
BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Karangka Teoritis

1. Tugas Guru Pembimbing

Sebelum membahas tentang tugas guru pembimbing maka terlebih

dahulu penulis akan menguraikan pengertian guru pembimbing. Guru

pembimbing/ konselor merupakan seorang yang terlatih secara propesional,

yaitu guru pembimbing/ konselor yang memiliki pendidikan secara akademik

serta memiliki pengalaman latihan-latihan keterampilan secara propesional.1

Guru pembimbing  merupakan  guru yang mempunyai tugas dan tanggung

jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan terhadap

sejumlah peserta didik.2

Keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling ini merupakan syarat

mutlak, sebab yang bersangkutan tidak mengusai bidangnya, maka pelayanan

bimbingan dan konseling tidak akan mencapai sasaran dan tidak berhasil, hal

ini sejalan dengan hadist nabi sebagai berikut:

( رواه البخا ر ي)اذا ؤسد االمرا لئ غیر ا ھلھ فا نتظرا لسا عت 

Artinya: apabila sesuatu perkara diserahkan (penanganannya) kepada orang yg

bukan ahlinya, tunggu sajalah saat (ketidakberhasilan atau kehancurannya).

(H. R. Bukhori).

1 Mohammad Surya, Dasar-Dasar Konseling Pendidikan  ( Konsep dan Teori), Bandung:
Bhakti Winaya, 1994, h.3 2

2 Prayitno, Buku III Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMU, Padang: 1997. h. 9



Hadist diatas menjelaskan isyarat bahwa suatu pekerjaan/ tugas jika

tidak pada ahlinya maka tidak akan baik hasilnya, jadi seorang pembimbing

harus mempunyai keahlian dalam melaksanakan tugasnya agar pelayanan bisa

terlaksana dengan baik. Tugas guru pembimbing pada dasarnya adalah usaha

memberikan bimbingan kepada klien dengan maksud agar klien mampu

mengatasi permasalahan dirinya. Guru pembimbing haruslah menjadi teladan

bagi anak bimbingan/klien. Klien secara psikologis datang pada guru

pembimbing karena beberapa alasan di antaranya: keyakinan bahwa diri guru

pembimbing lebih arif, lebih bijaksana, lebih mengetahui permasalahan, dan

dapat dijadikan rujukan bagi penyelesaian masalah, seperti yang dijelaskan

dalam hadist nabi seorang guru pembimbing harus bisa jadi saritauladan, dapat

dipercaya dan mampu menjaga rahasia orang yang menjadi kliennya hal ini

terdapat hadist nabi yang berbunyi:

)روا ه ا لطبر نب عن ابن عر(ال ا یما ن لمن ال ا ما نة لھ

Artinya: tidak beriman orang yang tidak menunaikan amanat. (H.R Tabrani dari

Ibnu Umar)

Hadist diatas menjelaskan bahwa guru pembimbing harus mampu

menjalankan tugasnya dan amanah dalam melaksanakan program pelayanan

bimbingan, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan

yang telah dipersiapkan pada bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, karier,

kehidupan keberagaman dan kehidupan berkeluarga. Bukan itu saja, seorang

guru pembimbing masih banyak mempunyai tugas yang harus dikerjakan



diantanya yaitu membantu peserta didik dalam pelayanan bimbingan dan

konseling yaitu :

a. Pengembangan kehidupan pribadi.
b. Pengembangan kehidupan sosial.
c. Pengembangan kemampuan belajar.
d. Pengembangan karir.
e. Bidang bimbingan kehidupan berkelurga.
f. Bidang bimbingan kehidupan keagamaan.3

Keenam bidang bimbingan tersebut dilakasanakan melalui sembilan jenis

layanan yaitu :

a. Layanan orientasi

b. Layanan  informasi

c. Layanan penempatan dan penyaluran

d. Layanan penguasaan konten

e. Layanan konseling perorangan

f. Layanan bimbingan kelompok

g. Layanan konseling kelompok

h. Layanan konsultasi

i. Layanan mediasi

j. Layanan advokasi.

Dan ditambah dengan enam kegiatan pendukung yaitu :

a. Aplikasi instrument

b. Himpunan data

3 Tohirin,Op. Cit. h. 123



c. Konverensi kasus

d. Kunjungan rumah

e. Ahli tangan kasus

f. Tampilan kepustakaan.

Selain membantu perkembangan peserta didik, guru pembimbing

memiliki tugas yang harus dikerjakan diantaranya :

1. Memasyarakatkan kegiatan bimbingan

2. Merencanakan program bimbingan

3. Melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan

4. Melaksanakan layanan bimbingan terhadap sejumlah siswa yang

menjadi tanggung jawab minimal 150 siswa.

Apabila diperlukan karena jumlah guru pembimbing kurang

mencukupi dibandingkan jumlah siswa yang ada, seorang guru

pembimbimng dapat menangani lebih lebih dari 150 orang siswa ,

dengan menangani 150 orang siswa secara intensif dan menyeluruh

berarti guru pembimbing telah menjalankan tugas wajib seorang guru

yaitu setara dengan 18 jam pelajaran seminggu.

5. Melaksanakan kegiatan penunjang bimbingan

6. Menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan

7. Menganalisis hasil penilaian



8. Melaksanakan tindaklanjut berdasarakan hasil analisis penilaian

9. Mengadministrasikan kegiatan bimbingan konseling

10. Mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatan pada koodinator guru

pembimbing.4

2. Tugas pokok guru pembimbing

Seperti yang telah dijelaskan di atas, guru pembimbing memiliki tugas

yang begitu banyak tetapi guru pembimbing  memiliki cakupan dan batasan

terhadap tugasnya yaitu tugas pokok guru pembimbing yang  secara jelas

telah dijabarkan di Peraturan Bersama Menteri pendididkan Nasional dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/ V/PB/2010 dan Nomor 14

Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fungsional dan Angka Kreditnya

menyatakan :

a. Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor adalah guru yang

mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh

dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap semua siswa

b. Penilaianan kinerja Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor

terhitung secara propesional berdasarkan beban kerjan wajib paling kurang

150 (seratus lima puluh) orang peserta didik dan paling banyak 250 (dua

ratus lima puluh) orang peserta didik pertahun.

4 Achmad Juntika Jurihsan, Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar
Kehidupan,Bandung : PT. Refika Aditama, 2009, h. 64



c. Kegiatan Bimbingan dan Konseling adalah kegiatan Guru BK atau

Konselor dalam menyusun rencana pelayanan bimbingan dan konseling,

melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses

dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling serta melekukan perbaikan

tindak lanjut memanfaatkan hasil evaluasi.

Adapun penjelasan diatas pada huruf c adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana pelayanan bimbingan dan konseling

1. Penyusunan perencanaan pelayanan bimbingan dan konseling
hendaknya merumuskan masalah- masalah yang dihadapi oleh siswa
yang berkenaan dengan maslah pribadi, emosional, hubungan sosial,
keluarga, keluarga dan pendidikan.

2. 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 butur dan subbutir rincian kegiatan waktu
pelaksanaan, dan sasaran kegiatan.

3. Dalam penyusunan program pelayanan bimbingan dan konseling
hendaknya dirumuskan dan diinventarisasi berbagai fasilitas yang ada,
termasuk didalam personil bimbingan dan konseling yan 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. 5

Adapun program pelayanan bimbingan dan konseling ada lima jenis

program yang disusun dan diselenggarakan dalam pelayanan BK, yaitu

pembimbing yaitu sebagai berikut:

5 Dewa Ketut Sukardi dan Desak P.E. Nila Kusmawati, Proses Bimbingan dan Konseling di
Sekolah, Jakarta: Renika Cipta, 2008, h. 37-38



a. Program Tahunan yaitu program pelayanan BK meliputi seluruh

kegiatan selama satu tahun ajaran untuk masing- masing kelas

rombongan belajar pada satuan pendididkan.

b. Program Semesteran yaitu program pelayanan BK meliputi seluruh

program yang dilaksanakan kegiatan selama satu semsester yang

merupakan jabaran 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.

a. Melaksanakan pelayanan bimbingaan dan konseling.

Suatu kegiatan bimbingan dan konseling disebut pelayanan apabila
kegiatan tersebuat dilakukan melalui kontak langsung dengan sasaran layanan
(klien/konseli), dan secara langsung berkenaan dengan permasalahan ataupun
kepentingan tertentu yang dirasakan oleh sasaran pelayanan itu.6Pelaksanaan
kegiatan layanan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah

6 Ibid, h. 56



dipersiapkan pada bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, karir, kehidupan
baragama dan kehidupan berkeluarga. Dilaksanakan melalui 10 (sepuluh)
jenis layanan yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan/ penyaluran,
layanan konten, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok,
layanan mediasi dan layanan konsultasi dan layanan advokasi.7

Guru pembimbing melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling

sesuai dengan Satuan Layanan (SATLAN) atau Rencana Program Layanan

(RPL) dan Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) atau Rencana Kegiatan

Pendukung ( RKL) yang telah disusun. Waktu pelaksanaan dari kegiatan

bimbingan dan konseling dapat dibagi menjadi dua yaitu dilaksanakan dalam

jam pelajaran sekolah dan diluar jam pelajaran sekolah. Adapun

penjelasannya sebagai berikut :

a) Didalam jam pelajaran sekolah

1) Kegiatan tatap muka secara klasikal dengan peserta didik untuk
menyelenggarakan layanan informasi, penempatan dan
penyaluran, penguasaan konten, kegiatan instrumentasi serta
layanan/ kegiatan lain dapat dilakukan didalam kelas.

2) Volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 (dua) jam
perkelas perminggu dan dilaksanakan terjadwal.

3) Kegiatan tidak tata muka dengan peserta didik untuk
menyelenggarakan layanan konsultasi, kegiatan konferensi
kasus, himpunan data, kunjungan rumah, pemanfaatan
kepustakaan dan ahli tangan kasus.

b) Diluar jam pelajaran sekolah

1) Kegiatan tatap muka dengan peserta didik untuk
menyelenggarakan layanan orientasi, konseling perorangan,
bimbingan kelompok, konseling kelompok dan mediasi serta
kegiatan lain nya yang dapat dilaksanakan  di luar kelas.

7 Suhertina, Op.Cit. h. 68



2) Satu kali kegiatan layanan/ pendukung konseling di luar kelas/
di luar jam pembelajaran ekuivalen dengan 2(dua) jam
pembelajaran tatap muka di dalam kelas.

3) Kegiatan pelayanan konseling diluar jam pembelajaran sekolah
madrasah maksimum 50% dari seluruh kegiatan pelayanan
konseling, diketahui dan dilaporkan kepada Pembina sekolah/
madrasah. 8

Guru pembimbing dan guru kelas dituntut untuk membuat

perencanaan pelaksanaan  pembelajaran (RPP), guru pembimbing membuat

perencana pelayanan yang tertuang dalam bentuk Satuan Layanan (SATLAN)

atau Rencana Program Layanan (RPL) dan Satuan Kegiatan Pendukung

(SATKUNG) atau Rencana Kegiatan Pendukung ( RKL) hal itu merupakan

bentuk RPP bagi guru pembimbing dalam melaksanakan BK di sekolah.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar guru harus

mempunyai tahapan dalam penyampaian materi pembelajaran, hal-hal pokok

yang harus diperhatikan oleh guru kelas dan guru pembimbing saat

melaksanakan pengajaran dan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah

antara lain :

a. Tahap Prainstrukturan

Tahap Prainstrukturan adalah tahapan yang ditempuh guru

pada saat ia memulai proses belajar dan mengajar. Beberapa kegiatan

yang  dapat dilakukan oleh guru atau oleh siswa pada tahap ini :

8 Ibid, h. 72



1. Guru menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siapa yang

tidak hadir. Kiranya tidak perlu diabsensi satu persatu, cukup

ditanya yang tidak hadir saja dengan alasannya.

2. Bertanya kepada siswa, sampai dimana pembahasan

pembelajaran sebelumnya. Hal ini bukan soal guru sudah lupa,

tetapi menguji dan mengecek kembali ingatan siswa terhadap

bahan yang telah dipelajari.

3. Mengajukan pertanyaan kepada siswa di kelas, atau siswa

tertentu tentang bahan pembelajaran yang sudah diberikan

sebelumnya.

4. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya

mengenai bahan pembelajaran yang belum dikuasainya dari

pengajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya.

5. Mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu (bahan

pelajaran sebelumnya) secara singkat tetapi

mencangkupsemua bahan aspek yang telah dibahas

sebelumnya.

b. Tahap Intruksional

1. Menjelaskan kepada siswa tujuan pengajaran yang harus di

capai siswa.

2. Menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu yang

diambil dari buku sumber yang telah disiapkan sebelumnya.



3. Bahasan pokok materi yang telah dituliskan tadi.

4. Pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan

contoh-contoh konkret.

5. Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas

pembahasan setiap pokok materi sangat diperlukan.

6. Menyimpulkan hasil pembahasan dari pokok materi.9

c. Evaluasi pelaksanaa program bimbingan dan konseling

Menurut pendapat Gysbers evaluasi yang dilakukan konselor dalam
rangka mengembangkan potensi dan kesuksesan siswa ada dalam  tiga hal
yaitu evaluasi personal atau diri sendiri, evaluasi program dan evaluasi
hasil. Ketiga evaluasi ini saling terkait dan penggabungan evaluasi diri
dengan evaluasi program adalah evaluasi hasil. Dengan kata lain bahwa
penilaian yang dilakukan terhadap kegiatan bimbingan dan konseling
ditujukan untuk menilai bagaimana kesesuaian program, bagaimana
pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas bimbingan dan bagaimana pula
hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian
dapat di simpulkan bahwa evaluasi terhadap kegiatan bimbingan dan
konseling, mengandung tiga aspek, yaitu ;

1. Penilaian terhadap program bimbingan dan konseling.
2. Penilaian terhadap proses pelaksanaan bimbingan dan konseling.
3. Penilaian terhadap hasil (product) dari pelaksanaan kegiatan pelayanan

bimbingan dan konseling .10

Evaluasi pada bimbingan dan konseling dilakukan dalam bentuk

penilaian proses dan hasil. Berdasarkan penilaian proses kegiatan

pelayanan BK dilakukan melalui analisis terhadap keterlibatan unsure-

unsur sebagaimana tercantum di dalam RKL/SATLAN  dan RKP/

SATKUNG, untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi pelaksanaan

9 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung : Alfabet. 2003, h. 226
10 Amirah Diniaty, Evaluasi Bimbingan Konseling, Pekanbaru : Suska Press. 2008, h. 58-59



kegiatan. Sedangkan penilaian hasil pelayanan BK ndilakukan melalui

penilaian segera, penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang.

d. Analisis hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling

Hasil analisis perlu dianalisis untuk mengetahui seluk beluk kemajuan

dan perkembangan yang diperoleh siswa melalui program satuan layanan.

Menurut Prayitno analisis setidak-tidak difokuskan pada dua hal pokok :

a. Status perolehan siswa dan/atau perolehan guru pembimbing sebagai

hasil kegiatan khususnya dibandingkan dengan tujuan yang ingin

dicapai.

b. Analisis diagnosis dan prognosis terhadap kenyataan yang ada

setelah dilakukan kegiatan layanan/ pendukung.

e. Tindak lanjut program bimbingan dan konseling.

Studi tindaklanjut adalah suatu usaha untuk menelaah hasil pelayanan
bimbingan dan konseling yang pernah diberikan oleh sekolah kepada
siswa, melakukan penelaahan terhadap siaswa yang telah selesai mendapat
layanan khusus, misalnya program pengayaan dan remedial. 11 Dalam hal
ini guru pembimbing menindak lanjuti dua kemungkinan yakni kelanjutan
layanan bimbingan dan konseling atau menghentikan.12

Selain tugas pokok tersebut diatas program pelayanan bimbingan dan

konseling yang harus disusun oleh guru pembimbing juga harus mencakup pola

11 Dewa Ketut Sukardi dan Desak P.E. Nila Kusmawati, Op. Cit. h. 389
12 Ibid. h. 12



umum bimbingan dan konseling di sekolah atau Bk pola 17 plus. Untuk lebih

lengkap hubungan masing- masing dapat dilihat pada skeman berikut:13

13 Prayitno , Seri Panduan Layanan dan Kegiatan Pendukung (Jenis Layanan dan Kegiatan
Pendukung), Padang: Program Pendidikan Profesi Konselor Jurusan Bimbingan dan Konseling
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. 2012, h. 274
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Adapun  penjelasan dari bagan BK Pola 17  plus di atas adalah sebagai

berikut :

1. Bidang Bimbingan

a. Bimbingan Pengembang Kehidupan Pribadi adalah bidang pelayanan

bimbingan dan konseling yang membantu siswa dalam menemukan dan

mengembangkan pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa yang mantap dan mandiri, sehat jasmani dan rohani.

b. Bimbingan Pengembang Kehidupan Sosial adalah bidang pelayanan

bimbingan dan konseling yang membantu siswa dalam mengenal lingkungan

dan mengembangkan diri dalam hubungan sosial yang dilandasi budi pekerti

luhur serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan.

c. Bimbingan Pengembang Kemampuan Belajar adalah bidang pelayanan

bimbingan dan konseling yang membantu siswa dalam mengembangkan diri,

sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan

keterampilan serta menyiapkannya untuk pendidikan pada tingkat yang tinggi.

d. Bimbingan Pengembang Karier adalah bidang bimbingan dan konseling

yang membantu siswa dalam perencanaan dan pengembangan masa depan dan

kemampuan karier.

e. Bimbingan Kehidupan Berkeluarga, adalah suatu bimbingan yang

diberikan pembimbing kepada siswa dalam menghadapi dan memecahkan

masalah hidup berkeluarga.



f. Bimbingan Beragama, adalah bantuan yang diberikan pembimbing kepada

siswa agar mereka mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah

yang berkenaan dengan kehidupan beragama.

2. Jenis Layanan

a. Layanan Orientasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang

memungkinkan siswa dan pihak-pihak lain (yang dapat memberi pengaruh

besar pada siswa. terutama orang tua) memahami lingkungan (seperti sekolah)

yang baru dimasuki siswa, untuk mempermudah dan memperlancar

berperannya siswa di lingkungan yang baru itu.

b. Layanan Informasi. layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan

siswa dan pihak-pihak lain (yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap

siswa, terutama orang tua) menerima dan memahami informasi (seperti

informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat dipergunakan sebagai

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pertimbangan lainnya

untuk kepentingan pribadinya.

c. Layanan Penempatan dan Penyaluran, yaitu layanan bimbingan dan

konseling yang memungkinkan siswa memperoleh penempatan dan

penyaluran yang tepat (misalnya penempatan/penyaluran di dalam kelas,

kelompok belajar, jurusan/program studi, program lalihan, magang, kegiatan

ko/ekstra kurikuler) sesuai dengan potensi, bakal dan minat, serta kondisi

pribadinya.



d. Layanan Bimbingan Penguasaan Konten, yaitu layanan bimbingan dan

konseling yang memungkinkan siswa mengembangkan sikap dan kebiasaan

belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan

belajarnya, serla berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya yang

berguna bagi kehidupan dan perkembangan.

e. Layanan Konseling Perorangan, yaitu layanan bimbingan dan konseling

yang memungkinkan siswa mendapat layanan langsung tatap muka dengan

guru pembimbing dalam rangka pembahasan dalam pengentasan

permasalahannya.

f. Layanan Bimbingan Kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling

yang memungkinkan sejumlah siswa secara bersama-sama memperoleh

berbagai bahan dari nara sumber tertentu (terutama dari guru pembimbing)

yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari, baik sebagai

individu maupun sebagai pelajar, dan untuk pertimbangan datam pengambilan

keputusan lertentu.

g. Layanan Konseling Kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang

memungkinkan sejumlah siswa memperoleh kesempatan untuk pembahasan

dan pengentasan masalah yang mereka masing-masing alami melalui suasana

dinamika kelompok.

h. Layanan Konsultasi, yaitu layanan konseling yang dilaksanakan oleh

pembimbing terhadap seorang konsulti yang memungkinkannya memperoleh



wawasan, pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam

menangani kondisi atau permasalahan pihak ke tiga.

i. Layanan Mediasi, yaitu suatu kegiatan yang mengantarai atau

menghubungkan yang semula terpisah (sebagai perantara).

j. Layanan Advokasi dalam konseling bermaksud mengentaskan klien dari

suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan

terhambat dan terkekang sehingga keberadaan, kehidupan dan

perkembangannya, khususnya dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar,

terganggu, atau bahkan terhenti atau terputus.

3. Kegiatan Pendukung

Kegiatan Pendukung adalah kegiatan dalam rangka pelayanan bimbingan

dan konseling yang memungkinkan diperolehnya berbagai data, keterangan dan

kemudahan terlaksananya jenis-jenis layanan serta terwuiudnya fungsi-fungsi

bimbingan dan konseling, di antara kegiatan pendukung pokok ialah :

a. Aplikasi Instrumentasi, merupakan kegiatan pendukung BK untuk

mengumpulkan data dan keterangan tentang diri dan lingkungan peserta didik.

Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes

maupun non tes.

b. Himpunan Data, merupakan kegiatan pendukung BK untuk menghimpun

seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan

peserta didik. Himpunan data perlu selenggarakan secara berkelanjutan,

sistematik, komprehensif, terpadu, dan sifatnya tertutup.



c. Konferensi Kasus, merupakan kegiatan pendukung BK untuk membahas

permasalahan yang dialami oleh peserta dalam suatu forum pertemuan yang

dihadiri oleh berbagai fihak yang diharapkan dapat memberikan bahan,

keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan

tersebut. Pertemuan dalam rangka konferensi kasus bersifat terbatas dan

tertutup.

d. Kunjungan Rumah, merupakan kegiatan pendukung BK untuk memperoleh

data, keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya

permasalahan peserta didik melalui kunjungan ke rumahnya. Kegiatan ini

memerlukan kerjasama yang penuh dari orang tua dan anggota keluarga

lainnya.

e. Alih Tangan Kasus, merupakan kegiatan pendukung BK untuk mendapatkan

penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta

didik dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak

lainnya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang erat dan mantap antara

berbagai pihak yang dapat memberikan bantuan atas penanganan masalah

tersebut.

f. Tampilan kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan bahan pustaka yang

dapat digunakan peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kemampuan

sosial, kegiatan belajar, dan karir. 14

14 Zulfan Saam, Elni yakub, Modul Bimbingan dan Konseling Fakuktas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2013, h. 24



3. Pelaksanaan Tugas Pokok Guru Pembimbing

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan

atau wadah secara terencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang

diharapkan. Sebelum pelaksanaan tugas bimbingan dan konseling dilaksanakan

ada pola dasar yang harus dikerjakan terlebih dahulu, adapun maksud dari pola

dasar pelaksanaan bimbingan ialah suatu asas pokok untuk mengatur

penyebaran pelayanan bimbingan di sekolah, dengan mempertimbangkan

kegiatan-kegiatan bimbingan, bimbingan apa yang akan diadakan dan

rangkaian kegiatan dilaksanakan oleh setiap paserta diberikan untuk siapa.15

Pola dasar ini lebih bersifat praktis karena langsung berkaitan dengan

penyususnan program bimbingan. Pada dasarnya pelaksanaan tugas pokok guru

pembimbing mengacu pada BK Pola 17 Plus meliputi :

1. Bidang bimbingan ( bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar,
bidang karir, bidang kehidupan beragama, bidang berkeluarga )

2. Jenis layanan BK ( layanan orientasi, layanan informasi, layanan
penempatan/ penyaluran, layanan konten, layanan bimbingan
kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konseling
perorangan, layanan mediasi, layanan konsultasi, layana advokasi)

3. Jenis kegiatan pendukung ( aplikasi instrument, himpunan data,
kunjungan rumah, konverensi kasus, ahli tangan, tampilan
kepustakaan)

4. Tahap pelaksanaan ( perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis
dan tindak lanjut)

5. Jumlah siswa asuh yang ditanggungjawabi guru pembimbing
minimal berjumlah 150 orang.16

15 Wingkel dan Sri Hastuti, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, Yogyakarta :
MEDIA ABADI. 2004, h. 103

16 Suhertina, Op.Cit. h.70



Pelaksanaan tugas guru pembimbing tidak sama dengan tugas guru mata

pelajaran, wali kelas dan kepala sekolah. Apabila guru mata pelajaran mengajar

sebesar 24 jam satu minggu, maka guru pembimbing melaksanakan kegiatan

BK sebanyak 24 jam juga. Jika setiap satu kali kegiatan mengajar diperlukan 2

jam tatap muka maka guru mata pelajaran melaksanakan kegiatan mengajar

sebanyak 12 kali pengajaran. Demikian pula beban kerja guru pembimbing, jika

1 kali kegiatan layanan BK dihargai 2 jam, maka guru pembimbing wajib

melaksanakan kegiatan sebanyak 12 (dua belas) kali  kegiatan BK untuk satu

minggu.17

Adapun tugas dan tanggung jawab guru pembimbing :

1. Mengadministrasi kegiatan bimbingan dan konseling.
2. Melaksanakan tindak lanjut hasil analisis evalusai.
3. Menganalisis hasil evaluasi.
4. Mengevaluasi proses hasil layanan bimbingan dan konseling.
5. Melaksanakan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling.
6. Meleksanakan layanan bidang bimbingan.
7. Melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling.
8. Merencanakan program bimbingan dan konseling.
9. Memasyarakatan bimbingan dan konseling.18

4. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pokok Guru

Pembimbing.

Dalam usaha untuk meningkatkan dan mewujudkan pelaksanaan tugas

guru pembimbing dalam pendidikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi.

17 Ibid. h. 67
18 Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, h.23



Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja guru dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal ini berkaitan erat dengan syarat- syarat menjadi seorang

guru. Adapun faktor yang dimaksud antara lain:

a. Latar belakang pendidikan

Pendidikan pada umumnya berintikan bimbingan sebab

pendidikan bertujuan agar anak didik manjadi kreatif, produktif dan

mandiri artinya pendidikan berupaya untuk mengembangkan individu

anak.19

Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang guru

sebelum mengajar adalah harus memiliki pengetahuan dalam mengajar

dan memiliki ijazah keguruan. Dengan demilkian guru mempunyai

bukti bahwa memiliki pengalaman dalam mengajar dan sangat

berpengaruh terhadap pelaksanaan tugasnya sebagai seorang guru.

Sebaliknya tanpa adanya pengalama mengajar guru akan kesulitan

dalam melaksankan tugasnya terutama dalam pelaksanaan tugas

pokoknya sebagai seorang guru.

19 Sofyan Willi, Konseling Individual Teori dan Praktek, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 5



b. Pengalaman mengajar/ lama bekerja

Kemampuan dan pengalaman guru dalam menjalankan tugasnya

sangat berpengaruh terhadap peningkatan hasil dari tugas guru tersebut.

Hal ini ditentukan oleh pengalaman mengajar guru terutama pada latar

belakang pendidikan guru. Bagi guru yang sudah lama mengajar akan ada

perbedaan dengan guru yang baru mengajar. Semakin lama seorang guru

mengajar akan semakin banyak pengalama belajar hal itu akan berdampak

pada peningkata hasil belajar siswa.

c. Keadaan kesehatan guru

guru juga dituntut untuk memiliki fisik dan mental yang sehat. Fisik
yang sehat berarti terhindar dari berbagai macam penyakit. Guru yang
sakit bukan saja tidak mungkin dapat melaksanakan tugas dengan baik,
tetapi juga kemungkinang besar akan menularkan penyakit kepada anak-
anak. Kesehatan fisik juga berarti guru tidak boleh memiliki cacat badan
yang menonjol yang memungkinkan kurangnya penghargaan dari anak.20

Kesehatan guru sangat berpengaruh terhadap kinerjanya, kalau

kesehatan jasmani guru terganggu maka hasil yang diperoleh tidak

maksimal. Maka dengan kondisi jasmani dan rohani yang sehat akan

menghasilkan proses belajar mangajar sesuai yang diharapkan.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja guru

diantaranya

20 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2005, h. 255



a. Sarana pendidikan

Dalam proses belajar mengajar sarana pendidikan sangat besar

pengaruhnya terhadap kegiatan belajar mengajar, begitu juga kegiatan

bimbingan dan konseling. Guru pembimbing atau konselor sekolah akan

dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan berhasil dalam

melaksanakan tugasnya tidak mungkin akan terwujud apabila tidak di

sediakan fasilitas fisik yang memadai. Dengan tersedianya sarana yang

memadai guru pembimbing akan dapat melaksanakan tugas dengan

sebaik- baiknya. Jadi dengan demikian sarana pendidikan sangat

diperlukan terutama bagi pelaksanaan upaya guru dalam meningkatkan

kinerjanya.

b. Pengawasan ( supervisi) kepala sekolah

Supervisi adalah bantuan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah

untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. 21

Pengawasan kepala sekolah terhadap tugas guru amat penting untuk

mengetahui perkembangan guru dalam melaksanakan tugasnya.

c. Disiplin waktu

Disiplin merupakan latihan batin dan watak supaya mentaati tata tertib

dan kepatuhan terhadap aturan. Sebagai seorang guru/ guru pembimbing

21 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling, Jakarta:
PT RINEKA CIPTA, 2008, h. 287



hendaknya dapat menghargai waktu agar dalam melaksanakan tugasnya

dapat terlaksana sebagai mana yang telah direncanakan. Dan sebaliknya

jika seorang guru/ guru pembimbing tidak menghargai waktu maka tugas

yang seharusnya terlaksana tidak dapat karena kurangnya disiplin waktu.

d. Kerjasama personel sekolah

Personel yang dimaksud disini adalah guru mata pelajaran guru,

pembimbing, wali kelas dan kepala sekolah. Adapun Bentuk kerjasama

antara personel sekolah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Guru mata pelajaran memberikan informasi tentang data siswa yang

meliputi: daftar nilai siswa, observasi dan catatan anekdot.

2. Wali kelas juga membantu mengkoordinasi informasi dan

kelengkapan data yang meliputi: daftar nilai, angket siswa, angket

orang tua, catatan anekdot, laporan observasi siswa, catatan

kunjungan rumah, catatan wawancara.

3. Guru pembimbing bukan hanya memberikan informasi kepada siswa

tetapi juga sebagai sumber data yang meliputi: kartu akademis,

catatan konseling, data psikotes, catatan konverensi kasus.

4. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan

bimbingan dan konseling di sekolah perlu mengetahui dan memeriksa

semua kegiatan yang dilakukan oleh guru mata pelajaran, wali kelas

dan guru pembimbing. Kegiatan guru pembimbing yang harus

diketahui oleh kepala sekolah antara lain :



a.Melaporkan kegiatan bimbingan dan konseling sebulan sekali

b.Laporan kelengkapan data.22

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai

perbandingan dan menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilimiah dan

menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar, benar belum pernah

diteliti oleh orang lain. Peneliti terdahulu yang relevan pernah dilakukan oleh

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Darlis Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau pada tahun 2008

meneliti dengan judul: Efektifitas Pelaksanaan Tugas Guru Pendidikan

Agama Islam dalam mengaktifkan siswa belajar di MTs Negeri Kampar

Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Berdasarkan data yang

diperoleh di lapangan setelah dianalisa, maka penelitian ini dapat

disimpulkan, ternyata efektifitas pelaksanaan tugas guru PAI dalam

mengaktifkan siswa belajar di MTsN Kampar dikategorikan kurang efektif.

yaitu dengan persentase 67,5% yang berada dalam kategori 50-75%.

2. Anissa Zikri Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. Meneliti tentang Pelaksanaan Program

Bimbingan dan Konseling di MAN 2 Bogor. Pelaksanaa program yang ada

22 Ibid, h.94



di MAN 2 Bogor tidak berjalan dengan baik karena masih banyak

pelayanan-pelayanan yang belum terlaksana. Selain itu administrasi BK nya

belum benar, faktor penyebab penyebab tidak berjalannya pelayanan

bimbingan dan konseling di MAN 2 Bogor ini di antaranya: Guru BK yang

personilnya kurang, evaluasi yang tidak bejalan. Secara umum pelaksanaan

manajemen yang di laksanakan di MAN 2 BOGOR sudah berjalan cukup

baik dimulai dari tahap sebagai berikut: Perencanaan program BK,

penggorganisasian BK, pelaksanaan BK, pengadministrasian BK dan

evaluasi/ penilaian program BK.

3. Fitria Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau pada tahun 2012

meneliti dengan judul: Pelaksanaan Tugas Guru Sebagai Inovator di

Madrasah Tsanawiyah Shirotul Huda Kecamatan Kelayang Kabupaten

Indragiri Hulu. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan setelah

dianalisis, maka penelitian ini dapat disimpulkan kurang optimal hal ini

diperoleh hasil observasi dan hasil angket pada persentase 50%- 50,23% .

faktor-faktor  yang mempengaruhi pelaksanaan tugas guru sebagai innovator

diantaranya tingkat pengetahuan guru dan tingkat pendididikan fasilitas yang

belum memadai dan kurangnya guru dalam mengikuti peletihan- peletihan

pendidikan.



C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu konsep untuk memberikan batasan

terhadap konsep teoritis, agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan. Seperti

disebutkan di atas, penelitian ini berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok

guru pembimbing di Madrasah Aliyah Negeri Kuok. Adapun indikator

pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing adalah:

1. Sebelum memulai pelayanan terlebih dahulu guru pembimbing

menganjurkan siswa untuk berdoa.

2. Guru pembimbing melaksanakan pelayanan BK sesuai dengan jadwal.

3. Sebelum menyampaikan pelayanan BK terlebih dahulu guru pembimbing

mengabsen siswa.

4. Guru pembimbing melihat kesiapan siswa untuk pelayanan BK

5. Guru pembimbing menyampaikan materi pelayanan BK sesuai dengan

program yang telah dibuat.

6. Guru pembimbing menjelaskan tujuan dan manfaat dari pelayanan BK.

7. Guru pembimbing menyiapkan media pembelajaran untuk pelayana BK.

Sedangkan indikator yang mempengaruhi faktor- faktor yang terdapat

dalam pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing sebagai berikut

2. Faktor internal

a. Latar balakang pendidikan guru BK



b. Pengalaman mengajar/ lama bekerja guru BK

c. Keadaan kesehatan guru

2. Faktor Eksternal

a. Sarana pendidikan

b. Pengawasan ( supervisi) kepala sekolah terhadap pelaksanaan BK

c. Ketepatan waktu guru pembimbing masuk kelas

d. Kerjasama guru pembimbing dengan personel sekolah.


