil needs assessment sebagai 

isi layanan? 

 

GBK 4 

Data kan kita analisis dulu, siswa kita minta menjawab angket dengan sungguh – 

sungguh, dari situlah kita tau masalah dan kebutuhan siswa apa – apa saja dan 

dengan demikian kita menjadi mudah untuk menyalurkan kebutuhan siswa. 

Ketika misalnya masalah siswa adalah di bidang sosial, maka kita akan 

megarahkan siswa ke layanan bimbingan kelompok dan mencari solusi dan 

pelajaran yang bisa membantu masalah siswa dibidang sosial tersebut. Seperti itu 

lah cotoh yang akan kita lakukan untuk menyesuaikan isi layanan sesuai dengan 

kebutuhan siswa.  

 

Sumarni 

Bagaimana upaya yang ibu lakukan dalam menggunakan hasil needs assessment 

sebagai penunjang pengembangan program Bimbingan dan Konseling di sekolah? 

 

GBK 4 

Melaksanakan needs assessment semaksimal mungkin, supaya hasil yang di 

peroleh menjadi efektif.  



 

 

Sumarni 

Biasanya untuk mengidentifikasi assessment kebutuhan siswa, instrument apa saja 

yang ibu gunakan? 

 

GBK 4 

Untuk mengidentifikasi bisanya saya menggunakan angket, AUM UMUM, AUM 

PTSDL, dan juga angket sosiometri untuk melihat hubungan antar siswa.  

 

Sumarni 

Biasanya bagaimana upaya yang ibu lakukan untuk mengimplementasikan 

assessment kebutuhan siswa/needs assessment dalam sosiometri dan observasi? 

 

GBK 4 

Selain dari angket, kita juga melaksanakan sosiometri dan juga melakukan 

observasi, gunanya supaya penyusunan program BK tersusun menjadi lebih 

efektif dan valid juga.  

 

Sumarni 

Apakah ibu pernah menggunakan AUM untuk mengungkapkan masalah siswa di 

sekolah? 

 

GBK 4 

Iya pernah. Untuk mengungkapkan masalah siswa biasanya kami di BK 

menggunakan AUM PTSDL. 

 

Sumarni  

Apa saja perangkat pendukung yang ibu gunakan untuk menunjang keefektifan 

dalam penyusunan program Bimbingan dan Konseling? 

 

GBK 4 

Mengadakan kerjasama dengan semua pihak di sekolah dan menyediakan kotak 

saran merupakan salah satu usaha kami supaya dalam proses penyusunan BK ini 

bisa berjalan dengan efektif dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan dan 

dibutuhkan siswa. 

 

Sumarni 

Selain dari data permasalahan siswa, data apalagi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan program Bimbingan dan Konseling? 

 

 



 

 

GBK 4 

Selain dari data permasalahan siswa yang saya dapatkan dari needs assessment, 

saya juga mengumpulkan data dari guru mata pelajaran dan wali kelas. Ini sangat 

dibutuhkan sebagai penunjang data yang ada sama saya. Dan selain dari data 

tentang masalah siswa, saya juga mengumpulkan data atau informasi mengenai 

bakat dan prestasi siswa. Karena di BK kan tidak hanya di penanganan masalah 

siswa saja, arah pengembangan siswa juga kita perhatikan. 

 

Sumarni 

Bagaimana tanggapan seluruh pihak sekolah terkait pelaksanaan needs assessment 

kepada siswa untuk penyusunan Bimbingan dan Konseling? 

 

GBK 4 

Pelaksanaan program BK ini kan diawali dengan melaksanakan needs assessmet 

kepada siswa dulu kemudian nanti akan melibatkan berbagai macam masalah dan 

kebutuhan siswa, jadi perlu diadakan konsultasi kepada semua pihak terutama 

kepala sekolah, guru mata pelajaran dan juga wali kelas. Alhamdulillah sejauh ini 

guru BK selalu mendapatkan tanggapan yang bagus. 

 

Sumarni  

Bagaimana gambaran keseluruhan program Bimbingan dan Konseling yang ada di 

sekolah ini? 

GBK 4 

Dari needs assessment seperti, observasi dan angket kebutuhan siswa, kita juga 

ada menggunakan AUM-UMUM, dan Sosiometri, ditambah lagi dengan data 

siswa yang kita dapatkan dari guru-guru wali kelas dan pendukung yang lain, jadi 

program BK  ada di sekolah ini kita susun ada yang berbentuk program tahunan, 

semesteran, bulanan dan mingguan, program ini berisi layanan-layanan seperti 

layanan konseling kelompok, ada juga layanan konseling individual. Dengan 

banyaknya sumber data yang kita dapatkan, maka kita berharap program BK di 

sekolah ini semakin baik dan efektif dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

siswa. 

 

Sumarni 

Bagaimana latar belakang pendidikan ibu? 

 

GBK 4 

Latar belakang pendidikan ibu dari S1 Psikologi dan setelah itu ibu mengambil 

akta 4 untuk pendidikan agama di UIR tetapi di ijazah di tulis bimbingan dan 

konseling. 



 

 

Sumarni 

Sudah berapa lama ibu menjadi guru bimbingan konseling di sekolah ini?  

 

GBK 4 

Jadi guru BK di sekolah ini lebih kurang 2 tahun sebelumnya tu di tempat lain di 

SMA di kampar 10 tahun. 

 

Sumarni 

Bagaimana pengalaman ibu sebelum menjadi guru bimbingan konseling?  

 

GBK 4 

Pengalaman ibu, setelah selesai kuliah ibu langsung menjadi guru. Tentunya 

pengalaman selama menjadi guru sudah banyak sekali. Kemudian pengalaman 

selama menjadi guru BK sangat banyak terutama pengalaman dalam membantu 

menyelesaikan masalah siswa. 

 

Sumarni 

Bagaimana pandangan ibu terhadap profesi ibu sebagai guru bimbingan dan 

konseling?  

 

GBK 4 

Profesi BK merupakan sebuah profesi yang sangat mulia, banyak hal yang tidak 

bisa dilakukan guru lain di bidang BK ini, salah-satunya bagaimana sabar 

menghadapi berbagai karakter siswa. 

 

Sumarni 

Selama ibu menjadi BK masalah apa saja yang ditemukan? 

 

GBK 4 

Sebenarnya masalah siswa inikan macam-macam, dan datangnya juga secara tiba-

tiba saja. Kadang hari ini tidak ada masalah yang ditemukan, besok ada saja 

masalah yang muncul dari siswa. Namun sejauh ini lebih banyak itu masalah di 

bidang belajar, kemudian sosialnya juga. Kadangkan ada juga siswa ini yang 

cekcoklah sama temannya, mengganggu teman dan sebagainya. 

 

Sumarni 

Hambatan–hambatan apa saja yang ibu temukan dalam pelaksanaan needs 

assessment untuk penyusunan program BK? 

 

 



 

 

GBK 4 

Hambatan yang ditemui dalam melakukan ini itu waktu, waktu yang terbatas, 

tidak ada terjadwal dalam roster pelajaran dan Seringkali pelaksanaan BK ini 

tidak sesuai dengan apa yang telah ditargetkan di RPL yang sudah dirancang. 

 

Sumarni 

Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam menunjang 

pembuatan program Bimbingan dan Konseling ini? 

 

GBK 4 

Sarana dan prasarana di dalam ruangan BK menurut saya masih kurang ya, seperti 

ruangan konseling khusus itu belum ada. Kemudian, untuk penunjang pembuatan 

program BK tentu butuh komputer, alat print dan lainnya, namun di rungan BK 

belum lengkap, terkadang kami harus ke TU dulu. 

 

Sumarni  

Bagaimana kecukupan waktu untuk pelaksanaan needs assessment siswa? 

 

GBK 4 

Untuk pelaksanaan needs assessment ini memang butuh waktu, apalagi untuk 

mengolah dan menganalisis memang membutuhkan waktu, untuk saat ini karena 

K13 kayak nya bimbingan konseling tidak masuk dalam roster, tetap kami 

diberikan oleh kepala sekolah  semacam waktu kami bisa juga melakukan 

mungkin dengan membuat jadwal. 

 

Sumarni 

Bagaimana dana yang tersedia untuk pelaksanaan needs assessment untuk 

penyusunan program BK? 

 

GBK 4 

Masalah dana biasanya kita mengajukan ke kurikulum kemudian baru ke kepala 

sekolah, namun kalau belum ada kita menggunakan kas BK dulu. 

 

Sumarni  

Bagaimana kerjasama antara guru bimbingan konseling, guru mata pelajaran, dan 

wali kelas dalam pelaksanaan needs assessment/assessment kebutuhan siswa 

untuk penyusunan program di sekolah ini? 

 

GBK 4 

Kejasama selalu dilakukan terutama dengan guru mata pelajaran dan wali kelas.  
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Kalau menurut ibu program BK itu adalah sebuah penentu 

kerja guru BK, karena yaa di dalam program BK itu sudah 

tersusun dan rencana kerja selama satu semester atau selama 

satu tahun, yang mana dalam program tersebut juga sudah 

tertera di dalamnya lingkup dari program itu sendiri, yang 

berisi program tentang penyelesaian masalah siswa yang 

berkaitan dengan pribadi siswa, belajar, karier, agama dan 

keluarga siswa tersebut. Program BK disusun berdasarkan 

kebutuhan siswa (needs assessment) Jadi program BK ini 

sangat penting dan sifatnya memang mendukung untuk 

kelancaran kinerja guru BK. Program BK ini sangat 

diperlukan sekali, karena apa yang akan dilakukan oleh guru 

BK dalam setahun akan tercantum dalam program BK 

tersebut. Program BK itu adalah arah pelaksanaan pelayanan 

BK di sekolah. Jadi tidak asal-asalan saja, ada dasarnya 

layanan itu dilakukan, ada arah yang ingin dicapai, kemudian 

tau kepada siapa dan kapan layanan BK itu akan dilakukan. 

Jadi saya pikir program BK ini sangatlah penting. Menyusun 

program BK tentunya dengan berbagai langkah dan berbagai 

macam pertimbangan. Program BK kita susun berdasarkan 

kebutuhan siswa, tentunya kita akan melihat apa yang 

dibuhkan siswa, baik itu dibidang pribadi, sosial, belajar 

ataupun karir, kemudian arah pengembangannya, kemudian 

melihat masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh siswa. 

Yang pertamanya kita harus melakukan needs assessment 

siswa ya, kemudian kita ambil pembagiannya antara kelas 1 

dengan kelas yang lain ya minimal itu 3 kelas lah. Setelah itu 

kita akan lakukan analisisnya kebutuhan siswa tersebut. 

Needs assessment adalah salah-satu langkah yang dilakukan 
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dalam penyusunan program BK. Dari hasil needs assessment 

inilah akan diketahui apa saja kebutuhan siswa, bisa jadi 

dibidang pribadi, sosial, karir, atau belajarnya, sehingga bisa 

kita analisis untuk penyusunan program BK. Needs 

assessment itu sangat penting sekali, karena dalam 

penyusunan program BK needs assessment dijadikan acuan 

atau landasan. Program BK disusun berdasarkan kebutuhan 

siswa dan didukung juga data siswa yang dimiliki oleh guru 

wali kelas dan guru mata pelajaran. Untuk pelaksanaan needs 

assessment yang sudah dilakukan hasilnya baik dan efektif 

digunakan dalam penyusunan program BK. Dengan adanya 

hasil needs assessment yang dilakukan ini, program BK yang 

disusun lebih terarah. Namun terkadang kami agak terkendala 

dengan waktu yang ada saat pelaksanaanya dengan siswa, 

kerena jam khusus untuk Bk kan gak ada. Pertama sekali saya 

akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang akan 

mereka kerjakan, kemudian saya jelaskan sampai apa tujuan 

dari pelaksanaan needs assessment ini. Siswa harus menjawab 

dengan benar sesuai dengan apa yang mereka rasakan saat ini. 

Karena ini akan membantu mengungkapkan kebutuhan 

mereka baik itu dibidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. 

Responnya cukup bagus, lagi pula ini tidak yang pertama 

kalinya mereka diminta untuk mengisi angket/instrumen dari 

guru BK. Setelah meminta siswa untuk menjawab angket 

tersebut tentu akan kita olah dan dianalisis terlebih dahulu 

sehingga kita akan tau apa kebutuhan siswa. Untuk 

penggunaan hasil needs assessment ini kita lihat hasil analisis 

terakhir terlebih dahulu. Nantikan disana kita akan tau 

kebutuhan-kebutuhan siswa, mulai dari bidang pribadi, 

belajar, sosial maupun karirnya. Kalau untuk bidang pribadi 

kira-kira yang dibutuhkan itu apa, kemudian layanan apa 

yang cocok diberikan, begitu juga dengan bidang yang 

lainnya. Kan kita analisis dulu. Siswakan kita harapkan untuk 

menjawab angket dengan sebenar-benarnya sehingga kita tau 

kebutuhan ataupun masalah mereka. Kalau seandainya 

ternyata masalah mereka adalah dibidang belajar, nanti kita 

bisa arahkan ke layanan konten, kalau masalah pribadi nanti 

bisa ke konseling individual, kalau masalahnya umum seperti 

kurang bisa berkomunikasi, atau sering gugup jika dimintakan 

untuk menyampaikan pendapat, maka ini bisa kita arahkan ke 
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layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok 

dimana di kelompok tersebut mereka akan dituntut untuk 

aktif. Jadi seperti itu contoh bagaimana penentuannya. 

Caranya yaitu dengan memaksimalkan pelaksanaan needs 

assessment ini supaya hasilnya juga maksimal. Ada angket, 

AUM UMUM dan AUM PTSDL juga pernah, ada kita juga 

menggunakan sosiometri dan juga observasi. Selain dari 

menggunakan angket atau AUM, kita juga melaksanakan 

sosiometri dan juga melakukan observasi, gunanya juga 

sebagai penunjang keefektifan dalam penyusunan program 

BK. Pernah. Kami pernah menggunakan AUM UMUM dan 

AUM PTSDL, tapi lebih sering menggunakan angket biasa 

dan observasi saja. Perangkat pendukung itu ada kotak saran, 

kotak masalah, buku catatan masalah siswa, bakat siswa, dan 

yang lainnya. Untuk kotak saran ini kita gunakan baik itu di 

BK ataupun di ruang majlis guru. Gunanya adalah kalau yang 

di ruang BK, kita beharap semua siswa memberikan masukan 

dan sarannya terhadap pelayanan BK, sedangkan di ruang 

majelis guru adalah kita berharap para majelis guru juga mau 

memberikan masukan dan sarannya terhadap pelayanan BK 

serta personilnya. Selain dari data needs asessment kita juga 

mengumpulkan semua data yang ada di guru mata pelajaran 

maupun wali kelas sebagai penunjang dari isi atau arah 

program BK di sekolah ini, seperti data perkembangan belajar 

siswa, bakat, minta serta, data mengenai potensi yang dimiliki 

oleh siswa dalam mata pelajaran tertentu. Pelaksanaan needs 

assessment ini tentunya kita akan melakukan kerjasama juga 

dengan guru-guru yang lain, seperti guru mata pelajaran dan 

wali kelas, karena untuk penyusunan program BK tentunya 

akan membutuhkan dukungan serta data-data siswa sebagai 

pendukung. Dari pihak BK sebelum melaksanakan needs 

assessment ini biasanya kita adakan diskusi kecil-kecilan 

untuk pembahasan mengenai program BK ini. Dari pihak BK 

akan menjelaskan mengenai apa itu program BK dan apa saja 

yang dibutuhkan dalam penyusunan program BK. Tanggapan 

yang diberikan oleh guru mata pelajaran dan wali kelas sangat 

bagus sekali dan mereka juga sangat mendukung, begitu juga 

dengan kepala sekolah juga memberikan respon yang baik 

untuk mendukung pelaksanaan needs assessment ini. Program 

BK di sekolah ini seperti yang telah ibu jawab dipertanyaan 
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sebelumnya tadi, di sekolah ini ada program tahunan, 

semesteran, bulanan dan mingguan, program BK yang ada di 

sekolah ini kita masih merujuk pada BK pola 17 plus, karena 

untuk menjangkau BK komprehensif kita rasanya masih jauh 

ya. Didalam program kita itu ada 10 layanan, ada juga 

beberapa kegiatan pendukung seperti himpunan data, 

kunjungan rumah. kita semua berharap program BK ini  bisa 

mempermudah perkembangan siswa karena telah disusun 

berdasarkan kebutuhan siswa/needs assessment siswa yang 

kita laksanakan. Alhamdulillah pendidikan saya dari jurusan 

S1 Bimbingan dan Konseling. Kalau disini ibu sudah 

mengajar dari tahun 2011, berarti sekitar 7 tahun. Kalau untuk 

pengalaman, ibu dulu selesai kuliah langsung menjadi guru 

BK di sini. Jadi kalau mengenai pengalaman menghadapi 

masalah siswa sudah banyaklah ya, kemudian kalau 

pengalaman dalam penyusunan program BK saya dari awal 

menjadi guru BK di sini sudah mulai menyusun program BK 

dan itu dilakukan setiap tahunnya. Pengalaman mengenai BK 

di luar sekolah ada di MGBK, disana kita bisa saling berbagi 

pengalaman. Pandangan saya sebagai guru BK adalah, BK 

merupakan pekerjaan yang sangat mulia, mulia karena kita 

bisa membantu orang lain yang sedang memiliki 

permasalahan. Melihat siswa bisa tersenyum dan semangat 

kembali dalam belajar merupakan hal yang sangat 

membahagiakan. Masalah-masalah yang ditemukan selama 

ini seperti masalah pribadi siswa, masalah dalam belajar juga, 

kemudian saya juga fokus kepada siswa kelas III yang akan 

memasuki Sekolah Menengah Atas. Kan nanti mereka harus 

tau mau lanjut ke sekolah mana dan tentunya supaya nanti 

mereka bisa lulus juga. Jadi kalau untuk siswa kelas III 

fokusnya ke sana. Hambatannya itu biasanya di pelaksanaan 

layanan. Layanan BK yang selalu dilaksanakan itu bimbingan 

kelompok, konseling kelompok, konseling individual dan 

layanan informasi. layanan BK lainnya jarang sekali 

dilaksanakan hanya kapan sangat dibutuhkan saja, kemudian, 

program BK yang sudah disusun tentukan ada RPL nya juga, 

dan kemudian akan ada evaluasi setelahnya, namun itu jarang 

bisa dilakukan mengingat waktu pelaksanaannya juga. Sarana 

dan prasarana yang ada di ruangan BK belum lengkap, 

terkadang jika ingin mengerjakan sesuatu kami harus ke TU 
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atau kami menggunakan komputer sendiri. Kita tidak ada jam 

kalaupun ada sangat terbatas, jadi kita meminta jam kepada 

guru yang lain. Kalau untuk dana ini agak sedikit sulit. Kita 

kadang ajukan ke pihak sekolah, melobi ke kepala sekolah 

juga. Tapi ya begitu kadang kadang ada tapi tak seberapa, dan 

seringnya kita memakai uang pribadi atau kas BK saja. Untuk 

kerjasama sampai saat ini tetap lancar. Semua informasi dan 

data yang kita perlukan tentang siswa bisa kita dapatkan. 

Untuk kebaikan sekolah InsyaAllah kita selalu melakukan 

kerjasama yang baik antar personil sekolah. 

 

Keterangan  

MPBK : (Menyusun Program Bimbingan Konseling) 

MNAS  : (Melaksanakan Needs Assessment Siswa) 

 

MNA : (Menjelaskan Needs Assessment) 

 

MHA : (Menganalisis Hasil Assessment) 

 

ASO  : (Angket Sosiometri Observasi) 

 

PP  : (Perangkat Pendukung) 

 

MDS  : (Mengumpulkan Data Siwa) 

 

PGBK : (Pendidikan Guru Bimbingan Konseling) 

 

SP  : (Sarana dan Prasarana) 

 

KGBK  : (Kerjasama Guru Bimbingan Konseling) 
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Program BK itu merupakan sebuah susunan dari rencana 

pelaksanaan layanan yang akan dilaksanakan selama satu 

tahun, satu semester, satu bulan, minggu bahkan mencakup 

hariannya. Program BK ini gunanya supaya arah dari 

pelaksanaan pelayanan BK yang akan lakukan lebih terarah 

dan lebih mudah untuk mengadakan evaluasi untuk 

program-program berikutnya. Program BK di dalamnya 

sudah mencakup dari tujuan perkembangan siswa, baik itu 

pribadi, sosial, belajar dan karirnya. Semua disusun 

berdasarkan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Program BK di 

sekolah sangat diperlukan sekali terutama untuk arah 

pelaksanaan layanan BK kedepannya. Program BK inikan 

sebagai acuan pertahun, semester, perminggu bahkan hari. 

Jadi dengan adanya program BK ini nanti guru BK tidak asal 

melaksanakan layanan saja, tapi ada dasarnya kapan 

dilaksanakan. Kalau saya untuk peyusunan program BK 

biasanya kita buat assessment kebutuhan dulu, hasil, biasa 

seperti angket, tanyakan dulu kepada siswa untuk 

mnyebarkan angket itu sendiri tidak keseluruhan nya, hanya 

beberapa kelas saja, pokoknya hanya mewakili, misalnya 7 

kelas saya ambil 2 kelas, cuman sebelumnya angket itu jadi 

saya sudah ada ancang-ancang nya, kirar-kira masalah apa 

yang bisa kita bahas itu sendiri, baru terkonsep baru 

masukkan ke angket tersebut, nah di situlah anak-anak 

memilih masalah masalah apa saja yang mereka butuhkan 

saat ini. Penting, karena memang kita kan gak tau setiap 

sekolah berbeda kasusnya, seperti di sekolah ini yang 

bedanya BK di tepi kota, berbeda dengan kasus di sekolah 

yang berada di tengah kota, jadi memang permasalahannya 

beda-beda, jadi dengan needs assessment itu kita bisa tetap 

pada sasaran layanan itu, memang dia butuh itu dan 

menginginkan itu, jadi kita istilah nya kalau kita nembak, 

memang pas sasaran memang itu yang mereka butuhkan, 
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kalau umpamanya sakitnya flu tu kita kasih obat batuk ya 

gak nyambunglah, istilahnya begitu lah. Pelaksanaan needs 

assessment yang telah dilakukan alhamdulillah bisa kita 

laksanakan dengan maksimal dan hasilnya juga 

alhamdulillah diperoleh dengan baik. Yang penting sekali 

kita jelaskan ke pada siswa adalah, bahwa needs assessment 

ini tujuannya adalah untuk membantu guru BK mengetahui 

permasalahan yang dialami oleh siswa, sehingga 

pelaksanaan pelayanan BK yang akan dilakukan oleh guru 

BK jadi terarah, tidak asal-asalan. saya juga sampaikan 

kepada siswa untuk menjawab soal dengan bener sesuai 

dengan apa yang dirasakan oleh siswa. Respon siswa cukup 

bagus. Kan kita sudah jelaskan maksud dari pelaksanaan 

needs assessment ini kepada siswa, jadi mereka tidak merasa 

ada keberatan. Hasil needs assessment itu nantikan diolah, 

kemudian didukung oleh data-data siswa dari sekolah baik 

itu dari guru mata pelajaran dan juga wali kelas. Kemudian 

dari kesemuanya itu kita analisis, maka nanti disimpulkanlah 

apa saja masalah pada siswa, kebutuhan siswa juga. 

Biasanya ada yang masalah di bidang belajar, karirnya, ada 

yang masalah dibidang pribadi bahkan sosial juga. 

Kemudian barulah kita akan lihat kira-kira layanan apa yang 

cocok untuk masing-masing permasalahan siswa tersebut. 

Jika masalahnya dibidang belajar layanannya seperti layanan 

konten, jika dibidang karir nanti akan ada layanan informasi 

tentang karir dan lainnya, dan begitu seterusnya. Itukan dari 

needs assessment terlihat anak itu butuh apa. Itu apa 

layanan-layanan yang mereka butuhkan itu kita tuanglah ke 

dalam yang namanya RPL di carilah materi yang sesuai 

dengan itu terbentuklah klasikal, makanya kita cari solusi 

nanti jam untuk bisa masuk kelas kalau tidak pun kita 

laksanakan layanan lain kayak bimbingan kelompok 

konseling kelompok, jadi inti dari needs assessment itu kita 

sudah dapat permasalahan anak yang kita perlu bahas itu apa 

jadi setelah RPL barulah masukkan ke program BK. Untuk 

penentuan layanan apa yang akan dilakukan nanti tergantung 

dengan masalah apa yang dihadapi siswa. Jika masalahnya 

dibidang belajar maka layanan yang akan diberikan seperti 

layanan konten, bisa dibimbingan atau konseling kelompok 

juga tergantung masalahnya di mana. Ada layanan 
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informasi, orientasi, ada layanan mediasi, konsultasi dan 

advokasi. Hasil needs assessmet itu nanti akan kita 

laksanakan dengan semaksimal mungkin supaya hasil yang 

dicapai juga menjadi maksimal dan dengan demikian maka 

program BK akan tersusun dengan efektif. Untuk 

mengidentifikasi assessment kebutuhan siswa ini kita 

menggunakan angket dan obsevasi, selain itu kita juga 

pernah menggunakan AUM UMUM, AUM PTSDL, dan 

sosiometri.  Kalau selain AUM atau angket, biasanya kita 

juga melaksanakan observasi dan sosiometri, untuk 

penunjang program BK menjadi lebih efektif. Untuk 

mengungkapkan masalah siswa saya menggunakan AUM ini 

karena lebih efektif untuk pengolahan dan hasilnya. Di BK 

kami menyediakan kotak saran melihat hasil kinerja BK. 

Nanti bisa siswa yang mengisi atau guru-guru. Tapi biasanya 

yang mengisi adalah siswa karena siswalah yang merasakan 

hasil dari pelayanan BK yang sudah kami berikan. Kalau 

guru-guru lain seperti guru mata pelajaran dan wali kelas 

biasanya kami langsung meminta saran dan mereka langsung 

menyampaikan apa yang harus kami lakukan sebagai guru 

BK dalam penyusunan program BK ini. Selain dari data 

needs assessment, data yang sangat kita butuhkan yaitu data 

siswa yang ada pada guru mata pelajaran dan wali kelas, 

seperti data prestasi siswa, bakat siswa dalam mata pelajaran 

tertentu, minat siswa dan lainnya. Kemudian, dari data ini 

kita gunakan untuk penunjang isi dan arah program BK di 

sekolah. Karena data siswa ini tidak hanya dilihat dari 

assessment yang diisi oleh siswa, tetapi juga perlu diketahui 

dari guru, karena mereka yang selalu mengetahui kegiatan 

siswa selama di sekolah. Penyusunan program ini selain dari 

melaksanakan needs assessment tentunya juga harus 

melakukan konsultasi  juga kepada pihak sekolah dan pihak 

lainnya. Inikan menyangkut dengan siswa dan 

permasalahannya jadi kita melakukan konsultasi, meminta 

masukan mengenai permasalahan siswa dan lainnya. Terkait 

program BK ini guru BK akan menjelaskan tentang 

pelaksanaan dan tujuannya sehingga nanti tidak ada yang 

mempermasalahkan. Alhamdulillah guru BK mendapatkan 

tanggapan dan respon yang baik. Kalau dari keseluruhan 

program BK yang ada di sekolah ini kita masih 
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menggunakan BK pada umumnya yaitu BK pola 17 Plus, 

yang mana program BK yang ada di sekolah ini, ada 

program tahunan, bulanan, mingguan dan semesteran. Fokus 

dari isi program BK ini yaitu adanya beberapa layanan 

seperti, layanan informasi, mediasi, layanan bimbingan 

kelompok, konseling kelompok, konseling individual dan 

bidang bimbingan, seperti bidang pribadi, sosial, belajar dan 

karir, Kalau untuk materi layanan, program BK disusun 

berdasarkan dari hasil observasi, angket, adanya needs 

assessment siswa, jadi semuanya kita susun berdasarkan 

kebutuhan siswa. Saya dari jurusan S1 Psikologi di 

Universitas 11 Agustus 1945 Surabaya. Ibu sudah menjadi 

guru BK di sekolah ini dari 2006, jadi lebih kurang sekitar 

13 tahun. Latar belakang pendidikan Pertama ibu dulu dari 

psikologi, kebetulan ibu bukan dari pendidik dari psikologi 

di Universitas Sebelas Agustus Surabaya. Pengalaman ibu 

sebelum menjadi guru, kalau dipekerjaan dibidang yang lain 

ada tetapi di 2006 itulah menjadi guru, kenapa saya menjadi 

guru BK, ketika itu karna kebetulan ibu dari psikologi, sudah 

di bidangnya guru di sekolah swasta. Kemudian pengalaman 

dalam penyusunan program BK ini juga sudah beberapa 

tahun ini kami disini sebagai guru BK selalu melakukan 

kerjasama dalam penyusunan program BK. Menjadi guru 

BK mendapatkan pengalaman yang berbeda dari guru yang 

lainnya. Selama ini masalah yang sering ditemukan itu 

masalah dalam belajar. Jadi siswa inikan kalau 

kemampuannya pasti berbeda-beda. Jadi masalahnya di situ. 

Kadang sudah mau melanjutkan materi berikutnya, tapi 

mikir lagi masih banyak siswa yang belum faham dimateri 

sebelumnya. Jadi salah-satu masalahnya seperti itu. 

Hambatan itu biasanya di pelaksanaan layanan, kemudian 

pada evaluasi setelah pelaksanaan layanan jarang dilakukan. 

Sarana dan prasarana untuk guru BK belum terlalu lengkap. 

Ruangan BK sebenarnya sudah ada tapi keadaan di 

dalamnya belum seperti ruangan BK yang seharusnya. 

Seperti belum ada ruangan konseling yang khusus, masih 

belum ada ruangan tersendiri untuk konseling individual, 

jadi ketika melakukan kegiatan konseling kami harus 

bergantian. Kalau untuk penunjang penyusunan program, 

guru BK itu membutuhkan komputer, printer dan lainnya, 
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namun kenyataannya yaa seperti yang kamu lihat bahwa di 

dalam ruangan BK ini untuk alat komputer belum ada, kalau 

untuk menyelesaikan masalah penyusunan program maupun 

RPL layanan kami harus ke TU dulu, selain dari itu kami 

memakai laptop sendiri. Biasanya kerja sama dengan guru-

guru yang bisa kita minta izin jamnya kayak di ujung-ujung 

semester tu biasanya mata pelajaran prakarya itu dah habis, 

itu kiat incar jamnya dan sudah ada omongan minta jam 

untuk nantinya,  biasanya seperti itu, karna memang BK gak 

di kasih jam pelajaran  di kelas kan, tapi insyallah selalu 

jalan, gak sulit, karna kesulitan jam masuk kelas aja. Untuk 

dana ini biasa kita pakai uang kas BK saja atau pakai uang 

pribadi. Kejasama dengan semua personil sekolah terutama 

dengan guru mata pelajaran dan wali kelas selalu kita 

lakukan, karena semua data perkembangan siswa guru mata 

pelajaran dan wali kelaslah yang paling tau. Program BK 

disusun berdasarkan kebutusan semua siswa, baik itu 

kebutuhan dibidang belajar, sosial karir dan yang lainnya. 

Jadi kerjasama ini sangat perlukan. 

 

Keterangan  

 

MPBK  : (Menyusun Program Bimbingan Konseling) 

MNAS  : (Melaksanakan Needs Assessment Siswa) 

 

MNA  : (Menjelaskan Needs Assessment) 

 

MHA   : (Menganalisis Hasil Assessment) 

 

ASO   : (Angket Sosiometri Observasi) 

 

PP  : (Perangkat Pendukung) 

 

MDS  : (Mengumpulkan Data Siwa) 

 

PGBK  : (Pendidikan Guru Bimbingan Konseling) 

 

SP  : (Sarana dan Prasarana) 

 

KGBK  : (Kerjasama Guru Bimbingan Konseling) 

 



 

 

HASIL TRANSKIP WAWANCARA GURU BIMBINGAN KONSELING TIGA 

TENTANG PELAKSANAAN NEEDS ASSESSMENT SISWA UNTUK 

PENYUSUNAN PROGRAM BIMBINGAN KONSELING 

DI  SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 

PEKANBARU 
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Program BK merupakan sebuah bukti nyata dari apa yang 

akan akan dilakukan oleh guru BK kedepannya. Lebih 

tepatnya program BK ini semacam sebuah rencana 

pelaksanaan layanan yang akan dilakukan atau yang akan 

diberikan kepada siswa. Program ini disusun berdasarkan 

hasil instrumen yang sudah kita sebarkan dan kita susun 

berdasarkan apa yang siswa butuhkan. Program BK terdiri 

dari program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan bahkan 

harian. Menurut saya diperlukannya program BK karena 

program BK ini adalah jantungnya bimbingan konseling, 

setiap pelaksanaan kegiatan layanan BK di dasari dari sebuah 

program BK yang tersusun dan terperinci dengan baik dan 

dapat dilaksanakan dengan terstruktur. Dengan demikian kita 

tau kemana arah layanan itu diberikan kepada siapa layanan 

itu diberikan. Jadi program BK ini sangat penting sekali 

menurut saya untuk setiap sekolah.  Biasanya saya melakukan 

penyusunan angket kebutuhan, atau needs assessment siswa, 

saya menyusun pertanyaan-pertanyaan. Sangat bagus, karena 

dalam penyusunan program BK needs assessment sangat 

dibutuhkan sekali. Program BK harusnya disusun berdasarkan 

kebutuhan siswa itu sendiri maka dilaksanakanlah needs 

assessment tersebut. Selain dari needs assessment siswa, 

program BK juga disusun berdasarkan dukungan dari data 

yang diberikan oleh guru wali kelas atau guru matapelajaran. 

Sehingga nantinya program BK tersusun secara terkoordinir 

dan proses pelaksanaan layanan BK jadi lebih terarah tujuan 

dari pelaksanaannya. Pelaksanaan needs assessment sejauh 

yang sudah kami lakukan berjalan dan tercapai dengan baik 

dan efektif digunakan dalam penyusunan program bimbingan 

konseling. Dengan didukung oleh hasil needs assessment ini 

program BK yang kita susun menjadi lebih terarah dan sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Untuk yang pertama 

kita lebih mengarah ke penjelasan ya, kita menjelaskan dulu 
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needs assessment apa, kemudian karena di sekolah kita ini 

kan menggunakan angket dan observasi. Untuk angket kita 

menjelaskan kepada siswa apa guna angket ini, untuk apa dan 

bagaimana pengunaan angket untuk siswa, dampak 

posistifnya apa, kemudian untuk BK apa manfaatnya dan 

untuk sekolah apa. Dengan dijelaskan demikian kami rasa 

semua siswa menjadi faham dan juga menunjang siswa untuk 

menjawab angket dengan benar dan serius.  Respon siswa 

mereka sangat antusias sekali, karenakan sudah berkali-kali 

kami minta untuk melakukan pengisian angket/instrument ini. 

Untuk mengelola jawaban siswa ini ya pastinya terlebih 

dahulukan angket kita olah kemudian kita analisis, sehingga 

kita ketahui apa kebutuhan siswa.  Untuk penggunaan hasil 

needs assessment siswa ini biasanya saya mengolah terlebih 

dahulu, disimpulkan dan kemudian barulah di susun sebuah 

program. Biasanya saya setelah hasil assessment selesai, 

lansung di masukkan ke dalam RPL. Untuk penggunaan hasil 

needs assessment ini kita lihat hasil analisis terakhir terlebih 

dahulu. Nantikan disana kita akan tau kebutuhan-kebutuhan 

siswa, mulai dari bidang pribadi, belajar, sosial maupun 

karirnya. Kalau untuk bidang pribadi kira-kira yang 

dibutuhkan itu apa, kemudian layanan apa yang cocok 

diberikan, begitu juga dengan bidang yang lainnya. Upaya 

yang dilakukan yaitu dengan memaksimalkan pelaksanaan 

needs assessment ini supaya hasilnya juga maksimal, karena 

semakin maksimal dilakukan maka hasil yang dicapai akan 

semakin bagus juga. Untuk mengidetifikasi kebutuhan siswa 

ini, kita menggunakan angket, observasi,  AUM UMUM dan 

AUM PTSDL juga pernah, kita juga ada menggunakan 

sosiometri. Biasanya selain dari angket dan AUM yang kita 

gunakan, kita juga menggunakan observasi dan sosiometri, 

supaya program BK yang kita susun menjadi lebih efektif dan 

valid. Pernah. AUM PTSDL kita gunakan untuk mengungkap 

masalah siswa. Agar dapat berjalan secara efektif proses 

penyusunan program BK ini, kami menyediakan kotak saran 

supaya kami tau apa yang kurang dan apa yang harus kami 

perbaharui dalam proses penyusunan program BK ini. Kami 

juga meminta saran kepada pihak sekolah terutama guru mata 

pelajaran dan wali kelas. Wakil kesiswaan dan kepala sekolah 

juga kami libatkan. Selain dari data siswa kita juga 
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mengumpulkan data-data siswa yang ada dengan guru, baik 

itu guru mata pelajaran dan juga guru wali kelas, supaya 

program BK di sekolah ini isi dan tujuannya lebih terarah dan 

efektif. Tanggapan yang diberikan oleh pihak sekolah 

mengenai pelaksanaan needs assessment ini sangat bagus. 

Bahkan dari kepala sekolah kami mendapatkan apresiasi. 

Dalam pelaksanaan needs assessment ini guru BK selalu 

melakukan konsultasi kepada semua pihak, meminta masukan 

dan dukungan, karena biar bagaimanapun ini menyangkut 

masalah siswa yang tentunya banyak pihak yang bertanggung 

jawab. Keseluruhan program BK yang kita susun di sekolah 

ini itu ya dari needs assessment yang telah kita lakukan 

didukung dari hasil observasi juga. Program BK di sini terdiri 

dari program tahunan, semesteran, bulanan dan mingguan, 

terdiri dari berbagai layanan BK seperti layanan informasi, 

layanan konseling kelompok, bimbingan kelompok, konseling 

individual dan beberapa layanan yang lainnya. Latar belakang 

pendidikan saya awalnya saya mengambil jurusan D2 Elektro, 

kemudian barulah saya mengambil jurusan S1 BK. Ibu sudah 

menjadi guru BK selama 7 tahun. Pengalaman ibu selama 

menjadi guru BK tentunya sudah banyak ya, mulai dai 

menangani masalah kecil sampai yang besarpun sudah 

pernah. Mengenal berbagai macam karakter dari setiap siswa  

juga merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. 

Kemudian dalam penyusunan program BK ini tentunya  juga 

ya, semakin banyak pengalaman tentunya program BK ini 

harus lebih baik, kita juga belajar dengan semua guru yang 

ikut bergabung di MGBK dalam penyusunan program BK ini, 

sharing ilmu dan lain sebagainya. Profesi menjadi seorang 

guru BK merupakan sebuah profesi yang mulia. Orang yang 

paling mulia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang 

lain. Saya rasa guru BK melaksanakan itu semua. Masalahnya 

selama ini yang sering saya temukan itu seperti masalah 

dalam belajar ya. Masih ada siswa yang mencontek, masih 

ada yang siswa yang ribut di kelas, mengganggu teman  saat 

belajar. Kalau untuk kelas III kita fokusnya kepada persiapan 

mereka untuk memasuki Sekolah Menengah Atas. Pada 

pelaksanaan BK terkadang pelaksanaannya tidak sesuai 

dengan RPL yang telah dirancang, dan terkendala pada 

evaluasi kepada siswa setelah layanan diberikan. Untuk 
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sarana dan prasarana di ruangan BK sebenarya belum terlalu 

lengkap. Untuk menyusun program BK kami membutuhkan 

komputer dan printer, namun di ruangan BK masih belum ada 

peralatan komputer, hanya ruangan konseling saja yang ada 

meskipun belum juga efektif. Waktunya sangat terbatas 

memang, namun karena kejasama dengan guru-guru lain jadi 

tetap bisa kita laksanakan. Untuk dana biasanya ada namun 

tidak banyak. Dan kadang kita menggunakan uang pribadi 

saja. Untuk kerja sama setiap tahunnya pada penyusunan 

program BK ini kami selalu melakukan kerja sama, terutama 

kerjasama antara guru BK dan guru mata pelajaran/wali kelas. 

Karena ini sangat membantu sekali dalam penyusunan 

program BK berdasarkan kebutuhan siswa itu sendiri.    

 

Keterangan  

 

MPBK  : (Menyusun Program Bimbingan Konseling) 

MNAS  : (Melaksanakan Needs Assessment Siswa) 

 

MNA  : (Menjelaskan Needs Assessment) 

 

MHA   : (Menganalisis Hasil Assessment) 

 

ASO   : (Angket Sosiometri Observasi) 

 

PP  : (Perangkat Pendukung) 

 

MDS  : (Mengumpulkan Data Siwa) 

 

PGBK  : (Pendidikan Guru Bimbingan Konseling) 

 

SP  : (Sarana dan Prasarana) 

 

KGBK  : (Kerjasama Guru Bimbingan Konseling) 

 



 

 

HASIL TRANSKIP WAWANCARA GURU BIMBINGAN KONSELING EMPAT 

TENTANG PELAKSANAAN NEEDS ASSESSMENT SISWA UNTUK 

PENYUSUNAN PROGRAM BIMBINGAN KONSELING 

DI  SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 

PEKANBARU 

 

Kode  Baris Hasil Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPBK 

 

 

 

MNAS 

 

 

 

 

 

 

MNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Program BK merupakan sebuah rencana pelaksanaan kegiatan 

pelayanan BK yang akan dilakukan. Awalnya Program BK ini 

kita susun dulu berdasarkan hasil instrumen kebutuhan siswa 

yang sudah kita sebarkan, kita olah dan kita lihat nanti 

kebutuhan siswa itu dibagian mana saja. Penyusunan program 

BK juga didukung oleh data prestasi atau hasil belajar siswa di 

sekolah. Semuanya kita susun menjadi program BK.  

Diperlukan Karena program BK ini adalah penunjang dari 

berjalan efektif atau tidaknya BK di sekolah, karena semua 

kegiatan yang akan dilaksanakan guru BK dalam satu 

tahunnya didasari oleh program yang telah disusun. Jadi 

kegiatan BK baik dalam satu semester, bulan maupun minggu, 

harus dilaksanakan sesuai dengan program yang telah dibuat, 

tidak asal-asalan saja. Jadi program BK itu sangatlah penting. 

Sebelum melakukan penyusunan program itu yang kita susun 

angket kebutuhan, supaya kita memang tahu semester ini apa 

saja yg harus kita laksanakan dengan angket kebutuhan kita 

bisa melaksanakan program bk itu sesuai dengan kebutuhan 

sekolah tersebut.  Sangat dibutuhkan ketika kita membuat 

program, karena awal yg kita lakukan sebelum melakukan 

Penyusunan program memang angket kebutuhan. Pelaksanaan 

needs assessment sejauh yang telah dilaksanakan berjalan 

dengan sangat baik, hasilnya juga sangat baik dan efektif 

untuk penyusunan program BK. Diawal untuk pelaksanaan 

needs assessment ini kita terlebih dahulu menjelaskan bahwa 

needs assessment ini gunanya untuk memenuhi kebutuhan 

siswa, jadi siswa harus menjawab sesuai dengan apa yang 

dirasakannya dan diisi dengan sungguh-sungguh, tidak lupa 

kita juga menjelaskan manfaatnya untuk siswa kedepan. 

Respon siswa Alhamdulillah mereka sangat baik, karena 

mereka sudah tau kegunaan dari lembar jawaban yang akan 

diisi.  Setelah angket selesai diisi, kemudian kita olah, 

didukung dengan data-data siswa yang ada, kemudian kita 
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analisis, setelah selesai dianalisis kita akan dapat 

menyimpulkan apa-apa saja kebutuhan siswa, baik itu di 

bidang belajar, karir, sosial maupun bidang prbadi siswa.  Dari 

jawaban siswa dilihat mana yang paling banyak diinginkan 

siswa maka itu yang dimasukkan, biasanya kami secara 

manual saja. Nanti jika sudah dianalisis hasil needs 

assessmentnya dan sudah tau layanan apa yang akan 

digunakan, maka nanti akan dibuat RPL nya.  Data kan kita 

analisis dulu, siswa kita minta menjawab angket dengan 

sungguh–sungguh, dari situlah kita tau masalah dan keutuhan 

siswa apa–apa saja dan dengan demikian kita menjadi mudah 

untuk menyalurkan kebutuhan siswa. Ketika misalnya masalah 

siswa adalah dibidang sosial, maka kita akan megarahkan 

siswa ke layanan bimbingan kelompok dan mencari solusi dan 

pelajaran yang bisa membantu masalah siswa dibidang sossial 

tersebut. Seperti itu lah cotoh yang akan kita lakukan untuk 

menyesuaikan isi layanan sesuai dengan kebutuhan siswa.  

Melaksanakan needs assessment semaksimal mungkin, supaya 

hasil yang diperoleh menjadi efektif. Untuk mengidentifikasi 

bisanya saya menggunakan angket, AUM UMUM, AUM 

PTSDL, dan juga angket sosiometri untuk melihat hubungan 

antar siswa. Selain dari angket, kita juga melaksanakan 

sosiometri dan juga melakukan observasi, gunanya supaya 

penyusunan program BK tersusun menjadi lebih efektif dan 

valid juga. Iya pernah. Untuk mengungkapkan masalah siswa 

biasanya kami di BK menggunakan AUM PTSDL. 

Mengadakan kerjasama dengan semua pihak di sekolah dan 

menyediakan kotak saran merupakan salah satu usaha kami 

supaya dalam proses penyusunan BK ini bisa berjalan dengan 

efektif dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan dan 

dibutuhkan siswa. Selain dari data permasalahan siswa yang 

saya dapatkan dari needs assessment, saya juga 

mengumpulkan data dari guru mata pelajaran dan wali kelas. 

Ini sangat dibutuhkan sebagai penunjang data yang ada sama 

saya. Dan selain dari data tentang masalah siswa, saya juga 

mengumpulkan data atau informasi mengenai bakat dan 

prestasi siswa. Karena di BK kan tidak hanya di pengananan 

masalah siswa saja, arah pengembangan siswa juga kita 

perhatikan. Pelaksanaan program BK ini kan diawali dengan 

melaksanakan needs assessmet kepada siswa dulu kemudian 
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nanti akan melibatkan berbagai macam masalah dan 

kebutuhan siswa, jadi perlu diadakan konsultasi kepada semua 

pihak terutama kepala sekolah, guru mata pelajaran dan juga 

wali kelas. Alhamdulillah sejauh ini guru BK selalu 

mendapatan tanggapan yang bagus. Dari needs assessment 

seperti, observasi dan angket kebutuhan siswa, kita juga ada 

menggunakan AUM-UMUM, dan Sosiometri, ditambah lagi 

dengan data siswa yang kita dapatkan dari guru-guru wali 

kelas dan pendukung yang lain, jadi program BK  ada di 

sekolah ini kita susun ada yang berbentuk program tahunan, 

semesteran, bulanan dan mingguan, program ini berisi 

layanan-layanan seperti layanan konseling kelompok, ada juga 

layanan konseling individual. Dengan banyaknya sumber data 

yang kita dapatkan, maka kita berharap program BK di 

sekolah ini semakin baik dan efektif dan sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan siswa. Latar belakang pendidikan ibu dari S1 

Psikologi dan setelah itu ibu mengambil akta 4 untuk 

pendidikan agama di UIR tetapi di ijazah ditulis bimbingan 

dan konseling. Jadi guru BK di sekolah ini lebih kurang 2 

tahun sebelumnya tu di tempat lain di SMA di kampar 10 

tahun. Pengalaman ibu, setelah selesai kuliah ibu langsung 

menjadi guru. Tentunya pengalaman selama menjadi guru 

sudah banyak sekali. Kemudian pengalaman selama menjadi 

guru BK sangat banyak terutama pengalaman dalam 

membantu menyelesaikan masalah siswa. Profesi BK 

merupakan sebuah profesi yang sangat mulia, banyak hal yang 

tidak bisa dilakukan guru lain di bidang BK ini, salah-satunya 

bagaimana sabar menghadapi berbagai karakter siswa. 

Sebenarnya masalah siswa inikan macam-macam, dan 

datangnya juga secara tiba-tiba saja. Kadang hari ini tidak ada 

masalah yang ditemukan, besok ada saja masalah yang muncul 

dari siswa. Namun sejauh ini lebih banyak itu masalah di 

bidang belajar, kemudian sosialnya juga. Kadangkan ada juga 

siswa ini yang cekcoklah sama temannya, mengganggu teman 

dan sebagainya. Seringkali pelaksanaan BK ini tidak sesuai 

dengan apa yang telah ditargetkan di RPL yang sudah 

dirancang. Sarana dan prasarana di dalam ruangan BK 

menurut saya masih kurang ya, seperti ruangan kosnseling 

khusus itu belum ada. Kemudian, untuk penunjang pembuatan 

program BK tentu butuh komputer, alat print dan lainnya, 
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namun di rungan BK belum lengkap, terkadang kami harus ke 

TU dulu. Untuk pelaksanaan needs assessment ini memang 

butuh waktu, apalagi untuk mengolah dan menganalisis 

memang membutuhkan waktu, untuk saat ini karena K13 

kayak nya bimbingan konseling tidak masuk dalam roster, 

tetap kami diberikan oleh kepala sekolah  semacam waktu 

kami bisa juga melakukan mungkin dengan membuat jadwal. 

Masalah dana biasanya kita mengajukan ke kurikulum 

kemudian baru ke kepala sekolah, namun kalau belum ada kita 

menggunakan kas BK dulu. Kejasama selalu dilakukan 

terutama dengan guru mata pelajaran dan wali kelas.  

 

Keterangan  

MPBK  : (Menyusun Program Bimbingan Konseling) 

MNAS  : (Melaksanakan Needs Assessment Siswa) 

 

MNA  : (Menjelaskan Needs Assessment) 

 

MHA   : (Menganalisis Hasil Assessment) 

 

ASO   : (Angket Sosiometri Observasi) 

 

PP  : (Perangkat Pendukung) 

 

MDS  : (Mengumpulkan Data Siwa) 

 

PGBK  : (Pendidikan Guru Bimbingan Konseling) 

 

SP  : (Sarana dan Prasarana) 

 

KGBK  : (Kerjasama Guru Bimbingan Konseling) 

 

 



 

 

HASIL OBSERVASI  

Pelaksanaan Needs Asessment Siswa untuk Penyusunan Program 

Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 

Pekanbaru 

 

No. Pernyataan Jawaban 

GBK 1 GBK 2 GBK 3 GBK 4 

Y T Y T Y T Y T 

1.  Guru bimbingan konseling 

melakukan refleksi alasan 

mengapa diperluknnya suatu 

program Bimbingan Konseling. 
  -   -   -   - 

2.  Guru bimbingan dan konseling 

melakukan penelaah untuk 

mengukur kebutuhan siswa apa 

saja yang diperlukan dalam 

program Bimbingan dan 

Konseling 

  -   -   -   - 

3.  Guru bimbingan dan konseling 

menentukan lingkup program 

pada bidang bimbingan pribadi.  

 
  -   -   -   - 

4.  Guru bimbingan dan konseling 

menentukan lingkup program 

pada bidang bimbingan sosial. 

 
  -   -   -   - 

5.  Guru bimbingan dan konseling 

menentukan lingkup program 

pada bidang bimbingan belajar. 
  -   -   -   - 

6.  Guru bimbingan dan konseling 

menentukan lingkup program 

pada bidang bimbingan karir.   -   -   -    - 

7.  Guru bimbingan konseling 

menjelaskan kepada semua 

pihak yang berkepentingan di 

dalam program Bimbingan 

konseling tentang program yang 

akan disusun. 

  -   -   -   - 



 

 

8.  Guru bimbingan konseling 

menggunakan berbagai 

media/perangkat misalnya kotak 

kritik dan saran yang ada pada 

lembaga untuk menunjang 

keefektikan dalam penyusunan 

program  Bimbingan dan 

Konseling. 

  -   -   -   - 

9.  Guru bimbingan konseling 

melakukan identifikasi data 

perkembangan masalah siswa.   -   -   -   - 

10.  Guru bimbingan konseling 

melakukan identifikasi data 

prestasi siswa. 

  -   -   -   - 

11.  Guru bimbingan dan konseling 

melakukan mengumpulan data 

menggunakan Alat Ungkap 

Masalah (AUM) siswa.  
  -   - -   -   

12.  Guru bimbingan dan konseling 

menyebarkan angket untuk 

mengumpulkan data kebutuhan 

siswa.  
  -   -   -   - 

13.  Guru bimbingan dan konseling 

melakukan observasi terhadap 

siswa. 
  -   -   -   -  - 

 

 

Dari observasi yang telah peneliti lakukan terhadap 4 orang guru 

bimbingan konseling dengan jumlah 13 item yang masing-masing dilaksanakan 

satu minggu maka terlihat:  

Observasi yang telah peneliti lakukan terhadap GBK1, terlihat bahwa dari 

tiga belas item yang diobservasi, telah dilaksanakan sepenuhnya oleh GBK1, 

berarti pelaksanaan needs assessment siswa untuk penyusunan program 

Bimbingan Konseling dapat dikategorikan sangat baik baik, selanjutnya observasi 

yang dilakukan terhadap GBK2 dan mendapat hasil bahwa dari tiga belas item 



 

 

yang diobservasi sudah dilaksanakan sepenuhnya, dalam hal ini dapat 

disimpulkan bahwa GBK2 berarti sudah dikategorikan sangat baik dalam 

pelaksanaan needs assessment siswa untuk penyusunan program Bimbingan 

Konseling. Selanjutnya observasi yang dilakukan terhadap GBK3 terlihat bahwa 

dari ketiga belas item yang diobservasi, item nomor 10 belum dilaksanakan 

GBK3, dalam hal ini dilihat dari keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa GBK3 

sudah dikategorikan baik dalam pelaksanaan needs assessment siswa untuk 

penyusunan program Bimbingan Konseling. Dan selanjutnya observasi yang telah 

dilakukan terhadap GBK4, terlihat bahwa dari ketiga belas item yang diobservasi, 

item nomor 10 belum dilaksanakan oleh GBK4, dalam hal ini dapat disimpulkan 

bahwa GBK4 sudah dikategorikan baik dalam pelaksanaan needs assessment 

siswa untuk penyusunan program Bimbingan Konseling di SMP Negeri 9 

Pekanbaru.  



 

 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SISWA 

Sumarni 

Instrumen apa saja yang pernah diberikan oleh guru BK di sekolah? 

Siswa I 

Yang pernah diberikan oleh guru BK di sekolah itu angket, pernah juga angket 

sosiometri namanya. 

Sumarni 

Apakah kamu pernah mengisi AUM Umum atau AUM PTSDL di sekolah? 

Siswa I 

Kalau untuk AUM Umum atau AUM PTSDL pernah. Tapi yang selalu itu AUM 

PTSDL. 

Sumarni 

Apakah pelaksanaan layanan BK di sekolah sudah sesuai dengan apa yang kamu 

butuhkan? 

Siswa I 

Layanan BK yang pernah saya ikuti semuanya menurut saya sesuai dengan apa 

yang saya butuhkan. Saya pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok 

membahas tentang narkoba, menurut saya narkoba sangat bagus untuk dibahas 

karena saya takut jadi orang yang pecandu narkoba. Katanya narkoba itu haram. 

Sumarni 

Apakah pelaksanaan layanan BK di sekolah dilaksanakan dengan terstruktur? 

Siswa I 

Untuk kegiatan BK yang saya ikuti hampir setiap minggu ada guru BK yang 

masuk ke dalam kelas, dan setiap minggu kami selalu mengikuti pelayanan BK 

yang berbeda-beda. 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SISWA 

 

Sumarni  

Instrumen apa saja yang pernah diberikan oleh guru BK di sekolah? 

Siswa 2 

Instrumen yang pernah diberikan itu berupa angket sosiometri. Kami pernah 

melihat sejauh mana hubungan bersama teman-teman di sekolah. 

Sumarni 

Apakah kamu pernah mengisi AUM Umum atau AUM PTSDL di sekolah? 

Siswa 2 

Saya sudah beberapa kali mengisi AUM, terutama itu AUM PTSDL 

Sumarni  

Apakah pelaksanaan layanan BK di sekolah sudah sesuai dengan apa yang kamu 

butuhkan? 

Siswa 2 

Beberapa layanan yang menurut tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi 

kebanyakan layanan yang diberikan sesuai dengan apa yang saya butuhkan. 

Sumarni  

Apakah pelaksanaan layanan BK di sekolah dilaksanakan dengan terstruktur? 

Siswa 2 

Iya terstruktur. Guru BK setiap minggu masuk ke dalam kelas saya dan 

memberikan beberpa layanan, ada layanan informasi, bimbingan kelompok dan 

konseling kelompok, namun yang sering itu adalah bimbingan kelompok dan 

konseling kelompok. 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMEN WAWANCARA KEPADA SISWA  

 

PEDOMAN WAWANCARA TENTANG FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR 

PENGHAMBAT TENTANG PELAKSANAAN NEED ASSESSMENT SISWA 

UNTUK PENYUSUNAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELINGDI 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 PEKANBARU 

Nama   : 

Hari/Tanggal  : Selasa, 14 Agustus 2018 

Status / Jabatan : Siswa  

 

 

 

 

 

 

 

Kode  Baris  Hasil Wawacara 
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Yang pernah diberikan oleh guru BK di sekolah itu 

angket, pernah juga angket sosiometri namanya. Kalau 

untuk AUM Umum atau AUM PTSDL pernah. Tapi 

yang selalu itu AUM PTSDL.  Layanan BK yang 

pernah saya ikuti semuanya menurut saya sesuai 

dengan apa yang saya butuhkan. Saya pernah 

mengikuti layanan bimbingan kelompok membahas 

tentang narkoba, menurut saya narkoba sangat bagus 

untuk dibahas karena saya takut jadi orang yang 

pecandu narkoba. Katanya narkoba itu haram.Untuk 

kegiatan BK yang saya ikuti hampir setiap minggu ada 

guru BK yang masuk ke dalam kelas, dan setiap 

minggu kami selalu mengikuti pelayanan BK yang 

berbeda-beda. 



 

 

INSTRUMEN WAWANCARA KEPADA SISWA  

 

PEDOMAN WAWANCARA TENTANG FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR 

PENGHAMBAT TENTANG PELAKSANAAN NEEDS ASSESSMENT SISWA 

UNTUK PENYUSUNAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING 

DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 PEKANBARU 

 

 

Nama    

Hari/Tanggal  : Selasa, 14 Agustus 2018 

Status / Jabatan : Siswa  

 

 

Kode Baris Hasil wawancara 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Instrumen yang pernah diberikan itu berupa angket 

sosiometri. Kami pernah melihat sejauh mana hubungan 

bersama teman-teman di sekolah. Saya sudah beberapa kali 

mengisi AUM, terutama itu AUM PTSDL. Beberapa 

layanan yang menurut tidak sesuai dengan apa yang saya 

inginkan. Tapi kebanyakan layanan yang diberikan sesuai 

dengan apa yang saya butuhkan. Iya terstruktur. Guru BK 

setiap minggu masuk ke dalam kelas saya dan memberikan 

beberpa layanan, ada layanan informasi, bimbingan 

kelompok dan konseling kelompok, namun yang sering itu 

adalah bimbingan kelompok dan konseling kelompok. 
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Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau pada 

tanggal 13 September 2019 dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) di 

bawah bimbingan Bapak Dr. Tohirin, M.Pd. Adapun hasil ujian predikat Lulusan 

Sarjana “Memuaskan” dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,68. 


