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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Kegiatan Manajemen

Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk

memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan

konseling melalui kegiatan-kegiatan pengembangan program,

pengembangan staf, pemanfaatan sumber daya, dan pengembangan

penataan kebijaksanaan.

a). Pengembangan Program

Pengembangan program hendaknya diselaraskan dengan hasil kajian

atau analisis tentang tujuan dan program bimbingan sekolah, dalam hal ini

pengembangan program harus berdasarkan dengan kondisi objektif

pencapaian tugas-tugas perkembangan siswa, atau kebutuhan dan masalah-

masalah siswa. Selain itu kondisi objektif lingkungan harus sesuai dengan

perkembangan siswa implementasi aktual di sekolah.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka seyogyanya program bimbingan

konseling itu bersifat fleksibel (tilikan kontekstual) namun tetap idealis.

Dalam pengembangan program ini perlu dilakukan hal-hal berikut ini:

(1) Merumuskan tujuan layanan bimbingan dan konseling yang
beorientasi kepada pengembangan tugas-tugas perkembangan siswa, (2)
Mengintegrasikan program bimbingan konseling secara keseluruhan, (3)
Menata struktur organisasi dan mekanisme kerja personel yang
memungkinkan kerjadinya koordinasi, komunikasi, dan jalinan kerjasama di
antara mereka sehingga program layanan bimbingan konseling dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien, (4) Merumuskan bidang isi
bimbingan atau topik-topik bimbingan yang relevan dengan pengembangan
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tugas-tugas perkembangan siswa, (5) Merumuskan jenis layanan bimbingan
yang  menunjang peluncuran komponen program layanan, (6) Rekrutmen
petugas bimbingan petugas bimbingan profesional (jika memungkinkan),
yang jumlahnya memadai dengan banyaknya siswa, (7) Melengkapi sarana
yang memadai, seperti: ruangan perlengkapan administrasi; prasarana yang
memadai pula, seperti; ruangan bimbingan, yang meliputi ruang kerja guru
pembimbing, ruang konseling, ruang bimbingan kelompok, ruang
dokumentasi, ruang tamu, ruang perpustakaan khusus; dan biaya atau
budget untuk keperluan surat menyurat, home visit, penataran, penelitian,
atau keperluan lain yang menunjang pencapaian tujuan bimbingan
konseling, (8) Mengevaluasi program yang telah dilaksanakan.1

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program bimbingan

konseling hendaknya disusun dengan merumuskan tujuan layanan

bimbingan konseling, melaksanakan program bimbingan konseling secara

menyeluruh, tersedianya struktur bimbingan konseling yang mendukung

kegiatan bimbingan konseling, merumuskan topik yang relevan dengan

perkembangan siswa, rekrukment guru pembimbing yang memadai dengan

banyaknya siswa dan tersedianya srana pra sarana  yang memadai demi

berjalannya kegiatan bimbingan konseling yang efektif dan efesien.

b). Pengembangan Staf

Agar guru pembimbing atau personel sekolah mampu memberikan

layanan  bimbingan konseling secara bermutu, maka guru pembimbing

perlu diberikan penambahan perluasan perdalaman ilmu tentang konsep-

konsep atau keterampilan-keterampilan tertentu tentang bimbingan

konseling sesuai dengan deskripsi pekerjaan masing-masing, bentuk

pengembangan staf itu bisa dilaksankan dengan mengikuti kegiatan berikut

ini: (1) Seminar (2)  penataran atau lokakarya. Melalui kegiatan

1 Ibid, h. 35
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pengembangan ini diharapkan para guru pembimbing di sekolah memiliki

kompetisi atau kemampuan sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing.

Adapun kinerja untuk guru pembimbing adalah (1)  Memahami

konsep-konsep bimbingan konseling serta ilmu bantu lainnya, (2)

Memahami karakteristik pribadi siswa, khususnya tugas-tugas

perkembangan siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, (3)

Mensosialisasikan (memasyarakatkan) program bimbingan konseling, (4)

Merumuskan perencanaan program layanan bimbingan dan konseling, (5)

Melaksanakan program bimbingan konseling, (6) Mengevaluasi program

hasil (perubahan sikap dan perilaku siwa, baik dalam aspek pribadi, sosial,

balajar, maupun karier), (7) Menindaklanjuti (follow up) hasil evaluasi, (8)

Menjadi konsultan bagi guru dan orang tua siswa. Sebagai konsultan dia

berperan untuk menolong mereka, melalui pemberian informasi, konsultasi,

atau dialog tentang hal ihwal siswa. Dengan demikian ini, guru orang tua

diharapkan dapat menbantu siswa dalam rangka mengembangkan dirinya

secara optimal. Konsultasi dengan guru dapat mengangkut motivasi belajar

siswa, tingkah laku siswa, kebiasaan belajar siswa, dan pengelaan kelas, (9)

Bekerjasam dengan pihak-pihak yang terkait, (10) Mengadminstasikan

program layanan bimibingan dan konseling, (11) Menampilkan pribadi

secara matang, baik menyangkut aspek emosional, sosial, maupun moral-

spiritual. Berdasarkan temuan penelitian, sifat pribadi konselor atau guru

pembimbing yang disenangi siswa adalah: baik hati/ramah, mau menbantu

memecahkan masalah siswa, bertanggung jawab, tidak pilih kasih/adil,
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berwawasan luas, memahami psikologi, kreatif, disiplin, beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (12) Memilki kemauan dan

kemampuan untuk senantiasa mengembangkan model layanan bimbingan,

seiring dengan kebutuhan dan masalah siswa, serta perkembangan

masyarakat (sosial-budaya, atau dunia industri), (13) Mempertanggung

jawabkan tugas kegiatan kepada kepala sekolah.2

Tugas-tugas guru pembimbing  yang dijelaskan di atas harus

dilakukan dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling karena masing-

masing tugas memiliki peranan masing-masing dalam mensukseskan

pelaksanaannya. Ketika guru pembimbing tidak melaksanakan tugas yang

ada, maka kemungkinan yang terlaksana hanyalah sebatas pelaksanaan yang

tidak membuat pelayanan bimbingan konseling lebih berkembang.

c). Pemamfaatan Sumber Daya Masyarakat

Aspek ini berkaitan  dengan upaya sekolah untuk menjalin kerjasama

dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan

peningkatan mutu pelayanan bimbingan konseling, jalinan kerja sama ini

seperti bekerja sama dengan pihak-pihak seperti: (1) instansi pemerintahan

yang bergerak dibidang pendidikan, (2) instansi swasta atau sekolah

lainnya, (3) organisasi profesi, seperti Asosiasi Bimbingan Konseling

Indonesia (ABKIN), (4) Para ahli dalam bidang tertentu yang terkait

2 Mamat Supriatna, Bimbingan Konseling Berbasis Kompetensi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.

36
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bimbingan konseling, seperti psikolog, psikiater, dokter dll, (5)

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK).

d). Pengembangan atau Penentuan Kebijakan

Dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah perlu

didukung oleh kebijakan kepala sekolah secara jelas. Kebijakan yang

diluncurkan itu hendaknya dapat memfasilitasi bagi kelancaran pelaksanaan

program bimbingan konseling. Kebijakan yang perlu ditata itu diantaranya

mengangkut aspek-aspek (1) struktur organisasi bimbingan konseling di

sekolah, (2) rekrutment dan pengembangan staf guru bimbingan konseling,

(3) adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan (4)

pengalokasian waktu operasional program bimbingan konseling.3

2. Guru Pembimbing

a. Pengertian Guru Pembimbing

Guru pembimbing seiring waktu disebut dengan “konselor

sekolah”. Guru pembimbing adalah seseorang yang ahli dalam

bidangnya untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada anak didik

melalui layanan bimbingan dan konseling.

Menurut Andi Mapiare,  guru pembimbing adalah suatu tunjukan

kepada petugas di bidang konseling yang memiliki sejumlah kompetensi

dan karakteristik pribadi khususnya yang diperoleh melalui pendidikan

profesional.4

3 Loc. Cit
4 Andi Mampiare (2006), Kamus Istilah konseling dan terapi, Jakarta: PT Raja Grapindo

Persada,  h.  70.



15

Guru pembimbing yang profesional menurut Prayitno adalah

seseorang yang mampu mengintegrasikan lima faktor yang

mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu, yaitu Pancasila,

pancadaya (taqwa, cipta, rasa, karsa, dan karya), lirahid (yaitu ranah atau

tataran jasmaniah-rohaniah, individual-sosial, material-spiritual, dunia-

akhirat, dan lokal-global universal), likuladu (gizi, pendidikan, sikap dan

perlakuan orang lain, budaya dan kondisi incidental), dan masidu (rasa

aman, kompetensi, aspirasi, semangat dan penggunaan kesempatan).

Di samping itu, seorang guru pembimbing atau konselor sekolah

adalah seorang pendidik, Ia memahami dengan baik ilmu dan praktik

pendidikan. Lebih dasar lagi, guru pembimbing mendalami hakekat

kemanusiaan dengan likuladunya yang hanya dapat menjadi manusia

seutuhnya melalui pendidikan.5

b. Kualifikasi dan Kompetensi Guru Pembimbing

Dalam Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor memberikan batasan

siapa itu pemegang profesi konselor atau guru pembimbing, yaitu

sarjana Bimbingan dan Konseling (S1 Bimbingan dan Konseling) yang

telah menamatkan program PPK.

Selain itu di dalam Permendiknas tersebut dikemukakan tujuh

belas kompetensi inti, yang oleh karenanya dapat disebut sebagai

“Kompetensi Pola 17”. Ketujuh belas kompetensi ini tersebut adalah :

5 Prayitno (1998), Konseling Pancawaskita, Padang: Jurusan Bimbingan dan Konseling
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang,  h. 33.
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1) Kompetensi Pedagogik

a) Menguasai teori dan praktis pendidikan.

b) Mengaplikasikan perkembangan fisiologi dan psikologis serta

perilaku konseli atau klien.

c) Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam

jalur, jenis, jenjang satuan pendidikan.

2) Kompetensi Kepribadian

a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b) Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,

individualitas dan kebebasan memilih.

c) Menunjukan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.

d) Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.

3) Kompetensi Sosial

a) Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja.

b) Berperan dalam organisasi profesi dan kegiatan profesi

bimbingan dan konseling.

c) Mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi.

4) Kompetensi Profesional.

a) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami

kondisi, kebutuhan dan masalah klien atau konseli.

b) Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan

konseling.

c) Merancang program bimbingan dan konseling.
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d) Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang

komprehensif.

e) Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling

f) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional.

g) Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan

konseling.

Permendiknas tersebut juga menetapkan bahwa penyediaan dan

penempatan konselor profesional pada satuan-satuan pendidikan perlu

diselenggarakan.6

Selain itu, Sofyan S. Willis juga mengatakan seorang konselor

seyogyanya memiliki kualitas pribadi yang unggul termasuk

pengetahuan, wawasan, keterampilan dan nilai-nilai yang dimilikinya

yang akan memudahkannya dalam menjalankan proses konseling

sehingga mencapai tujuan dengan berhasiln (efektif).7

Hal senada juga dikatakan oleh Perez dalam Surya bahwa

kepribadian seorang konselor merupakan faktor yang paling penting

dalam konseling. Kepribadian konselor merupakan titik tumpu yang

berfungsi sebagai penyimbang antara pengetahuan mengenai dinamika

perilaku dan keterampilan terapeutik.8

6 Prayitno (2009), Wawasan Profesi Konseling, Padang: Jurusan Bimbingan dan Konseling
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang,  h. 67-68.

7 Sofyan S. Willis (2009), Konseling Individual Teori dan Praktek, Bandung: Alfabeta, h.
79.

8 M. Surya (2003), Psikologi Konseling, Bandung: Pustaka BanI Quraisy, h. 63
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Selain itu untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kegiatannya

seorang konselor atau guru pembimbing perlu melengkapi dirinya

dengan berbagai kemampuan yang terwujud dalam berbagai jenis

layanan dan kegiatan pendukungnya, kemampuan pengelolaan,

kemampuan bekerja sama dalam suatu kemampuan tim (melalui proses

pembangunan kerja sama atau team building, melaksanakan kerja sama

atau team working, dan bertanggung jawab bersama atau responsibility,

serta penekanan pelaksanaan pelayanan bantuan dalam bingkai budaya.9

Seorang guru pembimbing juga dituntut menguasai landasan

teori dan praktik semua kegiatan dan proses bimbingan dan konseling.

Tidak hanya bisa menghafalkan berbagai macam teori yang sangat

banyak, tetapi dituntut juga mampu mengaplikasikan berbagai teori

tersebut dalam pengalaman nyata konseling. Tidak cukup dengan

adanya penguasaan teori dan praktis pendidikan dan prosedur pelayanan

konseling, guru pembimbing harus mampu menjadi seorang peneliti

unggul, sehingga mampu mengembangkan dan merumuskan berbagai

hasil penelitiannya untuk memajukan kegiatan profesi bimbingan dan

konseling.

c. Tugas Pokok Guru Pembimbing

Tugas pokok guru pembimbing sangat jelas dalam lanjutan SKB

Mendikbud dan Kepala BAKN No. 0433/P/1993 dan No. 25 Tahun

9 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Ibid, h. 18-19.
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1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka

Kreditnya diatur pada pasal 1 yaitu :

1) Ayat 10 yang berbunyi penyusunan program bimbingan dan

konseling adalah membuat rencana pelayanan bimbingan dan

konseling dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial,

bimbingan belajar dan bimbingan  karir.

2) Ayat 11 yang berbunyi pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah

melaksanakan fungsi pelayanan pemehaman, pencegahan,

pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan dalam bidang

bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar dan karir.

3) Ayat 12 yang berbunyi evaluasi pelaksanaan bimbingan dan

konseling adalah kegiatan menilai layanan bimbingan dan konseling

dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan

belajar, bimbingan  karir, bimbingan kehidupan berkeluarga,

bimbingan keberagamaan.

4) Ayat 13 yang berbunyi ananlisis evaluasi pelaksanaan bimbingan dan

konseling adalah menelaan hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan

konseling yang mencangkup layanan orientasi, informasi,

penempatan dan penyaluran, konten, konseling perorangan, konseling

kelompok, bimbingan kelompok, mediasi, konsultasi, dan advokasi.

5) Ayat 14 yang berbunyi tindak lanjut pelaksanaan bimbingan dan

konseling adalah kegiatan menindaklanjuti hasil analisis evaluasi

tentang layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran,
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konten, konseling perorangan, konseling kelompok, bimbingan

kelompok, mediasi, konsultasi, dan advokasi serta kegiatan

pendukung.10

Adapun penjelasan secara terperinci dari ayat tersebut adalah

sebagai berikut :

i. Menyusun Program

Langkah pertama dari tugas pokok guru pembimbing adalah

menyusun program, untuk menyusun program dalam bentuk satuan

layanan yang dijabarkan dari program tahunan, semesteran, dan

bulanan, guru pembimbing perlu memperhatikan :

- Kondisi dan taraf perkembangan siswa asuhnya.

- Kebutuhan siswa

- Kondisi budaya dan alam

- Kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana.

iii. Melaksanakan Program

Guru pembimbing melaksanakan pelayanan bimbingan dan

konseling sesuai dengan satuan layanan (Satlan) dan satuan kegiatan

pendukung (Satkung). Kegiatan layanan bimbingan dan konseling

tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas tetapi juga di ruang

bimbingan dan konseling atau ruang lain yang memenuhi syarat

terutama dapat diterapkan azas kerahasiaan.

iv. Evaluasi

10 Amirah Diniaty (2008), Evaluasi dalam Bimbingan dan Konseling, Pekanbaru: Suska
Press, h. 7.
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Evaluasi pada bimbingan dan konseling dilakukan dalam

bentuk penilaian proses dan hasil. Berdasarkan waktu pelaksanaan

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

dan penilaian jangka panjang.

iv. Analisis hasil evaluasi yakni guru pembimbing menganalisis hasil

evaluasi dalam bentuk tertulis yang diperoleh dari siswa atau hasil

observasi.

v. Tindak Lanjut

Guru pembimbing dalam hal ini, menindaklanjuti ada dua

kemungkinan yakni kelanjutan layanan bimbingan dan konseling

atau menghentikannya.11

3. Bimbingan dan Konseling

a. Pengertian

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “

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

“menunujukan, membimbing, menuntun, ataupun membantu.” Sesuai

dengan istilahnya, maka secara umun bimbingan dapat diartikan sebagai

suatu bantuan utau tuntutan. Meskipun demikian tidak berarti semua

bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan. Kalau sekiranya

mahasiswa kepada penasehat akademisnya menyampaikan bahwa sampai

saat terakhir pembayaran uang SPP hari ini, uang kirimannya belum

datang, lalu dosen penasehat akademisnya meminjamkan mahasiswa

11 Amirah Diniaty dan Riswani (2008), Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling,
Pekanbaru: Suska Press, h. 46-50.
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tersebut uang untuk pembayaran SPP nya itu, tentu saja bantuan ini bukan

bentuk bantuan yang dimaksudkan dengan pengertian bimbingan.

Demikian juga, jika mahasiswa yang kebetulan bertemu dengan seorang

ibu yang baru  kembali dari pasar, dan membawakan beban yang cukup

berat, kemudian mahasiswa tersebut membantu ibu itu membawakan

bebannya, maka bantuan itu juga bantuan  dalam bentuk membimbing.

Bantuan dalam pengertian bimbingan menurut terminologi bimbingan

konseling haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu.12

Jones dalam Tohirin menyatakan bahwa bimbingan sebagai

bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih,

mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan serta mendapatkan

kemajuan dalam jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang

dipilhnya.13

Selanjutnya Surya mengutip pendapat Crow & Crow mengatakan

bahwa bimbingan adalah batuan yang diberikan oleh seseorang baik laki-

laki maupun perempuan yang memilki pribadi baik dan pendidikan yang

memadai, kepada seorang dari setiap usia untuk menolong dan

mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan

arah pandangannya sendiri terhadap masalah, membuat pilihan sendiri,

dan memikul bebannya sendiri.14

12 Hallen A, Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, h. 3
13 Prayinto, dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Rineka Cipta,

2004, h. 93
14 Tohirin, Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integral, Jakarta:

Rajawali Pers, 2009, h. 17
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Istilah konseling konseling yang diadopsi dari bahasa inggris “
counseling” di dalam kamus artinya dikaitkan dengan kata
“counseling” memilki beberapa arti, yaitu penasehat (to obtain
counsel), anjuran (to give counsel), dan pembicaraan (to take
counsel). Berdasarkan arti di atas, konseling secara etimologis
berarti pemberian nasehat, anjuran, dan pembicaraan dengan
bertukar pikiran.15

Secara historis asal mula pengertian konseling adalah untuk

memberi nasehat, seperti penasehat hukum, pesasehat hukum, penasehat

perkawinan, dan penasehat camping anak-anak pramuka. Kemudian

nasehat itu berkembang ke bidang-bidang bisnis, manajemen, otomotif

(automotive counselor). Ada pula finance counselor, investment

counselor dan sebagainya.16

Mortesen dalam Tohirin mengatakan bahwa konseling merupakan

proses hubungan antar pribadi di mana orang yang satu menbantu yang

lainnya untuk meningkatakan pemahaman dan kecakapan menemukan

masalahnya. Dalam pengertian ini jelas menunjukan bahwa konseling

merupakan situasi pertemuan atau hubungan antarpribadi (konselor dan

konseli atau klien) dimana konselor membantu konseli agar memperoleh

peamahaman dan kecakapan menemukan masalah yang dihadapinya.17

Selanjutnya Brammer dan Shostrom dalam Muhammad Surya

Mengatakan:

Konseling sebagai suatu perencanaan yang lebih rasional.
Pemecahan masalah, pembuatan keputusan intensional.
Pencagahan terhadap mulculnya masalah penyesuaian diri, dan

15 Ibid, h. 22
16 Sofyan S, Willis Konseling Individual Teori dan Praktek, Bandung: Alfabeta, 2011,  h. 17
17 Loc. Cit.
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memberi dukungan dalam menghadapi tekanan-tekanan situasional
dalam kehidupan sehari-hari bagi orang-orang normal.18

Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling adalah suatu

pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada kenseli agar

konseli dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dialaminya dan bisa

mengoptimalkan potensi yang dimiliki konseli, atau proses pemberian

bantuan yang diberikan secara terus-menerus oleh konselor kepada

konseli melalui tatap muka (face to face) untuk mengungkap masalah

yang ada pada  konseli sehingga konseli mampu memecahkan

masalahnya.

b. Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling

Prinsip umum bimbingan konseling adalah sebagai berikut:

(1)Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya.
Antara dua dua orang individu tidak ada yang sama, artinya
tiap-tiap individu memiliki karakteristik yang berbeda.
Meskipun dua individu memiliki masalah yang sama, tetaapi
bisa dipatikan faktor-faktor penyebabnya berbeda. Oleh karena
itu ketika pembimbing memberikan bimbingan kepada
seseorang (misalnya jaka), maka semua persoalan dari jaka
harus digali. (2) Bimbingan diarahkan kepada memberikan
bantuan agar individu  yang dibimbing mampu mengarahkan
dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. (3)
Pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu
yang dibimbing. Antara individu yang satu dengan lainnya
berbeda. Demikian juga dalam kebutuhannya, oleh sebab itu
pembimbing harus memahami perbedaan kebutuhan tersebut
agar bisa memberikan bantuan (bimbingan) sesuai kebutuhan
individu. (4) Bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah
laku individu. Bimbingan konseling diberikan kepada individu
dengan tujuan agar terjadi perubahan perilaku individu ke arah
yang lebih baik. (5) Pelaksanaan bimbingan konseling di mulai
mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang

18 Mohammad Surya, Dasar-dasar Konseling Pendidikan, Bandung: Bhakti Winaya, 1994,
h.28
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dibimbing. Individu memiliki beragam kebutuhan, oleh sebab
itu dalam pemberian bantuan harus diawali dengan
mengidentifikasi berbagai kebutuhan individu yang
bersangkutan. (6). Upaya pemberian bantuan (pelayanan
bimbingan konseling) harus dilakukan secara fleksibel, artinya
harus bisa menyesuaikan diri. (2) Program bimbingan konseling
harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan, dan
pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Bimbingan
konseling di sekolah dilakukan dalam rangka mendukung
implementasi program pendidikan dan pembelajan, oleh sebab
itu, rumusan programnya harus di sesuaikan dan sinergi dengan
program sekolah yang bersangkutan. (8). Implementasi program
bimbingan konseling harus dipimpin oleh orang yang memilki
keahlian dalam bidang bimbingan konseling dan pelaksanaanya
harus bekerja sama dengan pihak terkait seperti dokter,
psikiater, dan pihak-pihak terkait lainnya. (9). Untuk
mengetahui hasil-hasil yang diperoleh dari upaya pelayanan
bimbingan konseling, harus diadakan penilaian atau evaluasi
secara teratur dan berkesinambungan.19

Dengan demikian bahwa hendaknya pelaksanaan program

bimbingan konseling hendaknya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai

tententu atau berdasarkan kebijakan-kebijakan  yang ada demi

terciptanya program bimbingan konseling yang efektif dan efesien.

c. Fungsi Bimbingan Konseling

Pelayanan bimbingan konseling mengemban sejumlah fungsi yang

hendak dipenuhi oleh guru pembimbing dalam melaksanaan kegiatan

bimbingan konseling, fungsi-fungsi tersebut adalah:

1). Fungsi Pemahaman

Yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan

pemahaman tentang suatu objek kepada pihak-pihak tertentu yang

sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik di sekolah.

19 Tohirin, Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integral, Jakarta:
Rajawali Pers, h. 56
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2). Fungsi Pencegahan

Yaitu fungsi bimbingan konseling akan menghasilkan

terhindarnya peserta didik dari berbagai masalahan yang akan

timbul, yang mana akan menggangu, menghambat ataupun

menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses

perkembangan peserta didik.20

3). Fungsi Pengentasan

Yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan

terentasnya berbagai permasalahan yang dialami peserta didik.

4). Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan

Yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan

terpelihara dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi peserta

didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan

berkelanjutan.21

d. Tujuan Bimbingan Konseling

Tujuan umum pelayanan bimbingan konseling pada dasarnya
sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri karena bimbingan
dan konseling merupakan bagian integal dari sistem
pendidikan. Pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa tujuan
pendidikan adalah tewujudnya manusia indonesia seutuhnya
yang cerdas, yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan berubah pekerti luhur, memilki pengetahuan
dan ketermpilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian

20 Dewa Ketut Sukardi dan Desak Nila Kusmawati, Proses Bimbingan dan Konseling di
Sekolah,  Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2005, h. 7

21 Ibid, h. 8
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yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan.22

Sesuai dengan pengertian bimbingan konseling sebagai upaya

membentuk kepribadian siswa secara optiamal, secara umum,

kegiatan layanan bimbingan konseling di sekolah harus dikaitkan

dengan pengembangan sumber daya manusia. Upaya bimbingan

konseling memungkinkan siswa  mengenal dan menerima diri sendiri

serta mengenal dan menerima diri sendiri serta mengenal dan

menerima lingkungannya secara positif dan dinamis serta

mewujudkan dari sendiri secara efektif dan produktif sesuai dengan

peranan yang diinginkan di masa depan. Secara lebih khusus,

kawasaan bimbingan konseling yang mencakup seluruh upaya

tersebut meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial,

bimbingan belajar, dan bimbingan karir.

Upaya bimbingan konseling ini dilenggarakan melalui

pengembangan setiapa potensi individu siswa secara optimal, dengan

memanfaatkan berbagai sarana dan cara, berdasrkan norma-norma

yang berlaku dan mengikuti kaidah-kaidah profesional. Secara

khusus, tujuan bimbingan konseling di sekolah adalah membantu

siswa untuk mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi

aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir.

e. Asas-asas Bimbingan Konseling

22 Anas Salahudin, Bimbingan dan Konseling, Bandung: PT Pustaka Setia, 2010, h. 23
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Dalam melaksanakan program bimbingan konseling hendaknya

selalu mengacu pada asas-asas bimbingan konseling yang telah

ditetapkan. Asas-asas ini dianggap sebagai suatu rambu-rambu dalam

pelaksanaan bimbngan dan konseling. Beberapa asas yang perlu diingat

adalah sebagai berikut: (1) asas kerahasiaan, (2) asas kesukarelaan, (3)

asas keterbukaan, (4) asas kekinian, (5) asas kekinian, (6) asas

kemandirian, (7) asas kedinamisan, (8) asas keterpaduan, (9) asas

kenormatifan, (10) asas keahlian. (11) asas alih tangan, dan (12) asas tut

wuri handayani.23

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah yang dipergunakan sebagai

perbandingkan 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

oleh orang lain adalah:

1. Sumiyanti

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan kependidikan

islam. Meneliti dengan judul: Implementasi Kegiatan Pendukung dalam

Pelayanan Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri

20 Pekanbaru. Hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa: (1)

kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh guru pembimbing di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru adalah kegiatan pendukung

23 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di
Sekolah, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005,  h. 14
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konferensi kasus dan kunjungan rumah, sedangkan kegiatan pendukung

aplikasi instrumentasi, himpunan data dan alih tangan kasus belum

diimpementasikan, (b) Implementasi kegiatan pendukung konferensi

kasus dalam pelayanan bimbingan konseling di Sekolah Menengah

Pertama 20 Pekanbaru, berlangsung kurang maksimal, guru pembimbing

melaksanakan kegiatan konferensi kasus dan kunjungan rumah sesuai

dengan materi, situasi dan kondisi ketika sedang melaksanakan kegiatan

konferensi kasus dan kunjungan rumah.

2. R. Engsi Manarti

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan kependidikan

islam, meneliti dengan judul: Implementasi Layanan Penguasaan Konten

untuk Mengatasi Masalah Ketuntasan Belajar Siswa di Sekolah Menegah

Atas Negeri 10 Pekanbaru. Dari hasil penelitian dengan teknik observasi

dan wawancara ini dapat disimpulkan pelaksanaan layanan penguasaan

konten oleh guru pembimbing untuk mengatasi masalah belajar di

Sekolah Menegah Atas Negeri 10 Pekanbaru cukup maksimal. Secara

kunntitatif presentase diperoleh angka 55.77 %. Faktor pendukung

pelaksanaan layanan konten oleh guru pembimbing untuk mengatasi

masalah ketuntasan belajar siswa di Sekolah Menegah Atas Negeri 10

Pekanbaru adalah: (a) faktor guru pembimbing, (b) faktor siswa, (c) faktor

kepala sekolah, (d) faktor sarana dan prasarana.
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C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan dalam rangka

memberi batasan terhadap konsep prioritas. Konsep operasional sangat

diperlukan agar tidak terjadi kesalah pamahan dalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan data-data di lapangan guna menjawab permasalahan

tersebut, penulis pelu memberikan indikator-indikator implementasi dukungan

sistem dalam pelayanan bimbingan  konseling di SMP Negeri 12 Pekanbaru

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1. Indikator-indikator implementasi kegiatan manajemen oleh guru
pembimbing dalam pelayanan bimbingan konseling:

a. Guru pembimbing melakukan penyusunan program sesuai dengan

kebutuhan siswa

b. Guru pembimbing mengembangkan kemampuannya dengan

berpartisipasi dalam kegiatan seminar, penataran atau loka karya

c. Guru pembimbing memamfaatkan sumber daya masyarakat seperti

ABKIN, MGBK, Psikolog, Dokter, Psikiater,

d. kebijakan-kebijakan sekolah Mendukung program bimbingan konseling

dengan tersedianya struktur bimbingan konseling, rekrukment guru

pembimbing, tersedia sarana dan pra sarana

2. Indikator-indikator faktor-faktor yang menghambat implementasi kegiatan
manajemen dalam pelayanan bimbingan konseling adalah:

a. Latar belakang pendidikan guru pembimbing

b. Pengalaman membimbing
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c. Pembiayaan pesonil

d. Pengadaan dan penyediaan alat-alat teknis

e. Dana

f. Jumlah guru pembimbing

g. Kerja sama dengan personil sekolah


