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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kinerja

Produktivitas individu dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh

individu itu sendiri dalam kerjanya yakni bagaimana ia melakukan

pekerjaan kerjanya. Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari

kata dasar “kerja” yaitu prestasi, bisa pula berarti hasil kerja.1 Sejalan

dengan itu Smith dalam E. Mulyasa menyatakan bahwa kinerja adalah

“….output drive from processes human or otherwise” yang artinya hasil atau

keluaran dari suatu proses.2

Hal senada juga dikatakan oleh August W. Smith dalam A. Anwar

Prabu Mangkunegara bahwa kinerja adalah performance is output derives

from processes, human otherwise,3 artinya kinerja adalah hasil dari suatu

proses yang dilakukan  manusia. Menurut Bambang Kusrianto dalam Surya

Dharma, kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata Job Performance

atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang

dicapai seseorang).4

Sedangkan menurut pendapat lain kinerja adalah menilai

bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah

1 Emzul F. dan Ratu A. Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Difia, Publisher.
h. 470

2 E. Mulyasa, (2003). Menjadi Kepala Sekolah Professional. Bandung: Rosda
Karya. h. 38

3 A. Anwar Prabu Mangkunegara, (2009). Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: PT.
Refika Aditama. h. 9

4 Surya Dharma, (2008). Penilaian Kinerja Guru. Jakarta: Direktorat Tenaga
Kependidikan. h. 20
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ditentukan. Individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa

karakteristik, yaitu diantaranya:

1) Berorientasi pada prestasi

2) Memiliki percaya diri

3) Berpengendalian diri

4) Kompetensi.5

Menurut bahasa kinerja bisa diartikan sebagai prestasi yang

nampak sebagai bentuk keberhasilan kerja pada diri seseorang. Keberhasilan

kerja juga ditentukan dengan pekerjaan serta kemampuan seseorang pada

bidang tersebut.6 Kerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan

kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan seseorang

sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.

Kepribadian dan keterampilan  seseorang tidaklah cukup efektif untuk

mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan

dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.7

Berdasarkan uraian di atas, kinerja guru pembimbing dalam

meningkatkan akreditasi madrasah adalah hasil kerja guru pembimbing yang

diperoleh oleh madrasah yang memberikan dampak positif untuk

peningkatan akreditasi madrasah.

Menurut T. R Mitchell dalam Surya Dharma, ukuran kinerja dapat

dilihat dari empat hal, yaitu :

1) Quality of work (kualitas hasil kerja)

5 Http://Barry Cushway, 1998 : Wikipedia.org. Diakses pada 21 Mei 2013.
6 A. Anwar Prabu Mangkunegara, (2009). Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: PT.

Refika Aditama. h. 67
7 Veithzal Rivai, (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan.

Bandung: PT. Raja Grafindo Persada. h. 309
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2) Promptness (ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan)

3) Initiative (prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan)

4) Capability (kemampuan menyelesaikan pekerjaan)8

Standar kinerja perlu dirumuskan untuk dijadikan acuan dalam

mengadakan penilaian, yaitu membandingkan apa yang dicapai dengan apa

yang diharapkan. Standar kinerja dapat dijadikan patokan dalam

mengadakan pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dilaksanakan.

Adapun kinerja guru pembimbing dalam Permendikbud No.

18A/2013 tentang Implementasi Kurikulum Lampiran IV Point VIII

ditegaskan bahwa tugas pokok guru pembimbing adalah menyusun program

bimbingan, melaksanakan program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan

bimbingan, menganalisis hasil pelaksanaan bimbingan dan tindak lanjut

dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung

jawabnya.

2. Guru Pembimbing

a. Pengertian Guru Pembimbing

Guru pembimbing adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya

untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada anak didik melalui

layanan bimbingan konseling. Menurut Andi Mapiare,  guru pembimbing

adalah suatu tunjukan kepada petugas di bidang konseling yang memiliki

8 Surya Dharma, (2008). Penilaian Kinerja Guru. Jakarta: Direktorat Tenaga
Kependidikan. h. 20
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sejumlah kompetensi dan karakteristik pribadi khususnya yang diperoleh

melalui pendidikan professional.9

Di dalam Permendikbud No. 18A/2013 tentang Implementasi

Kurikulum Lampiran IV Point VIII dinyatakan bahwa guru pembimbing

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

secara penuh dalam kegiatan bimbingan konseling terhadap sejumlah

peserta didik. Guru pembimbing yang profesional 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 insidental), dan masidu (rasa

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

Selain itu, seorang guru pembimbing 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.10

Beberapa pengertian guru pembimbing di atas memberikan

gambaran kepada kita bahwa seorang guru pembimbing itu adalah orang

yang profesional dibidangnya. Hal ini berkaitan dengan wewenang dan

tanggung jawab dalam tugasnya menghadapi sejumlah siswa di

madrasah. Di sisi lain, oleh karena guru pembimbing bersentuhan

9 Andi Mappiare, (2006). Kamus Istilah Konseling dan Terapi. Jakarta: PT Raja
Grapindo Persada. h. 70

10 Prayitno. (1998). Konseling Pancawaskita. Padang: Jurusan Bimbingan dan
Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. h. 33
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langsung dengan psikologis siswa maka diharapkan guru pembimbing

terlahir atau terdidik menjadi orang lembut.

Pernyataan tersebut senada dengan defenisi guru pembimbing

menurut Umar dan Sartono, yaitu orang yang bertugas khusus sebagai

konselor, karena seorang konselor dituntut untuk bertindak secara

bijaksana, ramah, bisa menghargai dan merasakan keadaan orang lain

(empati). 11 Dengan sikap dan penerimaan yang baik guru pembimbing

maka peserta didik yang bermasalah tidak merasa segan mengutarakan

masalahnya.

b. Kualifikasi dan Kompetensi Guru Pembimbing

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)

No. 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

Kompetensi Konselor memberikan batasan siapa itu pemegang profesi

konselor atau guru pembimbing, yaitu Sarjana (S1) bimbingan konseling

yang telah menamatkan program Pendidikan Profesi Konselor (PPK).

Selain itu di dalam Permendiknas tersebut dikemukakan tujuh belas

kompetensi inti, yang oleh karenanya dapat disebut sebagai “Kompetensi

Pola 17”. Ketujuh belas kompetensi tersebut adalah :

1) Kompetensi Paedagogik
a) Menguasai teori dan praktis pendidikan.
b) Mengaplikasikan perkembangan fisiologi dan psikologis

serta perilaku konseli atau klien.
c) Menguasai esensi pelayanan bimbingan konseling dalam

jalur, jenis dan 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.

11 Umar dan Sartono, (1998). Bimbingan dan Penyuluhan. Bandung: Pustaka Setia.
h. 117
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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 konseling.
c) Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi.

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

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

yang komprehensif.
e) Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan konseling
f) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika

profesional.
g) Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam

bimbingan konseling.
Permendiknas tersebut juga menetapkan bahwa penyediaan dan

penempatan konselor profesional pada satuan pendidikan perlu
diselenggarakan.12

Selain itu, Sofyan S. Willis juga menyatakan 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 berhasil (efektif).13 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

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

13 Sofyan S. Willis, (2009). Konseling Individual Teori dan Praktek. Bandung:
Alfabeta. h. 79
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antara pengetahuan mengenai dinamika perilaku dan keterampilan

terapeutik.14

Kemudian pada 1964, Ikatan Konselor untuk Konseling dan

Supervisi (Assosiation for Counseling Education and Supervision)

menunjukkan bahwa seorang konselor harus memiliki sekelompok

kualitas dasar kepribadian sebagai berikut :

1) Percaya kepada setiap orang.
2) Menghayati nilai-nilai kemanusiaan setiap individu.
3) Peka terhadap dunia sekelilingnya.
4) Sikap keterbukaan
5) Memahami diri sendiri
6) Menghayati profesionalitasnya.15

Masih terkait dengan kualifikasi seorang guru pembimbing,

Arifin dan Eti Kartikawati dalam Tohirin menyatakan bahwa petugas

bimbingan konseling di sekolah (termasuk madrasah) dipilih berdasarkan

atas kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman dan kemampuan.16

Kualifikasi tersebut memberikan gambaran bahwa menjadi seorang guru

pembimbing tidaklah mudah dan tidak hanya asal-asalan mengemban

sebuah profesi guru pembimbing.

Adapun penjelasan kualifikasi di atas adalah sebagai berikut :

1) Kepribadian

Seorang guru pembimbing atau konselor harus memiliki

kepribadian yang baik. Pelayanan bimbingan konseling berkaitan

dengan pembentukan perilaku dan kepribadian klien. Melalui

14 M. Surya, (2003). Psikologi Konseling. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. h. 63
15 Singgih D. Gunarsa, (2003). Konseling dan Psikoterapi. Jakarta: PT. BPK

Gunung Mulia. h. 67
16 Tohirin, (2007). Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah. Jakarta:

Rajawali Press. h. 117
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konseling diharapkan terbentuk perilaku positif dan kepribadian yang

baik pula pada diri klien.17

2) Pendidikan

Seorang guru pembimbing atau konselor selayaknya memiliki

pendidikan profesi, yaitu jurusan bimbingan konseling Strata Satu

(S1), Strata Dua (S2) maupun Strata Tiga (S3). Atau sekurang-

kurangnya pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan bimbingan

konseling. Pemilihan dan pengangkatan (rekrutmen) guru

pembimbing atau konselor di sekolah hendaknya mengedepankan

profesionalitas, terlebih menginginkan pelayanan bimbingan

konseling yang berkualitas pula. Guru pembimbing atau konselor

yang diangkat berdasarkan pendidikan menurut kualifikasi di atas

disebut guru pembimbing atau konselor profesional.18

Pernyataan tersebut selaras dengan kompetensi akademik

yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru pembimbing yaitu

pembentukan kompetensi akademik konselor merupakan merupakan

proses pendidikan formal jenjang strata satu (S-1) bidang bimbingan

konseling, yang bermuara pada penganugerahan ijazah akademik

Sarjana Pendidikan (S.Pd) bidang bimbingan konseling.19 Syarat

pendidikan berkenaan dengan keilmuan yang dimiliki oleh guru

pembimbing bahwa guru pembimbing tidak hanya harus memiliki

ilmu bimbingan konseling tetapi juga harus memiliki ilmu-ilmu

17 Ibid, h. 117
18 Ibid, h. 120
19 Lihat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 27 tahun

2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Jakarta Depdikbud :
Dirjen Pendidikan Tinggi
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tentang manusia dengan berbagai macam problematikanya, ilmu

psikologi dan lain sebagainya.20

3) Pengalaman

Pengalaman memberikan pelayanan bimbingan konseling

berkontribusi terhadap keluasan wawasan pembimbing atau konselor

yang bersangkutan. Syarat pengalaman bagi calon guru pembimbing

setidaknya pernah diperoleh melalui praktik mikro konseling yakni

praktik bimbingan konseling dalam laboratorium bimbingan konseling

dan makro konseling yakni praktik pengalaman lapangan (PPL)

bimbingan konseling.21

4) Kemampuan

Kepemilikan kemampuan atau kompetensi dan keterampilan

oleh guru pembimbing atau konselor merupakan suatu keniscayaan.

M. D Dahlan dalam Tohirin, menyatakan bahwa konselor dituntut

untuk memiliki berbagai keterampilan melaksanakan konseling. Guru

pembimbing harus mampu mengetahui dan memahami secara

mendalam sifat-sifat seseorang, daya kekuatan pada diri seseorang,

merasakan kekuatan jiwa apakah yang mendorong seseorang berbuat

dan mendiagnosis berbagai persoalan siswa, selanjutnya

mengembangkan potensi individu secara positif.22 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

20 Loc. Cit, h. 120
21 Ibid. h. 121
22 Ibid, h. 122
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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.23

Seorang guru pembimbing juga dituntut menguasai landasan

teori dan praktik semua kegiatan dan proses bimbingan 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 konseling.

c. Tugas Pokok Guru Pembimbing

Kegiatan bimbingan konseling di sekolah diampu oleh pejabat

fungsional yaitu guru pembimbing, namun panggilan guru pembimbing

akan diganti dengan konselor jika yang bersangkutan berlatar belakang

sarjana bimbingan konseling dan telah menempuh program PPK. Istilah

konselor akan digunakan sebagai pengganti istilah guru pembimbing

23 Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan
Perguruan Tinggi Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, (2004). Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. h. 18-19
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yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang untuk

menyelenggarakan layanan bimbingan konseling.24

Spektrum tugas guru pembimbing dalam melaksanakan kegiatan

bimbingan konseling sangatlah luas, namun bukan tanpa batas atau tidak

jelas. Tugas pokok guru pembimbing sangat jelas dalam lanjutan SKB

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

tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka

Kreditnya diatur pada pasal 1 yaitu :

1) Ayat 10 yang berbunyi penyusunan program bimbingan
konseling adalah membuat rencana pelayanan bimbingan
konseling dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial,
bimbingan belajar dan bimbingan  karir.

2) Ayat 11 yang berbunyi pelaksanaan bimbingan konseling
adalah melaksanakan fungsi pelayanan pemahaman,
pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan
dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial,
bimbingan belajar dan karir.

3) Ayat 12 yang berbunyi evaluasi pelaksanaan bimbingan
konseling adalah kegiatan menilai layanan bimbingan
konseling dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial,
bimbingan belajar, bimbingan  karir.

4) Ayat 13 yang berbunyi analisis evaluasi pelaksanaan
bimbingan konseling adalah menelaah hasil evaluasi
pelaksanaan bimbingan konseling yang mencakup 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
konseling adalah kegiatan menindaklanjuti hasil analisis
evaluasi tentang layanan orientasi, informasi, penempatan
dan penyaluran, konten, konseling perorangan, konseling
kelompok, bimbingan kelompok, mediasi, konsultasi, dan
advokasi serta kegiatan pendukung.25

Adapun penjelasan secara terperinci dari ayat tersebut adalah

sebagai berikut :

24 Suhertina, (2008). Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Pekanbaru:
Suska Press. h. 67

25 Amirah Diniaty, (2012). Evaluasi dalam Bimbingan dan Konseling. Pekanbaru:
Zanafa Publishing. h. 7
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1) Menyusun Program

Langkah pertama dari tugas pokok guru pembimbing adalah

menyusun program, yaitu membuat persiapan atau membuat rencana

pelayanan, semacam persiapan tertulis tentang pelayanan yang akan

dilaksanakan. Apabila guru bidang studi dituntut untuk membuat

rencana pembelajaran maka guru pembimbing dituntut untuk

membuat tugas pokoknya yaitu satuan layanan.26 Ada beberapa

macam program kegiatan yang perlu disusun oleh guru pembimbing.

Prayitno mengemukakan 5 (lima) program kegiatan bimbingan

konseling yang perlu disusun yaitu :

a) Program tahunan, yaitu program bimbingan konseling
meliputi kegiatan selama satu tahun untuk masing-masing
kelas sekolah.

b) Program semesteran, yaitu program bimbingan konseling
meliputi kegiatan selama satu semester yang merupakan
gambaran program tahunan.

c) Program bulanan, yaitu program bimbingan konseling
meliputi kegiatan selama satu bulan yang merupakan
gambaran program semesteran.

d) Program mingguan, yaitu program bimbingan konseling
meliputi kegiatan selama satu minggu yang merupakan
gambaran program bulanan.

e) Program harian, yaitu bimbingan konseling yang
dilaksanakan pada sehari-hari tertentu dalam satu minggu.
Program harian merupakan gambaran dari mingguan
dalam bentuk satuan layanan atau satuan kegiatan
pendukung bimbingan konseling.27

Guru pembimbing paling utama dituntut untuk mampu

menyusun satuan layanan (satlan) dan satuan kegiatan pendukung

(satkung) serta mampu menyelenggarakan program yang tertuang

dalam satlan dan satkung tersebut. Untuk menyusun program dalam

26 Op. Cit. h. 68
27 Prayitno, (1997). SPPBKS Pelayanan Bimbingan dan Konseling Buku III. Jakarta:

Ikrar Mandiri Abadi.
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bentuk satuan layanan yang dijabarkan dari program tahunan,

semesteran dan bulanan, guru pembimbing perlu memperhatikan :

a) Kondisi dan taraf perkembangan siswa asuhnya.

b) Kebutuhan siswa

c) Kondisi budaya dan alam

d) Kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana.

2) Melaksanakan Program

Guru pembimbing melaksanakan pelayanan bimbingan

konseling sesuai dengan satlan dan satkung. Pelaksanaan kegiatan

layanan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dimuat dan

dipersiapkan pada bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, karir,

kehidupan keberagamaan dan kehidupan berkeluarga. Dilaksanakan

melalui 9 (sembilan) jenis layanan yaitu layanan orientasi, informasi,

penempatan/penyaluran, konten, konseling individual, bimbingan

kelompok, konseling kelompok, mediasi dan konsultasi.28

Kegiatan layanan bimbingan konseling tidak hanya dapat

dilakukan di dalam kelas tetapi juga di ruang bimbingan konseling atau

ruang lain yang memenuhi syarat terutama dapat diterapkan azas

kerahasiaan.

3) Mengevaluasi Program

Evaluasi pelaksanaan bimbingan konseling merupakan kegiatan

menilai keberhasilan layanan dalam bidang bimbingan pribadi,

bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, bimbingan

kehidupan keberagamaan dan bimbingan kehidupan berkeluarga.

28 Loc. Cit. h. 68



21

Kegiatan mengevaluasi tersebut meliputi juga kegiatan menilai

keberhasilan jenis-jenis layanan yang dilaksanakan. Evaluasi pelaksanaan

bimbingan konseling dilakukan pada setiap selesai layanan diberikan

baik pada jenis layanan maupun kegiatan pendukung.29

Evaluasi pada bimbingan konseling dilakukan dalam bentuk

penilaian proses dan hasil. Berdasarkan waktu pelaksanaan evaluasi

dapat dibagi atas; penilaian segera, penilaian jangka pendek dan

penilaian jangka panjang. Menurut Prayitno, evaluasi/penilaian hasil

pelayanan bimbingan konseling dilakukan melalui 3 tahap :

a) Penilaian segera (laiseg), yaitu penilaian pada akhir setiap
jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan
konseling untuk mengetahui perolehan peserta didik yang
dilayani.

b) Penilaian jangka pendek (laijapen), yaitu penilaian dalam
waktu tertentu (satu minggu sampai dengan satu bulan).

c) Penilaian jangka panjang (laijapang), yaitu penilaian dalam
waktu tertentu (satu bulan sampai dengan satu semester)
untuk mengetahui lebih jauh dampak layanan atau kegiatan
pendukung terhadap siswa.

Selanjutnya Prayitno mengatakan penilaian dalam bimbingan
konseling dapat dilakukan dalam format individual atau
kelompok/klasikal dengan media lisan atau tulisan.30

4) Menganalisis hasil evaluasi yakni guru pembimbing menganalisis hasil

evaluasi dalam bentuk tertulis yang diperoleh dari siswa atau hasil

observasi.

Hasil evaluasi (tahap tiga) perlu dianalisis untuk mengetahui

seluk beluk kemajuan dan perkembangan yang diperoleh siswa melalui

program satuan layanan. Menurut Prayitno analisis setidak-tidaknya

difokuskan pada dua hal pokok :

29 Ibid. h. 69
30 Prayitno. (2001). Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di

Sekolah. Jakarta: PT. Rineka Cipta.



22

a) Status perolehan siswa dan 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.31

Diagnosis dan prognosis termasuk langkah-langkah dalam

bimbingan konseling karena merupakan upaya penganalisaan terhadap

sebuah kasus. Diagnosis adalah langkah menemukan masalahnya atau

mengindentifikasi masalah.32 Hal ini bertujuan untuk mengetahui jenis

dan sifat kesulitan serta latar belakang masalah yang dihadapi

seseorang.33 Berdasarkan langkah inilah kita dapat menetapkan apa

kira-kira masalah seseorang serta apa penyebab dari masalah tersebut.

Sedangkan prognosis merupakan suatu langkah mengenai alternatif

bantuan yang dapat atau mungkin diberikan kepada siswa sesuai

dengan masalah yang dihadapi sebagaimana yang ditemukan dalam

langkah diagnosis. 34

5) Tindak Lanjut

Guru pembimbing dalam hal ini, menindaklanjuti ada dua

kemungkinan yakni kelanjutan layanan bimbingan konseling atau

menghentikannya.35 Upaya tindak lanjut didasarkan pada hasil analisis.

Menurut Prayitno ada tiga kemungkinan kegiatan tindak lanjut yang

dapat dilakukan guru pembimbing sebagai berikut :

31 Prayitno, (1997). SPPBKS Pelayanan Bimbingan dan Konseling Buku III. Jakarta:
Ikrar Mandiri Abadi. h. 176

32 Dewa Ketut Sukardi dan Desak Made Sumiati, (1990). Pedoman Praktis
Bimbingan Penyuluhan Di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta. h. 31

33 Syahril dan Riska Ahmad, (1987). Pengantar Bimbingan dan Konseling. Padang:
Angkasa Raya Padang,. h. 86

34 Op. Cit. h. 32
35 Amirah D. dan Riswani, (2008). Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling.

Pekanbaru: Suska Press. h. 46
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a) Memberikan tindak lanjut singkat dan segera, misalnya
berupa pemberian penguatan (reinforcement) atau penugasan
kecil (siswa diminta melakukan sesuatu yang berguna bagi
dirinya).

b) Menempatkan atau mengikutsertakan siswa yang
bersangkutan dalam jenis layanan tertentu (misalnya dalam
layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok).

c) Membentuk program satuan layanan atau pendukung yang
baru, sebagai kelanjutan atau pelengkap layanan/pendukung
yang terdahulu.36

d. Unsur-unsur Utama Tugas Pokok Guru Pembimbing

Pada dasarnya unsur utama 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 kehidupan

berkeluarga).

2) Jenis layanan (layanan orientasi, layanan informasi, layanan

penempatan dan penyaluran, layanan konten, layanan bimbingan

kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konseling

perorangan, layanan mediasi, layanan konsultasi).

3) Jenis kegiatan pendukung (aplikasi instrumentasi, himpunan data,

kunjungan rumah, konferensi kasus, alih tangan, tampilan

kepustakaan).

4) Tahap pelaksanaan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis,

tindak lanjut).

5) Jumlah siswa asuh yang menjadi tanggung jawab guru pembimbing

minimal berjumlah 150 orang siswa.

36 Prayitno, (1997). SPPBKS Pelayanan Bimbingan dan Konseling Buku III. Jakarta:
Ikrar Mandiri Abadi. h. 177
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Setiap kegiatan bimbingan konseling yang dilaksanakan guru

pembimbing di sekolah harus mencakup unsur-unsur tersebut di atas

yaitu bidang bimbingan, jenis layanan/kegiatan pendukung tahap

pelaksanaan yang ditujukan untuk kepentingan semua siswa asuhnya.

e. Pelaksanaan Beban Tugas

Pada setiap tahun ajaran baru masing-masing guru pembimbing
menerima tugas dari kepala sekolah dengan cara penunjukan melalui
surat pembagian tugas.
1) Pembagian Siswa Asuh diantara Guru Pembimbing

Pada dasarnya, seluruh siswa yang ada di sekolah menjadi
siswa asuh guru pembimbing. Namun perlu penetapan jumlah siswa
asuh masing-masing guru pembimbing. Tentang pembagian jumlah
siswa asuh masing-masing guru pembimbing telah diatur dalam SKB
Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25
Tahun 1992 Pasal 5 Poin 3, 4, 7, 9. Bunyi pasal ini sebagai berikut :
Poin ( 3) Jumlah peserta didik yang harus dibimbing oleh seorang

guru pembimbing adalah 150 orang.
(4) Kelebihan peserta didik bagi guru pembimbing yang

dapat diberi angka kredit adalah 75 orang, berasal dari
pelaksanaan program bimbingan konseling.

(7) Guru pembimbing yang menjadi kepala sekolah, wajib
melaksanakan bimbingan konseling terhadap 40 orang
peserta didik.

(9) Guru sebagaimana tersebut ayat 7 yang menjadi wakil
kepala sekolah wajib melaksanakan bimbingan konseling
terhadap 75 orang peserta didik.

2) Beban Kerja
Beban kerja guru pembimbing dengan guru mata pelajaran

pada dasarnya sama yaitu minimal 24 jam satu minggu seperti yang
tercantum dalam UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen pasal 35
Poin 2 disebutkan bahwa beban kerja guru sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan
sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 minggu.

Apabila guru mata pelajaran atau guru praktek mengajar
sebesar 24 jam satu minggu maka guru pembimbing melaksanakan
kegiatan bimbingan konseling sebanyak 24 jam juga. Jika setiap satu
kali kegiatan mengajar diperlukan dua jam tatap muka maka guru
mata pelajaran atau guru praktek melaksanakan kegiatan mengajar
sebanyak 12 kali kali pengajaran.

Demikian pula beban kerja guru pembimbing. Jika 1 kali
kegiatan layanan bimbingan konseling dihargai 2 jam maka guru
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pembimbing wajib melaksanakan kegiatan sebanyak 12 kali kegiatan
bimbingan konseling untuk satu minggu.37

3) Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Pelayanan bimbingan konseling dapat dilaksanakan di dalam

jam pelajaran sekolah dan di luar jam pelajaran sekolah.
a) Di dalam jam pelajaran sekolah

i. Kegiatan tatap muka secara klasikal dengan peserta didik untuk
menyelenggarakan layanan informasi, penempatan dan
penyaluran, penguasaan konten, kegiatan insturmentasi serta
layanan/kegiatan lain dapat dilakukan di dalam kelas.

ii. Volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 jam per kelas per
minggu dan dilaksanakan terjadwal.

iii. Kegiatan tidak tatap muka untuk menyelenggarakan layanan
konsultasi, kegiatan konferensi kasus, himpunan data,
kunjungan rumah, kepustakaan dan alih tangan kasus.

b) Di luar jam pelajaran sekolah
i. Kegiatan tatap muka dengan peserta didik untuk

menyelenggarakan layanan orientasi, konseling perorangan,
bimbingan dan konseling kelompok serta mediasi.

ii. Satu kali kegiatan layanan/pendukung konseling di luar kelas
sama dengan 2 jam pembelajaran tatap muka di dalam kelas.

iii. Kegiatan pelayanan konseling di luar jam pembelajaran
maksimum 50 % dari seluruh kegiatan pelayanan konseling,
diketahui dan dilaporkan kepada pembina sekolah/madrasah.38

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan

untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan

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

orang lain. Peneliti terdahulu yang relevan pernah dilakukan diantaranya

adalah sebagai berikut :

a. Vivie Febrianty, Mahasiswi Jurusan Kependidikan Islam Konsentrasi

Bimbingan Konseling Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

pada 2010 dengan judul: Kinerja Guru Pembimbing dalam Melaksanakan

Layanan Konseling Individual di SMA Negeri 2 Dumai.

37 Suhertina, (2008). Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Pekanbaru:
Suska Press. h. 67

38 Panduan Pengembangan Diri, (2006). Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah. Jakarta: BSNP. h. 9-10
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b. Herman Riyanto, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada 2009 dengan judul: Kinerja

Guru Pembimbing dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di SMPN 3

Salo Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Meskipun penelitian yang dilakukan oleh Vivie Febrianty, Mahasiswi

Jurusan Kependidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2010 dengan judul: Kinerja

Guru Pembimbing dalam Melaksanakan Layanan Konseling Individual di

SMA Negeri 2 Dumai dan Herman Riyanto, Mahasiswa Jurusan Pendidikan

Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun

2009 dengan judul: Kinerja Guru Pembimbing dalam Mengatasi Kesulitan

Belajar Siswa di SMPN 3 Salo Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar ada

kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan namun terdapat perbedaan.

Sedangkan peneliti meneliti tentang Kinerja Guru Pembimbing di Madrasah

Tsanawiyah Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti

lakukan ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan

untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan agar

tidak terjadi kesalah pahaman  dalam penafsiran penulisan ini. Berdasarkan

judul di atas, kajian ini berkenaan dengan kinerja guru pembimbing di

madrasah. Yang dimaksud dengan kinerja guru pembimbing yaitu kemampuan
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guru pembimbing yang berlatar belakang bimbingan konseling dengan

melaksanakan program bimbingan konseling dengan baik dan benar.

Maka indikator-indikator kinerja yang digunakan ialah :

1. Kinerja guru pembimbing dalam merencanakan layanan

a. Membuat Satuan Layanan (satlan)

b. Menyusun program layanan

2. Kinerja guru pembimbing dalam melaksanakan layanan

a. Melaksanakan program layanan dengan baik

b. Memberikan layanan di kelas

c. Melaksanakan layanan di luar kelas

3. Kinerja guru pembimbing dalam mengevaluasi layanan

a. Melaksanakan penilaian segera (laiseg) setelah memberikan layanan

b. Melaksanakan penilaian jangka pendek (laijapen)

c. Melaksanakan penilaian jangka panjang (laijapan)

4. Kinerja guru pembimbing dalam menganalisis hasil evaluasi layanan

a. Melaksanakan analisis diagnosis

b. Melaksanakan analisis prognosis

5. Kinerja guru pembimbing dalam menindak lanjuti hasil layanan

a. Memberikan penguatan atau penugasan kecil

b. Memberikan layanan khusus


