
BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KONSEP OPERASIONAL

A. Kajian teoritis

1. Kerangka teoretis

a. Pengertian efektivitas

Adapun landasan teori yang mendasari kajian ini adalah

efekivitas. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata

effective yang berarti tercapainya tujuan pekerjaan atau perbuatan yang

direncanakan.1 Efektivitas adalah ukuran tentang bagaimana sebaiknya

melaksanakan suatu sistem yang ada dengan sistem yang dikehendaki

dan harus dipelihara.2

b. Pengertian pengelolaan waktu

Adapun landasan teori yang mendasari kajian ini adalah

pengelolaan waktu. Waktu merupakan rangkaian saat, momen,

kejadian atau batas awal dan akhir.3 Tidak sedikit orang mengartikan

pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara manajemen

dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan

organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk kerja

dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya

tujuan organisasi lembaga. Adapun konsep waktu itu sendiri menurut

kajian islam :

1Wojo Sito. Kamus Lengkap Indonesia-Inggris(Semarang: PT, Widya Karya. 1980) hal. 49
2Tohirin. Psikologi Belajar Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rineka Cipta. 1990) hal. 18
3 Deni Sutan Bahtiar. Manajemen Waktu Islami (Jakarta: Amzah. 2012) hal.24



Allah SWT berfirman :

الَِحاِت 2) إِنَّ اإلْنَساَن لَفِي ُخْسٍر (1َواْلَعْصِر ( ) إِال الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبِر ( 3-1) الصر :3َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ

Artinya : Demi masa (1) Sesungguhnya manusia itu benar-

benar berada dalam kerugian (2) kecuali orang-orang yang beriman

dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati

kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran (3)

QS. Al ‘Ashri 1-3

Dalam islam waktu bukan hanya lebih berharga sekedar dari

pada emas atau seperti pepatah Inggris yang menyatakan Time Is

Money Lebih dari itu, waktu dalam islam adalah “kehidupan” al-

waqtu huwa al-hayah demikian kata as-Syahid Hasan al-Banna. Oleh

karena itu Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar

memanfaatkan waktu yang tersisa dengan lima hal.

Beliau bersabda: “ Manfaatkanlah (oleh kalian) lima hal,

sebelum dating lima hal, masa mudamu sebelum masa tuamu, waktu

waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum

datang waktu fakimu, waktu luangmu sebelum masa sibukmu, dan

hidupmu sebelum datang kematianmu.” (HR. Hakim, sanadnya

Shahih dari Ibnu Abbas)4

4 Ibid



Menurut Robert T. Kiyosakidan Sharon L pengelolaan adalah

sebuah kata yang besar sekali yang mencakup pengelolaan uang,

waktu, orang, sumberdaya, dan terutama pengelolaan informasi.5

Berkaitan dengan pelayanan bimbingan dan konseling AA. Dani

Saliswijaya menyatakan pengelolaan merupakan upaya untuk

mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan

berupa terjadi kesalahan.6

Agar mencapai pelayanan konseling yang bermanfaat bagi siswa,

maka penyelenggaraan layanan harus menerapkan kaidah-kaidah

dalam pelaksanaan layanan konseling. Kaidah tersebut meliputi

orientasi, prinsip, dan asas serta landasan yang secara keseluruhan

terpadu dalam setiap kegiatan layanan dan aspek-aspek

pendukungnya. Selain itu penyelenggaraan layanan harus

dilaksanakan dengan berbagai modus, format, dan pendekatan yang

baik dalam pelaksanaanya.

Selain diterapkan dengan baik dari berbagai unsur-unsur

pelayanan konseling di atas, factor yang sangat berperan dalam

mendukung tercapainya efektifitas layanan yang diselenggarakan

adalah pengelolaan yang baik dalam setiap akan menyelenggarakan

layanan, dan secara umum pengelolaan yang bersifat menyeluruh

terhadap program layanan bimbingan konseling.

5http://www.lepank.com/2012/07/pengertian-pengelolaan-menurut-
beberapa.html/Download 30 April 2013 pukul 10:20WIB

6http://www.lepank.com/2012/07/pengertian-pengelolaan-menurut-beberapa.html /Loc. Cit



Pentingnya pengelolaan layanan adalah menjaga efisiensi dan

efektifitas dari layanan yang akan diselenggarakan. Sehingga layanan

yang akan diselenggarakan lebih terarah, focus, dan

akan memudahkan untuk melakukan kegiatan evaluasi terhadap

pelaksanaan layanan yang diselenggarakan.

Memahami konsep pengelolaan merupakan hal yang sangat

penting bagi guru. Pemahaman konsep ini sangat membantu dalam

menerjemahkan cara-cara pengelolaan lingkungan belajar secara

kebutuhan.7

c. Pengertian bimbingan konseling

Pelayanan bimbingnan konseling merupakan proses bantuan atau

pertolongan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada

individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan

timbal balik antara keduanya, agar konseli memiliki kemampuan atau

kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu

memecahkan masalahnya sendiri. Atau proses pemberian bantuan

atau pertolongan yang sistematis dari pembimbing (konselor) kepada

konseli (siswa) melalui pertemuan tatap muka atau timbal balik antara

keduanya untuk mengungkapkan masalah konseli sehingga konseli

mampu melihat masalah sendiri, mampu menerima dirinya sesuai

7Rita Maryana, Ali Nugraha, Yeni Rachmawati, Penengelolaan Lingkungan Belajar
(Jakarta: Kencana 2009) hal.16



dengan potensinya, dan mampu memecahkan sendiri masalah yang

dihadapinya.8

Pengertian bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang

diberikan kepada individu dalam menghindari atau mengatasi

kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya, agar individu atau

sekumpulan itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.9

Sedangkan menurut Moegiadi dalam Winkle dan Hastuti

bimbingan dapat diartikan sejenis pelayanan pada individu, agar

mereka dapat menentukan pilihan, menetapkan tujuan dengan

tepatdan menyusun rencana yang realistis sehingga mereka dapat

menyesuaikan diri dengan memuaskan di dalam lingkungan di mana

mereka hidup.10

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari

kata ”Guidance” berasal dari kata kerja “to guide” yang  mempunyai

arti “menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu.

Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat

diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan11. Sedangkan istilah

konseling berasal dari bahasa inggris “to caunsel” yang secara

etimologis berarti “to give advice” atau memberi saran ataupun

nasehat. Selanjutnya dijelaskan bahwa konseling adalah serangkai

8Tohirin (2007). Bimbingan dan Konseling di sekolah dan Madrasah. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. hal. 26

9Bimo walgito (1986) Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah. Yogyakarta fakultas
psikologi UGM. hal. 10

10Winkle dan Hasturi. (2004). Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan. Jakarta:
PT. Gramedia widya sarana. hal. 29

11 Hallen, Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, hal.3



hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantu

dia dalam merubah sikap dan tingkah lakunya12.

Jadi, yang dimaksud dengan bimbingan konseling adalah suatu

bentuk tes dalam memberikan bantuan terhadap siswa yang

mengalami masalah atau hambatan hambatan yang ada dan

membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah berdasarkan

teknik-teknik bimbingan.

1) Pelaksanaan bimbingan konseling

Penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling memerlukan

waktu yang cukup. Oleh karena itu, perlu sediakannya waktu dan

kesempatan yang memadai bagi terselengggaranya segenap jenis

layanan bimbingan konseling dengan berbagai kegiatan

pendukungnya.

Waktu di luar jam-jam pelajaran (jam sekolah) perlu

disediakan dan diatur dengan baik bagi terselenggaranya layanan

bimbingan konseling serta kegiatan pendukungnya.

Dalam kaitan dengan waktu untuk melaksanakan kegiatan

bimbingan konseling, SK. Mendikbud No. 025/0/1995

mengemukakan bahwa kegiatan bimbingan konseling dapat

dilaksanakan di dalam atau di luar jam pelajaran sekolah. Kegiatan

bimbingan konseling di luar jam sekolah sebanyak-banyaknya 50%

dari keseluruhan kegiatan bimbingan konseling untuk siswa disekolah

12 Ibid, hal.9



itu, atas persetujuan kepala sekolah. Dalam kaitan itu, guru

pembimbing harus membuat perencanaan program satuan layanan dan

kegiatan pendukung yang masing-masing dapat dilakukan di dalam

atau di luar jam pelajaran sekolah. Dalam pengimplementasian nya

rasio dan siswa SMA sederajat adalah 1:150 orang siswa. Seorang

guru pembimbing diberikan tugas dan tanggung jawab penuh

melakukan pelayanan bimbingan konseling terhadap 150 orang siswa.

Guru pembimbing wajib menyelenggarakan kegiatan bimbingan

konseling setara dengan 18 jam pelajaran seminggu seperti beban

guru mata pelajaran. Setiap satu kali kegiatan mengajar diperlukan

waktu dua jam tatap muka, maka seorang guru mata pelajaran dalam

seminggu wajib melakukan kegiatan sebanyak sembilan kali.

Demikian pula lah kiranya, apabila satu kali kegiatan atau kegiatan

pendukung bimbingan konseling rata-rata memakan waktu dua jam

tatap muka13, maka seorang guru pembimbing dalam satu minggu

wajib melaksanakan sembilan kali kegiatan layanan atau kegiatan

pendukung.14

2) Volume kegiatan bimbingan konseling di sekolah

a) Layanan orientasi : 4 – 6%

b) Layanan informasi : 10 – 12%

c) Layanan penempatan penyaluran : 5 – 8%

d) Layanan pembelajaran : 12 – 15%

13 SK Mendikbud No. 025/0/1995
14 Seri pemandu pelaksaan bimbingan dan konseling disekolah,Pelayanan bimbingan

konseling di SMU



e) Layanan konseling perorangan : 12 – 15%

f) Layanan bimbingan kelompok : 15 – 20%

g) Layanan konseling kelompok : 12 – 15 %

h) Aplikasi instrumentasi : 4 – 8%

i) Himpunan data : ------*)

j) Konferensi kasus : 5 – 8%

k) Kunjungan rumah : 5 – 8%

l) Alih tangan kasus : 0 – 2%15

*) = Dilaksanakan terus menerus tetapi persentasenya tidak

dihitung.

3) Fungsi bimbingan konseling

Adapun fungsi dari bimbingan konseling menurut Prayitno

dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Bimbingan dan

Konseling” yaitu berfungsi sebagai berikut :

a) Fungsi pemahaman

Fungsi pemahaman yang sangat perlu dihasilkan oleh

pelayanan bimbingan konseling adalah pemahaman tentang

diri klien beserta pemahaman nya oleh klien sendiri dan

pihak yang akan membantu klien, serta pemahaman tentang

lingkungan klien adalah klien.16

b) Fungsi pencegahan

15 Format satuan layanan, satan pendukung, kegiatan bimbingan konseling dan kegiatan
laboratorium psikologi  MMTsN Malang 1

16 Prayitno dan eman amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2003. hal. 196



Ada suatu slogan yang berkembang dalam bidang kesehatan

yaitu “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Slogan ini

relevan dengan bidang bimbingan konseling yang sangat

mendambakan sebaiknya individu tidak mengalami sesuatu

masalah. dan bagi konselor yang profesional yang misi

tugasnya dipenuhi dengan perjuangan untuk menyingkirkan

berbagai hambatan yang dapat menghalangi perkembangan

individu, upaya pencegahan tidak sekedar merupakan ide

yang bagus, tetapi adalah sesuatu keharusan yang bersifat etis

(Homer dan MC El Pe Haney, 1993). Oleh karena itu

pelaksanaan fungsi pencehagahan bagi konselor merupakan

bagian dari tugas dan kewajiban yang sangat penting. Ada

juga fungsi penjegahan ini adalah pelayanan bimbingan

konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah

pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari berbagai

masalah yang dapat menghambat perkembangannya.

c) Fungsi pengentasan

Orang yang mengalami masalah itu dianggap berada dalam

suatu keadaan yang tidak menyenangkan, ia perlu dientaskan

dari keadaan yang tidak disukainya itu. Upaya yang

dilakukan untuk mengatasi permsalahan itu adalah upaya

pengentasan melalui pelayanan konseling menyelenggarakan

fungsi pengentasan.



d) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan

Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang

biaik yang ada pada diri individu, baik hal itu merupakan

pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah

dicapai selama ini. dan apa bila berbicara tentang

“pemeliharaan”, maka pemeliharaan yang baik bukanlah

sekedar mempertahankan agar hal-hal yang dimaksudkan

tetap utuh, tidak rusak dan tetap dalam keadaan semula,

melainkan juga mengusahakan agar hal-hal tersebut

bertambah baik, kalau dapat lebih baik, lebih menyenagkan,

memiliki nilai tambah dari pada waktu-waktu sebelum.

Pemeliharaan yang demikian itu adalah pemeliharaan yang

membangun, pemeliharaan yang memperkembangkan. Oleh

karena itu, fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan tak

dapat dipisahkan.

Melalui fungsi pengembangan ini, pelayanan bimbingan

konseling diberikan kepada para siswa untuk membantu para

siswa dalam mengembangkan keseluruhan potensinya secara

lebih terarah. Dengan perkataan lain, pelayanan bimbingan

konseling membantu para siswa agar berkembang sesuai

dengan potensinya masing-masing. Selain itu, dalam fungsi

ini hal-hal yang sudah baik (positif) pada diri siswa dijaga

agar tetap baik, dimantapkan dan dikembangkan. Misalnya



sikap dan kebiasaan baik yang telah terbina dalam bertindak

dan bertingkah laku sehari hari tetap dipelihara dan terus

diupayakan untuk dikembangkan.

e) Fungsi penyaluran

Setiap siswa hendaknya memperoleh kesempatan untuk

mengembangkan diri sesuai dengan keadaan pribadinya

masing-masing yang meliputi bakat, minat,kecakapan,cita-

cita dan lain sebagainya. Melalui fungsi ini pelayanan

bimbingan konseling berupaya mengenali masing-masing

siswa secara perorangan, selanjutnya memberikan bantuan

menyalurkan kearah kegiatan atau program yang dapat

menunjang tercapainya perkembangan yang optimal.

Bentuk kegiatan bimbingan konseling berkaitan dengan

fungsi ini adalah : (1). Pemilihan sekolah lanjutan, (2).

Memperoleh jurusan yang tepat, (3). Penyusuan program

belajar, (4). Pengmbangan bakat dan minat, (5). Perencanaan

karir.

f) Fungsi penyesuaian

Fungsi ini membantu terciptanya penyesuaian antara siswa

dan lingkungannya, melalui fungsi ini pelayabnan bimbingan

konseling membantu siswa memperoleh penyesuaian diri

secara baik dengan lingkungannnya



Fungsi penyesuaian mempunyai dua arah. Pertama, bantuan

kepada siswa dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan

sekolah atau madrasah. Kedua, bantuan dalam

mengembangkan program pendidikan sesuai dengan

keadaaan masing-masing siswa.

g) Fungsi perbaikan

Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan konseling diberikan

kepada siswa untuk memcahkan masalah-masalah yang

dihadapi siswa. Dengan kata lain, program bimbngan

konseling dirumuskan berdasarkan masalah yang terjadi pada

siswa.

Berbeda dengan fungsi pencegahan, fungsi ini siswa yang

memiliki masalah yang mendapat perhatian untuk diberikan

bantuan, sehingga diharapkan masalah yang dialami oleh

siswa tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang.17

h) Fungsi advokasi

Layanan bimbingan konseling dalam fungsi ini adalah

membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas dan

atau kepentingannya yang kurang mendapatkan perhatian.

Fungsi advokasi disini juga maksudnya yaitu bimbingan

konseling yang akan menghasilkan teradvokasi atau

17 Tohirin opcit hal. 39-50



pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya

pengembangan seluruh potensi secara optimal.18

4) Tujuan bimbingan konseling

Sedangkan tujuan bimbingan konseling menurut Dewa Ketut

Sukardi dalam bukunya “Pengantar Pelaksanaa Program Bimbingan

dan Konseling di Sekolah” terbagi dua tujuan :

1) Tujuan umum

Tujuan umum dari layanan bimbingan konseling adalah sesuai

dengan tujuan pendidikan bagaimana dinyatakan dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasioanal (UUSPN) tahun 1989 (UU

No. 2/1989) yaitu terwujudnya manusia seutuhnya yang cerdas,

yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan

berbudipekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, keperibadian yang

mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan

dan kebangsaan.

2) Tujuan Khusus

Secara Khusus, tujuan layanan bimbingan konsling bertujuan

untuk membantu siswa aagar dapat mencapai tujuan-tujuan

perkembangan meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. 19

18 Pryitno dan Erman Amti loc cit
19 Dewa Ketutu Sukardi, op cit. hal. 28-29



Selain dari tujuan umum diatas dan khusus diatas, menurut

Thompson dan Rudolph dalam Prayitno dengan bukunya yang

berjudul, “Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling” bimbingan

konseling bertujauan agar kliean:

1) Mengikuti kemauan-kemauan/ saran-saran konselor

2) Mengadakan perubahan tingkah laku secara positif

3) Melakuakan pemecahan masalah

4) Melakuakan pengambilan keputusan, pengembanagn

kesadaran dan pengembangan pribadi.

5) Mengembangkan penerimaan diri

6) Memberikan pengukuhan.20

5) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan waktu

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan waktu yaitu

adanya kebutuhan-kebutuhan, seperti kebutuhan biologis, instink,

unsur-unsur kejiwaan yang lain dan adanya pengaruh perkembangan

budaya manusia. Faktor-faktor itu tidak dapat dipisahkan dari soal

kebutuhan, kebutuhan dalam arti luas, baik kebutuhan yang bersifat

biologis maupun psikologis. Dengan demikian pengelolaan waktu akan

selalu terkait dengan soal kebutuhan.

6) Teori-teori tentang efektivitas

Adapun teori tentang efektivitas sebagaimana yang didasarkan oleh

David J. Lawless dalam Gibson. adalah sebagai berikut:

20 Prayitno, Ibid. hal. 113



1) Efektivitas individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi

individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota

dari organisasi.

2) Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa ada kenyataannya individu saling

bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok

merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3) Efektivitas organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan

kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu

mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada

jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.21

Menurut Ravianto (1989:113), pengertian efektivitas adalah

seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang

menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti

bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan,

baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan

efektif.

Adapun Emerson dalam Handayaningrat (1996:16) mengatakan

bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran

21http://al-bantany-112.blogspot.com/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html Download
30 April 2013 pukul 10:30 WIB



atau tujuan yang telah ditentukan”. Jadi apabila tujuan tersebut telah

dicapai, baru dapat dikatakan efektif.

Masih dalam buku yang sama, Hal ini dipertegas kembali dengan

pendapat Hasibuan dalam Handayaningrat (1996:16) bahwa

“efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran eksplisit dan implisit”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Miller dalam Handayaningrat

(1996:16) “Effectiveness be define as the degree to which a social

system achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from

efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments”,

yang artinya efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh

suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuannya.

Selain pencapaian tujuan, Winardi (1992:84) menjelaskan

“Efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang pekerja dibandingkan

dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu” Apabila

peneliti analisa kutipan ini, maka efektivitas adalah hasil yang

diperoleh seorang guru pembimbing dan dibandingkan dengan waktu

yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan

konseling.

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar di

atas, peneliti menggunakan teori Emerson dalam Handayaningrat

(1996:16) bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”. Jadi apabila

tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif.



B. Penelitian yang relevan

Penelitian terhadap pengelolaan telah banyak diteliti orang: Asri Marni

(2010) meneliti Pengelolaan Dana Operasional Sekolah di SMPN

Sekecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Muhammad Muda’i (2011)

meneliti Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Madrasah Aliyah

Kejuruan AL-Falah Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Zulhida

Yenti (2011) meneliti Pengelolaan Kurikulum Berbasis Kompetensi oleh

Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Tanah Putih

Kabupaten Rokan Hilir.

Dari paparan di atas menunjukkan secara khusus penelitian tentang

efektivitas pengelolaan waktu pelayanan bimbingan konseling belum pernah

diteliti orang atas alasan itulah penulis tertarik untuk melakukan kajian dan

memfokuskan pada topik di atas.

C. Konsep operasional

kajian ini berkenaan dengan efektivitas pengelolaan waktu pelayanan

bimbingan konseling. Efektivitas adalah ukuran tentang bagaimana sebaiknya

melaksanakan suatu sistem yang ada dengan sistem yang dikehendaki dan

harus dipelihara.22

Berdasarkan konsep tersebut yang dimaksud dengan efektivitas dalam

kajian ini adalah segala suatu pengelolaan waktu pelayanan bimbingan

konseling yang membutuhkan efektivitas dalam dunia pendidikan khususnya

melalui program bimbingan konseling di sekolah.

22Tohirin. Op. Cit



Adapun indikator dari efektivitas pengelolaan waktu pelayanan

bimbingan dan konseling itu adalah:

1. kecukupan waktu, maksudnya dengan waktu yang telah tersedia guru

pembimbing bisa melaksanakan kegiatan bimbingan konseling.

2. ketepatan pelaksanaan, guru pembimbing dapat melaksanakan kegiatan

bimbingan konseling dengan memperoleh goal sesuai tujuan.

3. Tepat sasaran, guru pembimbing dapat mencapai target pekerjaan yang telah

direncanakan.

Efektivitas suatu kegiatan tergantung dari terlaksana tidaknya

perencanaan, karena perencanaan maka melaksanakan pelayanan BK menjadi

baik dan efektivitasnya berjalan dengan baik pula.

Efektivitas suatu program dapat diukur dengan melihat hasil yang dicapai.

Hal tersebut tentu saja tidak boleh menyimpang dari tujuan. Jika memang

tujuan sudah tercapai dengan waktu, tepat pelaksanaan dan tepat kualitas,

maka efektivitas dari suatu program dapat dikatakan baik. Karena ketiga

komponen tersebut di atas telah terpenuhi, maka efektivitas dari program telah

teruji.

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa indikator efektivitas

adalah jika tujuan waktu yang direncanakan dalam perencanaan dapat

terwujud. Pelaksanaan dalam perencanaan dapat terealisasi dengan baik, hal

tersebut dapat dibuktikan dengan tercapainya tujuan seperti yang telah

ditetapkan.


