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ABSTRAK 

 

Eriyono, Martya Eko. 2013. Penerapan Kompetensi Profesional Guru 

Bimbingan Dan Konseling Pasca Sertifikasi (Studi Deskriptif Pada Guru 

Bimbingan Dan Konseling SMP Negeri Se-Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 

2012/2013). Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu 

pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. Sugiyo, M. 

Si., Pembimbing II: Dr. Awalya, M. Pd., Kons. 

 

Kata kunci : kompetensi profesional guru BK, sertifikasi guru 

 

Fenomena di Lapangan melalui wawancara dengan beberapa guru BK 

menunjukan bahwa guru BK belum optimal dalam merancang program BK, 

mengimplemetasikan program BK yang komprehensif, serta mengaplikasikan 

dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling. Guru BK yang telah 

mendapatkan sertifikat juga belum  menunjukkan hasil  maksimal  sebagaimana 

yang diharapkan. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

penerapan kompetensi profesional oleh guru BK yang telah mendapatkan 

sertifikat pendidik dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di 

SMP Negeri se-Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2012/2013? Penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh data empiris tentang penerapan kompetensi 

profesional oleh guru BK yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dalam 

pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. 

Populai penelitian ini adalah guru BK SMP Negeri se-Kabupaten 

Rembang yang telah bersertifikat pendidik. Sampel penelitian diambil seluruhnya 

dari jumlah populasi sebanyak 27 guru BK. Variabel dalam penelitian ini 

merupakan variabel tunggal yaitu penerapan kompetensi profesional oleh guru 

BK. Metode pengumpulan data menggunakan angket. Pada taraf signifikansi 5% 

dan N 20 pada angket terdapat 25 item pernyataan yang tidak valid dari 102 item 

karena rtabel > rhitung. Reliabilitas, pada rtabel 0,195 diperoleh hasil 0,972 artinya rtabel < 

rhitung sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliabel. Hasil analisis 

deskriptif persentase diperoleh rata-rata persentase sebesar 76,24% dengan kriteria 

tinggi. Penerapan sub variabel menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan 

dan konseling memperoleh persentase 80,77% dengan kriteria tinggi, sub variabel 

merancang program bimbingan dan konseling memperoleh persentase 79,10% 

dengan kriteria tinggi, sub variabel mengimplementasikan program bimbingan 

dan konseling yang komprehensif memperoleh persentase 71,11% dengan kriteria 

tinggi, dan sub variabel menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan 

konseling memperoleh persentase sebesar 68,00% dengan kriteria sedang. 
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Kesimpulan penelitian ini adalah pada umumnya guru BK yang telah 

mendapatkan sertifikat pendidik pada SMP Negeri se-Kabupaten Rembang telah 

menerapkan dengan secara baik  kompetensi profesional konselor dalam 

pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling.  

Disarankan guru BK selalu melatih dan mengasah perangkat kompetensi 

yang dimiliki, khususnya dalam memfasilitasi perkembangan akademik, karier, 

personal, dan sosial konseli, mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan 

konseling, serta menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan 

bimbingan dan konseling kepada pihak terkait. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Optimalisasi dalam memperkembangkan diri siswa sebagai insan yang 

dididik melalui jalur pendidikan formal,  menjadi  dasar  keberadaan  bimbingan 

dan konseling di sekolah. Posisi tersebut seperti halnya kebutuhan terhadap 

layanan pengajaran yang diberikan oleh seorang guru mata pelajaran, sebagai 

komponen yang mempunyai kedudukan yang sejajar dalam pendidikan sebagai 

suatu sistem. 

Pelayanan bimbingan dan konseling pada saat ini cukup mendapat 

apresiasi oleh masyarakat pengguna jasa pelayanan tersebut, khususnya di 

sekolah-sekolah. Guna menjamin keberlangsungan pelayanan di masa depan serta 

menjaga kualitas pelayanan bagi pengguna jasa konseling di lembaga pendidikan 

khususnya di sekolah-sekolah pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri 

No. 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Konselor.  

Tujuan adanya Standar Akademik dan Kompetensi konselor  yang 

dikeluarkan pemerintah tersebut adalah sebagai jaminan dikuasainya tingkat 

kompetensi minimal oleh konselor dan guru BK sehingga yang bersangkutan 

dapat melakukan tugasnya secara profesional, dapat dibina secara efektif dan 

efisien  serta dapat memberikan pelayanan Bimbingan dan Konseling dengan 

sebaik-baiknya. Standar Kompetensi konselor ini juga bisa digunakan sebagai 
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acuan pelaksanaan uji kompetensi,  penyelenggaraan diklat, dan pembinaan, 

maupun acuan bagi pihak yang berkepentingan terhadap kompetensi konselor 

untuk melakukan evaluasi,  pengembangan pelayanan dan sebagainya bagi tenaga 

kependidikan. 

Dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008, tentang standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi konselor, dijelaskan bahwa :  

Sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan 

profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan 

landasan ilmiah dari pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan 

konseling, kompetensi akademik dan profesional konselor secara 

terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, dan profesional. 

 

Sesuai dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang guru 

BK harus memiliki keempat kompetensi yaitu:  kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional dalam melaksanakan berbagai layanan 

bimbingan dan konseling. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan dalam 

mengelola pembelajaran peserta didik, sedangkan kompetensi sosial adalah 

kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, serta masyarakat sekitar, 

sedangkan kompetensi kepribadian yang merupakan sebuah kepribadian yang 

harus melekat pada pendidik yang meliputi pribadi yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, berwibawa, berakhlak mulia serta dapat dijadikan teladan bagi peserta didik, 

dan yang terakhir kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional. 
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Telah dijelaskan sebelumnya salah satu dari empat kompetensi adalah 

kompetensi profesional, kompetensi profesional tak kalah pentingnya dengan 

kompetensi lain dan perlu diperhatikan serta pemahaman yang baik dalam proses 

melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Permendiknas nomor 27 

tahun 2008 menyebutkan bahwa kompetensi profesional konselor mencakup :  

Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, 

kebutuhan, dan masalah konseli, menguasai kerangka teoritik dan 

praksis bimbingan dan konseling, merancang program bimbingan dan 

konseling, mengimplemetasikan program bimbingan dan konseling 

yang komprehensif, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan 

konseling, memiliki kesadaran dan komitmen etika profesional, 

menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan 

konseling. 

 

Bentuk nyata kompetensi tersebut diantaranya adalah guru BK harus 

mampu menguasai hakikat, menyusun, serta mengembangkan instrumen 

assesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling, mampu mengaplikasikan 

hakikat, arah profesi, dasar-dasar, dan model pendekatan pelayanan bimbingan 

dan konseling, mampu menyusun program bimbingan dan konseling yang 

berkelanjutan berdasarkan kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan 

pendekatan perkembangan, mampu melaksanakan program bimbingan dan 

konseling, mampu mengevaluasi hasil, proses, dan program bimbingan konseling, 

mampu menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik 

profesional konselor, mampu memahami, merancang, melaksanakan serta 

memanfaatkan penelitian bimbingan dan konseling. 

Kompetensi profesional merupakan salah satu kompetensi yang terdapat 

dalam Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor yang terdapat 
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dalam permendiknas no 27 tahun 2008. Kompetensi profesional  mencerminkan 

penguasaan kiat penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang 

memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan secara sistematis 

dan sungguh-sungguh dalam menerapkan perangkat kompetensi yang diperoleh 

melalui pendidian akademik yang telah diperoleh itu. Sehingga nampak bahwa 

kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dikuasai guru BK 

dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya yaitu dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling.   

Bentuk penguasaan kompetensi profesional oleh guru BK dapat dilihat 

pada penerapan aspek-aspek kompetensi tersebut dalam pelaksanaan pelayanan 

bimbingan dan konseling di lapangan. Dengan menerapkan aspek-aspek yang 

terdapat dalam standar kompetesi profesional konselor maka guru BK tersebut 

telah menguasai tingkat kompetensi minimal sesuai SKAKK sehingga yang 

bersangkutan dapat diakui telah melakukan tugasnya secara profesional. 

Kenyataannya dilapangan menunjukkan gejala yang belum semuanya 

sejalan dengan kondisi-kondisi yang digambarkan di atas. Berdasarkan hasil 

wawancara penulis dengan beberapa guru BK di Kabupaten Rembang, dan pada 

saat melakukan observasi untuk tugas kuliah. Ditemukan bahwa masih ada guru 

BK SMP Negeri di Kabupaten Rembang yang belum optimal menerapkan aspek–

aspek yang ada dalam kompetensi profesional. 

Hasil yang diperoleh guru BK belum optimal dalam merencanakan dan 

melaksanakan program bimbingan dan konseling. Indikator-indikator yang 

menguatkan temuan tersebut antara lain:  a) adanya banyak kesamaan program 
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baik program tahunan, semesteran, bulanan serta harian dengan tahun 

sebelumnya, b) tidak adanya asesmen untuk mengetahui masalah atau kebutuhan-

kebutuhan siswa sebagai dasar penyusunan program bimbingan dan konseling; c) 

konselor sekolah hanya memberikan pelayanan secara klasikal, sedangkan 

pelayanan dalam format individu dan kelompok jarang dilakukan. Hal ini 

menunjukkan guru BK belum optimal dalam menerapkan standar kompetensi 

profesional konselor point ke-3 dan ke-4 yang terdapat dalam Permendiknas 

nomor 27 tahun 2008, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Konselor yang menyebutkan bahwa “Konselor harus mampu merancang program 

bimbingan dan konseling, dan mengimplemetasikan program bimbingan dan 

konseling yang komprehensif.” 

Temuan lainnya ditemukan bahwa guru BK dalam melakukan layanan 

konseling perorangan tidak terlalu memperhatikan tahapan-tahapan yang ada, 

sehingga layanan tersebut terkesan seperti ajang pemberian nasehat kepada siswa. 

Selain itu, guru BK juga tidak menggunakan pendekatan-pendekatan dalam 

konseling dan tidak terlalu memperhatikan keterampilan-keterampilan dasar 

dalam konseling perorangan. Hal ini juga menunjukkan guru BK belum optimal 

dalam menerapkan standar kompetensi profesional konselor point ke-3 butir ke-3 

yang terdapat dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008, tentang standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang menyebutkan bahwa 

“Konselor harus mampu mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan 

konseling.” 
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Penelitian terkait dengan penerapan kompetensi profesional guru BK di 

sekolah menunjukkan perilaku guru BK yang kurang profesional. Hajati (2009: 11-

12) tentang “Pengembangan Kompetensi Konselor Sekolah Menengah Atas 

Menurut Standar Kompetensi Konselor Indonesia”, diperoleh hasil diantaranya 

adalah “sebagian besar konselor kurang  menguasai kemampuan guna mengenal 

secara mendalam konseli yang hendak dilayani dan sangat kurang dalam 

menguasai teori, prinsip, teknik, dan prosedur bimbingan dan konseling sebagai 

pendekatan”.  

Adanya kondisi riil yang terjadi di lapangan tersebut menunjukkan bahwa 

beberapa guru BK belum optimal dalam menerapkan kompetensi profesional 

dalam menyelengglarakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Padahal 

kompetensi profesional mencerminkan penguasaan kiat penyelenggaraan 

pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Apabila guru BK kurang optimal 

dalam menguasai dan menerapkan kompetensi profesional, maka tujuan yang 

diharapkan dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008, tentang standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi konselor tidak akan tercapai secara optimal dan 

dikhawatirkan akan memberikan dampak menurunnya kualitas guru BK dalam 

pemberian pelayanan bimbingan dan konseling. 

Untuk meningkatkan profesionalisme guru (termasuk guru bimbingan dan 

konseling) di Indonesia pemerintah mengadakan program sertifikasi guru. 

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan 

kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai 



 
 

 

7 

bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar 

yang telah ditetapkan.  

Dalam Dinas Pendidikan (2008: 277) menyebutkan sertifikasi konselor 

(guru BK) adalah pengakuan terhadap seseorang yang telah memiliki kompetensi 

untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, setelah yang 

bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LPTK 

program studi Bimbingan dan Konseling yang terakreditasi. Kompetensi yang 

diakses adalah penguasaan kemampuan akademik sebagai landasan keilmuan dari 

segi penyelenggaraan layananan ahli di bidang BK. 

Sertifikasi dikuatkan keberadaannya dengan adanya Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang 

menyebutkan bahwa:  

(1) Pasal 1 butir 11:  sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik kepada guru dan dosen 

(2) Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

(3) Pasal 11 butir 1:  sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 

diberikan kepada guru yang telah memiliki persyaratan. 

(4) Pasal 16:  guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh 

tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun 

swasta dibayar pemerintah. 

 

Menurut UU No 14 Tahun 2005 sertifikasi bagian dari peningkatan dari 

mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat setifikasi ini 

diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu berpendidikan minimal 

S-1/D-4 dan berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan 

pemilihan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas 
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profesinya itu, ia berhak mendapatkan imbalan berupa tunjangan profesi dari 

pemerintah sebesar satu kali gaji pokok. 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, 

“keberadaan Konselor (guru BK) dalam Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan 

sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, 

pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur”. Guru BK yang 

telah memenuhi persyaratan juga bisa mengikuti program sertifikasi. 

Di Kabupaten Rembang terdapat 58 orang guru BK yang sudah 

mendapatkan sertifikat pendidik, yang bertugas di sekolah negeri maupun swasta. 

Terdiri dari 28 orang guru BK yang bertugas di SMP, 4 orang guru BK yang 

bertugas di MTs, 18 orang guru BK yang bertugas di SMA, 4 orang guru BK yang 

bertugas di MA dan 4 orang guru BK yang bertugas di SMK. Untuk guru BK 

yang telah mendapatkan sertifikat pendidik yang bertugas di SMP negeri 

berjumlah 27 orang. Data diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang 

terhitung pada bulan Februari 2012. 

Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya 

peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru  

bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. 

Apabila kinerjanya bagus maka dapat membuahkan pelayanan yang bermutu. 

Secara teoritik konselor guru BK yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik 

diharapkan dapat memberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu. 

Namun, hasil kajian Hartono (2011) menyebutkan bahwa program  sertifikasi  

guru  dalam  jabatan  yang  telah  diselenggarakan  sejak  tahun 2006  sampai  
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tahun  2010 melalui  penilaian  portofolio,  bagi  yang  tidak  lulus  harus 

mengikuti  PLPG  (termasuk  guru  Bimbingan  dan  Konseling),  belum  mampu 

menunjukkan hasil yang maksimal  sebagaimana yang diharapkan. Hasil kajian 

Hartoyo dan Baedhowi (dalam Hartono, 2011) menunjukkan bahwa motivasi guru 

dalam program sertifikasi guru dalam jabatan,  didorong  oleh  motivasi  finansial,  

bukan  motivasi  mengembangkan kompetensi.  Hasil kajian tersebut 

menunjukkan ketidakprofesionalan guru BK yang sudah mendapatkan sertifikat 

pendidik dalam pelayanan bimbingan dan konseling. 

Dalam Dinas Pendidikan (2008: 278) disebutkan bahwa penyelenggaraan 

program sertifikasi konselor ( guru BK) dalam jabatan mengacu kepada Standar 

Kompetensi Konselor Indonesia (sekarang direvisi menjadi SKAKK). Hal ini 

sejalan seperti yang dikemukakan oleh Muslick (2009:  33-34) menyebutkan 

bahwa “Rujukan dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan sertifikasi guru 

adalah sosok utuh kompetensi profesional guru tersebut”. Sehingga, guru BK 

yang telah mendapatkan sertifikat pendidik diharapkan dapat  menerapkan aspek–

aspek kompetensi profesional yang terdapat dalam Standar Kualifikasi Akademik 

Dan Kompetensi Konselor (SKAKK). Dengan menerapkan aspek-aspek yang 

terdapat dalam SKAKK tersebut, maka guru BK dianggap telah menguasai tingkat 

kompetensi minimal sesuai dengan SKAKK sehingga yang bersangkutan dapat 

diakui melakukan tugas-tugasnya secara profesional. 

Berdasarkan  kondisi di atas mengenai penerapan kompetensi profesional 

oleh guru BK yang telah sertifikasi, yang secara teori diharapkan mampu 

meningkatan kompetensi profesional dengan menerapkan aspek-aspek yang 
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terdapat dalam SKAKK, mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang 

“Penerapan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan Dan Konseling Pasca 

Sertifikasi (Studi Deskriptif Pada Guru Bimbingan Dan Konseling SMP Negeri 

Se-Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2012/2013)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:   

1.2.1 Masalah Umum 

Bagaimanakah penerapan kompetensi profesional oleh guru BK yang 

telah mendapatkan sertifikat pendidik dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan 

dan konseling di SMP Negeri se-Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2012/2013 ? 

1.2.2 Masalah Khusus 

a. Bagaimanakah penerapan sub kompetensi mengusai kerangka teoritik dan 

praksis bimbingan dan konseling oleh guru BK yang telah mendapatkan 

sertifikat pendidik? 

b. Bagaimanakah penerapan sub kompetensi merancang program bimbingan 

dan konseling oleh guru BK yang telah mendapatkan sertifikat pendidik? 

c. Bagaimanakah penerapan sub kompetensi mengimplementasikan program 

bimbingan dan konseling yang komprehensif oleh guru BK yang telah 

mendapatkan sertifikat pendidik? 

d. Bagaimanakah penerapan sub kompetensi menilai proses dan hasil 

kegiatan bimbingan dan konseling oleh guru BK yang telah mendapatkan 

sertifikat pendidik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah:   

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk memperoleh data empiris tentang penerapan kompetensi 

profesional oleh guru BK yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dalam 

pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-Kabupaten 

Rembang Tahun Ajaran 2012/2013. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui penerapan sub kompetensi mengusai kerangka teoritik 

dan praksis bimbingan dan konseling oleh guru BK yang telah 

mendapatkan sertifikat pendidik. 

b. Untuk mengetahui penerapan sub kompetensi merancang program 

bimbingan dan konseling oleh guru BK yang telah mendapatkan sertifikat 

pendidik. 

c. Untuk mengetahui penerapan sub kompetensi mengimplementasikan 

program bimbingan dan konseling yang komprehensif oleh guru BK yang 

telah mendapatkan sertifikat pendidik. 

d. Untuk mengetahui penerapan sub kompetensi menilai proses dan hasil 

kegiatan bimbingan dan konseling oleh guru BK yang telah mendapatkan 

sertifikat pendidik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai 

berikut, 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, 

maupun bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai  penerapan kompetensi 

profesional guru BK  pasca sertifikasi di SMP Negeri se-Kabupaten Rembang. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan awal untuk penelitian lebih 

lanjut. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Selain dilihat dari manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan manfaat secara praktis yaitu antara lain, 

a. Bagi Guru BK, dapat dijadikan informasi atas kinerjanya, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan profesionalitasnya dalam penyelenggaraan 

pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah. 

b. Bagi Pengawas Sekolah, dapat dijadikan informasi atas kinerja guru BK, 

sebagai bahan masukan dalam memberikan pembinaan dan pembimbingan 

yang proporsional kepada guru BK yang dibina. 

c. Bagi Dinas Pendidikan, dapat dijadikan informasi atas kinerja guru BK, 

sehingga diharapkan dapat menggiatkan pelatihan yang berkaitan tentang 

kegiatan BK untuk meningkatkan profesionalitas konselor. 
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d. Bagi Para Peneliti, sebagai pijakan penelitian awal tentang penerapan 

kompetensi profesional Guru BK  bagi peneliti lain, dan bila menjadi lebih 

sempurna bila dilengkapi dengan sub kompetensi menguasai konsep dan 

praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli, 

memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, dan 

menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Laporan hasil penelitian ini akan disusun dalam sistematika penulisan 

sebagai berikut:  

Bagan isi skripsi terdiri dari:  

Bab I    :  Pendahuluan 

Pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II   :  Landasan Teori 

Dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, kompetensi 

professional guru BK, sertifikasi guru, dan penerapan kompetensi 

profesional guru BK pasca sertifikasi. 

Bab III :  Metode Penelitian 

Metode penelitian terdiri dari pendekatan yang digunakan, penetuan 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data serta instrument 

yang akan digunakan, uji validitas dan reliabilitas, dan metode 

analisis data. 

Bab IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini dibicarakan tentang data-data hasil penelitian deskriptif 

dan pembahasannya. 

Bab V  :  Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran.  

 

 



 

15 
 

BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebelum diuraikan mengenai kajian pustaka yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai penerapan kompetensi profesional 

guru BK pasca sertifikasi, maka terlebih dahulu peneliti akan memaparkan 

beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. 

Penelitian pertama dilakukan Istikomah (2008: vii) dengan judul 

“Profesionalisasi Konselor di SMA Negeri Se-Kabupaten Rembang”. 

Hasil penelitian diketahui dari 30 konselor di SMA Negeri se-Kabupaten 

Rembang sebanyak 26 konselor (86.7%) memiliki kompetensi dalam kategori 

sedang, dan 4 konselor (13.3%) dalam kategori tinggi. Simpulan yang dapat 

diambil adalah tugas pokok dan peranan konselor dalam pelaksanaan bimbingan 

konseling di SMA se-Kabupaten Rembang kebanyakan sudah cukup baik. Tingkat 

profesionalisasi konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah 

rata-rata dalam kategori sedang. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis deskriptif 

terdapat 26 konselor (86.7%) memiliki kompetensi dalam kategori sedang. 

Terdapat keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Istikomah 

(2008: vii) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang 

berjudul Profesionalisasi Konselor di SMA Negeri Se-Kabupaten Rembang 

memberikan gambaran awal tentang profesionalisasi yang dimiliki konselor SMA 
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se-Kabupaten Rembang yang mempunyai kategori sedang. Secara teoritis guru 

BK yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik diharapkan  profesional dan 

mempunyai kategori profesionalitas lebih baik dibanding konselor yang belum 

mendapatkan setifikat pendidik. 

Penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul penelitian tentang 

kompetensi profesional adalah penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2011: vii), 

skripsi dengan judul “Tingkat Profesionalitas Konselor di SMA Negeri Se 

Kabupaten Batang Tahun Ajaran 2010/2011”. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara keseluruhan kompetensi 

konselor sekolah menengah atas Se Kabupaten Batang termasuk dalam kriteria 

baik yaitu dengan prosentase hasil 78,92%. Hal ini menunjukkan bahwa konselor 

sekolah menengah atas Se-Kabupaten Batang telah menguasai profesionalitas 

sebagai konselor yang baik. 

Kaitan antara penilitian yang dilakukan oleh Aziz (2011: vii) dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah guru BK diharapkan 

menguasai kompetensi profesional sehingga guru BK memiliki profesionalitas 

yang baik. Begitu juga guru BK yang sertifikasi harus memiliki dan mengusai 

kompetensi profesional dengan baik pula. Sehingga guru BK yang sudah 

sertifikasi menjadapat jaminan dikuasainya tingkat kompetensi minimal oleh guru 

BK. 
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Penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul penelitian tentang 

sertifikasi guru adalah penelitian yang dilakukan oleh Anoraga (2011: viii) dengan 

judul “Kinerja Guru SMP Se Kota Semarang Pasca Sertifikasi”. 

Dari hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata guru bersertifikat pendidik 

sebesar 88,5, sedangkan nilai rata-rata guru yang belum bersertifikat pendidik sebesar 

66,5. Kemudin sebesr 85% kinerja guru yang bersertifikat masuk kriteria sangat 

tinggi, sedangkan 75% kinerja guru yang belum bersertifikat masuk pada kriteria 

cukup. Berarti kinerja guru bersertifikat lebih baik daripada kinerja guru yang belum 

bersertifikat pendidik. Kemudian pada uji t diperoleh thitung (13,6) > ttabel (2,02) yang 

berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara guru yang bersertifikat pendidik 

dengan guru yang belum bersertifikat pendidik. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan: bahwa terdapat perbedaan kinerja guru bersertifikat pendidik dan yang 

belum bersertifikat pendidik, dan kinerja guru yang bersertifikat pendidik lebih baik 

daripada kinerja guru yang belum bersertifikat pendidik.  

Kaitan penelitian yang dilakukan  Anoraga (2005: vii) dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis adalah guru BK yang sudah mendapatkan 

sertifikat pendidik harusnya menampilkan kinerja yang bermutu dalam 

pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling di sekolah. 

2.2 Kompetensi Profesional Guru Bimbingan Dan Konseling 

 

Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru 

sebagai tenaga kependidikan yang harus dapat menunjukkan kemampuan 

melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan yang akan menentukan 

guru tersebut kompeten atau tidak kompeten. Berdasarkan Permendiknas No. 27 
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Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor 

disebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru BK mencakup empat 

kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

Akan tetapi disini peneliti ingin menekankan pada salah satu kompetensi 

saja yaitu kompetensi profesional yang harus dimiliki seorang guru BK dalam 

menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan kepada siswa didik. Maksud 

peneliti disini bukan ingin mengedepankan kompetensi profesional saja, tetapi 

ingin menitik beratkan pada sub bahasan kompetensi profesional tanpa ada 

deskriminasi dari keseluruhan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru BK 

profesional, karena keempat kompetensi harus dimiliki. 

2.2.1  Pengertian Kompetensi 

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi 

disamping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi dan kredensi yang 

ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi 

mengarah pada sikap, kepribadian, profesionalitas yang harus dimiliki anggota 

profesi untuk dapat sesuai dengan kompetensi profesinya. Kompetensi dapat 

diartikan kemampuan, kecakapan dan wewenang.  

Menurut Usman yang dikutip oleh Saudagar dan Idrus (2009: 30)  

menyebutkan bahwa  kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan 

kualifikasi atau kemampuan seseorang baik yang kualitatif maupun kuantitatif. 

Kemampuan kualitatif seseorang adalah kemampuan sikap dan perbuatan 

seseorang yang hanya dapat dinilai dengan ukuran baik dan buruk. Sedangkan 

kuantitatif adalah kemampuan seseorang yang dapat dinilai dengan ukuran.  
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Kompetensi yang terdapat dalam pengertian di atas dapat digunakan 

dalam dua konteks. Pertama, sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan 

kepada perbuatan yang diamati, yakni seperangkat teori ilmu pengetahuan 

dalam bidangnya. Kedua, sebagai konsep yang menyangkut aspek-aspek 

kognitif, afektif dan perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh. 

Kompetensi merupakan sebuah kontinum perkembangan mulai dari 

proses kesadaran, akomodasi, dan tindakan nyata sebagai wujud kinerja. 

Sebagai satu keutuhan, kompetensi konselor merujuk pada sebuah konsep, 

penghayatan dan perwujudan nilai, penampilan pribadi yang bersifat 

membantu, dan unjuk kerja profesional yang akuntabel (ABKIN, 2005: 96). 

Menurut Gordon yang dikutip oleh Mulyasa (2002: 38) mengemukakan 

ada beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi 

adalah sebagai berikut: 

1) Pengetahuan (knowledge) 

Yang dimaksud dengan pengetahuan (knowledge) disini adalah 

kesadaran dalam bidang kognitif. Kognitif disini adalah kepercayaan seseorang 

tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau 

sesuatu. Proses yang dilakukan kognitif adalah memperoleh pengetahuan dan 

memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, 

memahami, menilai, menalar, membayangkan dan berbahasa. 

2) Pemahaman (Undertanding) 

Yang dimaksud dengan pemahaman (undertanding) yaitu kedalaman 

kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Aspek afektif adalah aspek 
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yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan perilaku atau lebih pada pengelolan 

emosi dan rasa. Jadi pemahaman dalam ranah kompetensi adalah 

penggabungan antara cara berfikir dan pengelolaan emosi. 

3) Kemampuan (skill) 

Yang dimaksud dengan kemampuan (skill) adalah suatu yang dimiliki 

oleh individu untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya. Skil yang tinggi akan mendukung seseorang dalam mengerjakan 

sesuatu yang berhubungan dengan skilnya. Sebagai contoh seorang yang 

mempunyai skil dalam bermain gitar, akan lebih optimal hasil pekerjaannya di 

bidang musik seperti group band. 

4) Nilai (value)  

Yang dimaksud dengan nilai (value) adalah suatu standar perilaku yang 

telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Nilai 

disini adalah tentang suatu yang dianggap benar dan salah. Misalnya berbuat 

curang itu salah maka seseorang akan merasa bersalah jika melakukan 

kecurangan. 

5) Sikap (attitude) 

Yang dimaksud dengan  sikap (attitude) adalah perasaan atau reaksi 

terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Sikap yang tanggap dan 

cekatan merupakan ciri dari seseorang yang mempunyai kompetensi tinggi. Dia 

akan selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. 
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6) Minat (Interest) 

Yang dimaksud dengan minat (interest) adalah kecenderungan 

seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Jika seseorang mempunyai 

minat yang tinggi terhadap suatu pekerjaan, dia akan melakukan pekerjaan itu 

dengan senang hati sehingga akan mempengarui kompetensinya dalam 

mengerjakan suatu pekerjaan itu. 

Berdasarkan pengertian kompetensi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi merupakan seperangkat perilaku dari seseorang berupa sikap, 

karakteristik pribadi, keterampilan, kemampuan, serta pengetahuan yang 

mengarah kepada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang mengarahkan 

seseorang untuk mencapai tujuan yang efisien. 

2.2.2 Kompetensi Guru Bimbingan Dan Konseling 

Kompetensi merupakan seperangkat perilaku dari seseorang berupa 

sikap, karakteristik pribadi, keterampilan, kemampuan, serta pengetahuan yang 

mengarah kepada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang mengarahkan 

seseorang untuk mencapai tujuan yang efisien.  

 Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Depdiknas, 2005a), dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Depdiknas, 2005b), dikemukakan empat 

kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. Kompetensi tersebut 

mencakup kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, dan kompetensi sosial.  
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Proses pembelajaran, yang dalam pelayanan konseling berbentuk proses 

konseling merupakan kondisi yang secara dinamis, strategis langsung 

dikembangkan oleh guru BK terhadap klien. Proses konseling inilah yang 

menjadi tugas pokok guru BK profesional. Untuk mampu mewujudkan proses 

konseling yang efektif guru BK profesional dituntut menguasai berbagai 

kompetensi yang mendukung profesi guru BK. 

Kompetensi guru BK yang dimaksud disini mengacu pada Standar 

Kompetensi Konselor (SKK) yang terdapat dalam Standar Kualifikasi 

Akademik Dan Kompetensi Konselor (SKAKK) yang dirumuskan dalam 

permendiknas No. 27 Tahun 2008. 

1. Standar  Kompetensi Konselor 

Dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008 yang dikutip dalam 

Payong (2011: 304) tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Konselor (SKAKK), dijelaskan bahwa : 

Sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik 

dan profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik 

merupakan landasan ilmiah dari pelaksanaan pelayanan 

profesional bimbingan dan konseling, kompetensi akademik dan 

profesional konselor secara terintegrasi membangun keutuhan 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

 

Sesuai dengan Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tersebut dapat 

disimpulkan bahwa seorang guru BK harus memiliki keempat kompetensi 

yaitu: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk 

lebih jelasnya keempat kompetensi tersebut akan dipaparkan dibawah: 
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1) Kompetensi Pedagogik  

Pedagodik berarti segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk 

membimbing anak muda menjadi manusia dewasa dan matang. Kompetensi 

pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Mulyasa, 2009: 75). 

Dalam hal ini kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru BK yaitu 

kemampuan dalam memberikan bimbingan belajar bagi siswa terutama 

siswa yang malas belajar. 

Dalam Standar Kompetensi Konselor menurut Permendiknas nomor 

27 tahun 2008, kompetensi pedagogik dijabarkan menjadi beberapa 

indikator, yaitu:  

a. Menguasai teori dan praksis pendidikan 

Tugas konselor adalah memberikan pelayanan kepada konseli. 

Seorang guru BK harus bisa menguasai teori yang ada berdasarkan 

landasan keilmuannya sehingga teori tersebut dapat digunakan untuk 

bekal guru BK dalam memberikan pelayanan kepada siswa. Dengan teori 

yang matang maka kemampuan dalam memberikan layananpun akan 

lebih optimal. 
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b. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta 

perilaku konseli.  

Dalam layanan konseling guru BK yang baik harus mengetahui dan 

mencatat setiap perkembangan yang ada yang terjadi pada konseli, baik 

yang bersifat fisiologis maupun psikologis. Data perkembangan tadi 

sangat berguna untuk menentukan pemberian layanan yang tepat dalam 

tahap konseling selanjutnya.  

c. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam 

jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. 

Setiap guru BK profesional dituntut untuk fleksibel menguasai 

esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam semua jalur, jenis dan 

jenjang satuan pendidikan. Karena ruang lingkup guru BK sangatlah luas 

dalam bidang pendidikan. Dengan dikuasainya esensi pelayanan 

bimbingan dan konseling tersebut maka guru BK akan siap ditugaskan di 

mana saja yang sesuai dengan jalurnya. 

Kaitan kompetensi pedagogik dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah kompetensi pedagogik merupakan bagian dari komponen 

pembentuk profesionalisme konselor. Dengan memiliki kompetensi 

pedagogik yang baik guru BK  mampu mengelola pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis. 

2) Kompetensi kepribadian  

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan 

perilaku yang memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam kehidupan 
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sehari-hari. Guru BK harus mempunyai kepribadian yang mantap artinya 

mampu mengendalikan diri dan memberikan pelayanan bimbingan dan 

konseling kepada siswa yang membutuhkannya dengan menjaga kode etik 

profresi konselor.  

Dalam Standar Kompetensi Konselor menurut Permendiknas nomor 

27 tahun 2008, kompetensi kepribadian dijabarkan menjadi beberapa 

indikator, yaitu:  

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Di Sila pertama Pancasila menyebutkan bahwa Negara Indonesia 

berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konselor haruslah beriman dan 

bertaqwa kepada tuhan Yang maha Esa. Sehingga menjadi pribadi  

religius yang dapat menentramkan diri sendiri dan orang lain terutama 

konseli.  

b. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, 

individualitas dan kebebasan memilih. 

Manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri 

tanpa bantuan dari orang lain. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan 

,individualitas dan kebebasan memilih haruslah dijunjung tinggi. 

Begitupun dengan guru BK, harus mampu menghargai nilai 

kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih setiap individu 

terutama konseli. 
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c.  Menunjukan intregitas dan stabilitas kepribadian yang kuat. 

Guru BK harus memiliki kepribadian yang mantap. Pribadi yang 

mantap dapat diwujudkan dalam intregitas dan stabilitas kepribadian 

yang kuat. Tanpa intregitas dan stabilitas kepribadian akan 

mengakibatkan guru BK terlihat plin plan dan menurunnya minat dan 

kepercayaan konseli terhadap konselor. 

d. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi. 

Salah satu ciri guru BK profesional adalah mampu menampilkan 

kinerja berkualitas tinggi. Dengan kinerja kualitas tinggi maka akan 

meningkatkan mutu pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan 

sehingga dapat lebih memuaskan para pengguna jasa layanan bimbingan 

dan konseling.  

Kaitan kompetensi kepribadian dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah kompetensi kepribadian merupakan bagian dari komponen 

pembentuk profesionalisme guru BK. Dengan memiliki kepribadian yang 

mantap guru BK  mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek. Dalam 

hal ini berarti memiliki kepribadian yang pantas diteladani konseli. 

3) Kompetensi sosial  

Kompetensi sosial merupakan kemampuan konselor untuk 

memahami dirinya sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari masyarakat 

dan mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga 

negara. Lebih dalam lagi kemampuan sosial ini mencakup kemampuan 
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untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada 

waktu membawakan tugasnya.  

Menurut Mulyasa (2009: 173) kompetensi sosial adalah kemampuan 

guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. dengan penguasaan 

kompetensi ini siswa yang bermasalah tidak akan merasa enggan untuk 

berkonsultasi dengan guru BK. 

Dalam Standar Kompetensi Konselor menurut Permendiknas nomor 

27 tahun 2008, kompetensi sosial dijabarkan menjadi beberapa indikator, 

yaitu:  

a. Mengimplemetasikan kolaborasi intern di tempat kerja 

Sebagai salah satu warga sekolah tidak dapat dipungkiri jika 

seorang guru BK harus berhubungan dengan warga sekolah lain. Yang 

dimaksud kolaborasi intern disini adalah kemampuan dalam bekerjasama 

antar sesama guru BK di dalam suatu instansi. Kerjasama yang baik akan 

lebih mempererat hubungan guru BK satu sama lain. 

b. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan 

dan konseling 

Dalam dunia kerja guru BK dituntut untuk aktif dan kreatif. Peran 

suatu organisasi sangatlah besar dalam menambah pengetahuan dan 

kemampuan guru BK. Karena dalam berorganisasi guru BK dituntut 

untuk aktif dan kreatif untuk menunjang keberlangsungan organisasi itu. 
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Di Indonesia guru BK mempunyai suatu organisasi besar yang bernama 

ABKIN. 

c. Mengimplementasi kolaborasi antarprofesi. 

Sebagai salah satu warga sekolah tidak dapat dipungkiri jika 

seorang guru BK harus berhubungan dengan warga sekolah lain. Yang 

dimaksud kolaborasi antarprofesi disini adalah kemampuan guru BK 

dalam bekerjasama dan berkomunikasi dengan profesi lainnya yang 

masih berada dalam satu instansi. Misalnya guru BK bisa bekerja sama 

dengan guru mapel. 

Kaitan kompetensi sosial dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah kompetensi sosial merupakan bagian dari komponen pembentuk 

profesionalisme guru BK. Dengan memiliki kompetensi sosial yang mantap 

guru BK  mampu  menunjukkan dan berinteraksi sosial, baik dengan murid-

muridnya maupun dengan sesama guru dan kepala sekolah, bahkan dengan 

masyarakat luas. 

4) Kompetensi profesional  

Kompetensi profesional merupakan sejumlah kompetensi yang 

berhubungan dengan profesi yang memenuhi berbagai keahlian dibidang 

pendidikan atau keguruan. Kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi 

yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (Mulyasa, 2009: 135).  

Dalam hal ini guru BK harus menguasai materi bimbingan dan konseling 
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secara luas dan mendalam guna membantu siswa dalam memecahkan 

masalahnya secara mandiri dengan tetap memegang kode etik profesi yang 

ada. 

Dalam Standar Kompetensi Konselor menurut Permendiknas nomor 

27 tahun 2008, kompetensi profesional dijabarkan menjadi beberapa 

indikator, yaitu:   

a. Menguasai konsep dan praksis assesmen untuk memahami 

kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli. 

Asesmen dapat dikatakan atau diartikan dengan evaluasi atau 

penilaian. Asesmen adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk 

menentukan nilai serta kualitas dari pada sesuatu. Assesmen berguna untuk 

mengidentifikasikan alternatif dan mengembangkan alternatif itu secara 

realistik,merencanakan tindakan dan membantu klien meningkatkan 

potesinya.Yang dimaksud asesmen disini adalah asesmen Mengenal secara 

mendalam konseli yang hendak dilayani. dalam upayanya mengenal secara 

mendalam konseli yang dilayaninya itu, konselor selalu menggunakan 

penyingkapan yang empatik, menghormati keragaman, serta 

mengedepankan kemaslahatan konseli dalam pelaksanaan layanan ahlinya. 

b. Menguasai kerangka teoritik dan praksis Bimbingan dan 

Konseling. 

Sebagai suatu kegiatan profesional dan ilmiah, pelaksanaan 

konseling bertitik tolak dari teori-teori yang dijadikan sebagai acuannya. 

Teori diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dapat diuji sehingga dapat 
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dijadikan sebagai kerangka untuk melaksanakan penelitian dan pada 

umumnya diartikan sebagai suatu pernyataan prinsip-prinsip umum yang 

didukung oleh data untuk menjelaskan suatu fenomena. 

c. Merancang program Bimbingan dan konseling. 

Program pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah disusun 

berdasarkan kebutuhan peserta didik (need assessment) yang diperoleh 

melalui aplikasi instrumentasi, dengan substansi program pelayanan 

mencakup jenis layanan dan kegiatan pendukung, format kegiatan, sasaran 

pelayanan, dan volume/beban tugas konselor. Program pelayanan 

Bimbingan dan Konseling pada masing-masing satuan sekolah/madrasah 

dikelola dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan 

program antarkelas dan antarjenjang kelas, dan mensinkronisasikan 

program pelayanan Bimbingan dan Konseling dengan kegiatan 

pembelajaran mata pelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler, serta 

mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan fasilitas 

sekolah/madrasah. 

d. Mengimplementasikan program Bimbingan dan Konseling yang 

komprehensif. 

Bersama pendidik dan personil sekolah/madrasah lainnya, konselor 

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengembangan diri yang bersifat 

rutin, insidental dan keteladanan. Program pelayanan Bimbingan dan 

Konseling yang direncanakan dalam bentuk SATLAN dan SATKUNG 
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dilaksanakan sesuai dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, 

tempat, dan pihak-pihak yang terkait. Pelaksanaan kegiatan pelayanan 

Bimbingan dan Konseling dapat dilakukan di dalam dan di luar jam 

pelajaran, yang diatur oleh konselor dengan persetujuan pimpinan 

sekolah/madrasah. 

e. Menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling. 

Penilaian kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dua jenis yaitu: 

penilaian hasil dan penilaian proses. Penilaian hasil kegiatan pelayanan 

Bimbingan dan Konseling dilakukan melalui Penilaian segera (LAISEG), 

Penilaian jangka pendek (LAIJAPEN), Penilaian jangka panjang 

(LAIJAPANG). Sedangkan penilaian proses dilakukan melalui analisis 

terhadap keterlibatan unsur-unsur sebagaimana tercantum di dalam 

SATLAN dan SATKUNG, untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi 

pelaksanaan kegiatan. Hasil penilaian kegiatan pelayanan Bimbingan dan 

Konseling dicantumkan dalam LAPELPROG Hasil kegiatan pelayanan 

Bimbingan dan Konseling secara keseluruhan dalam satu semester untuk 

setiap peserta didik dilaporkan secara kualitatif. 

f. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. 

Konseling merupakan proses bantuan yang sifatnya profesional. 

Setiap pekerjaan yang sifatnya profesional tentu memiliki seperangkat 

aturan atau pedoman yang mengatur arah dan gerak dari pekerjaan profesi 

tersebut. Hal ini sering disebut etika. Konselor sebagai pelaksana dari 

pekerjaan konseling juga terikat dengan etika. Etika merupakan standar 
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tingkah laku seseorang, atau sekelompok orang yang didasarkan atas nilai-

nilai yang disepakati. 

g. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam Bimbingan dan 

Konseling. 

Penelitian adalah kegiatan untuk mencari atau menjelaskan sesuatu 

yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan, baik yang bertujuan 

untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan orang banyak. 

Penelitian yang mendalam akan menghasilkan sesuatu yang baru dan 

berbeda dengan sebelumnya. Penelitian hendaknya dilakukan dengan 

cermat, seksama dan hati-hati. 

2.2.3 Kompetensi Profesional Guru BK 

Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru 

sebagai tenaga kependidikan yang harus dapat menunjukkan kemampuan 

melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan yang akan 

menentukan guru tersebut kompeten atau tidak kompeten. Berdasarkan 

Permendiknas No.27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan 

Kompetensi Konselor disebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru 

BK mencakup empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, dan profesional. 

Akan tetapi disini peneliti ingin menekankan pada salah satu 

kompetensi saja yaitu kompetensi profesional yang harus dimiliki seorang 

konselor dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan kepada 

siswa didik. Maksud peneliti disini bukan ingin mengedepankan kompetensi 



 
 

 

33 

profesional saja, tetapi ingin menitik beratkan pada sub bahasan kompetensi 

profesional tanpa ada deskriminasi dari keseluruhan kompetensi yang harus 

dimiliki oleh guru BK profesional, karena keempat kompetensi harus dimiliki. 

Menurut Natawidjaja, kompetensi penguasaan materi akademik 

(profesional) adalah kemampuan yang mencakup sosok tubuh disiplin ilmu 

bimbingan dan konseling beserta bagian-bagian dari disiplin ilmu terkait dan 

penunjang, yaitu melandasi kinerja kerja, profesional atau akademik atau 

kepakaran lulusan studi bimbingan dan konseling (Natawidjaja, 2006: 6). 

Dari pengertian mengenai kompetensi profesional di atas, mengandung 

artian bahwa guru BK dikatakan mempunyai kompetensi profesional apabila 

guru BK tersebut mengaplikasikan pengetahuan akademiknya untuk diterapkan 

dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal  1 

Ayat 6 bahwa konselor (guru BK) merupakan salah satu kualifikasi pendidik. 

Guru BK sebagai profesi pendidik mempunyai keunikan konteks tugas dan 

ekspektasi kinerja yang berbeda dengan tenaga pendidik lain. Hal ini 

mempunyai implikasi bahwa guru BK sebagai pendidik harus mempunyai 

susunan kualifikasi dan kompetensi-kompetensi berdasar konteks tugas dan 

ekspektasi profesi guru BK. 

Konselor (guru BK ) adalah penggerak dan faktor kunci seluruh usaha 

bimbingan. Konselor menjadi “orang yang memegang senjata” dan dengan 

senjata di sini yang dimaksudkan adalah bimbingan: perangkat sistemnya, 
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programnya, teknik dan prosedurnya, sarana dan prasarananya (Munandir, 

1996: 11). 

Dari pendapat Munandir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk 

melakukan penyelanggaraan bimbingan dan konseling yang baik di sekolah, 

maka harus dilakukan oleh seorang guru BK yang profesional. Guru BK yang 

profesional adalah guru BK yang memiliki karakteristik, kualitas, sikap dasar 

yang efektif, serta mempunyai kompetensi-kompetensi dasar. Salah satunya 

adalah kompetensi profesional. 

Menurut Mulyasa (2008: 135-136), kompetensi profesional mempunyai 

ruang lingkup yang dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik 

filosofi, psikologi, sosial, sosiologis, dan sebagainya. 

2. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf 

perkembangan peserta didik. 

3. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang 

menjadi tanggungjawabnya. 

4. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang 

bervariatif. 

5. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, 

media dan sumber belajar yang relevan. 

6. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program 

pembelajaran. 

7. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik. 

8. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik. 

 

Dari ruang lingkup kompetensi profesional dia atas dapat disimpulkan 

kompetensi profesional mengharuskan guru memiliki pengetahuan yang luas 

dan dalam tentang bidang studi  yang akan diajarkan serta penguasaan 

metodologi yaitu menguasai konsep teoretik, maupun memilih metode yang 

tepat dan mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar. 
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Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK) 

dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008, menyebutkan bahwa kompetensi 

profesional yang harus diimiliki oleh seorang konselor (guru BK) mencakup: 

1. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami 

kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli. 

Perwujudan menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami 

kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli ditampilkan konselor sekolah dengan 

menguasai hakikat asesmen, memilih teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan 

pelayanan bimbingan dan konseling, menyusun dan mengembangkan 

instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling, 

mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah 

konseli, memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan 

kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli, memilih dan 

mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli 

berkaitan dengan lingkungan, mengakses data dokumentasi tentang konseli 

dalam pelayanan bimbingan dan konseling, menggunakan hasil asesmen dalam 

pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat, menampilkan tanggung 

jawab profesional dalam praktik asesmen  

2. Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan 

konseling. 

Perwujudan menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan 

konseling di tampilkan konselor sekolah dengan mengaplikasikan arah profesi 

bimbingan dan konseling, mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan 
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dan konseling, mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai 

kondisi dan tuntutan wilayah kerja, dan yang terakhir mengaplikasikan 

pendekatan/model/jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan 

konseling. 

3. Merancang program bimbingan dan konseling. 

Perwujudan  dari merancang program bimbingan dan konseling di 

tampilkan konselor sekolah dengan menganalisis kebutuhan konseli, menyusun 

program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan 

peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan, 

menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling, dan 

merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan 

konseling. 

4. Mengimplemetasikan program bimbingan dan onseling yang 

komprehensif. 

Perwujudan dari mengimplemetasikan program bimbingan dan onseling 

yang komprehensif di tampilkan konselor sekolah dengan melaksanakan 

pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling, 

memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli, 

serta mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling. 

5. Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. 

Perwujudan dari menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan 

konseling di tampilkan konselor sekolah dengan melakukan evaluasi hasil, 

proses, dan program bimbingan dan konseling, menginformasikan hasil 
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pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait, 

dan menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan 

mengembangkan program bimbingan dan konseling. 

6. Memiliki kesadaran dan komitmen etika profesional. 

Perwujudan dari memiliki kesadaran dan komitmen etika profesional di 

tampilkan konselor sekolah dengan memahami dan mengelola kekuatan dan 

keterbatasan pribadi dan profesional, menyelenggarakan pelayanan sesuai 

dengan kewenangan dan kode etik profesional  konselor, mempertahankan 

objektivitas dan menjaga agar tidak larut  dengan masalah konseli, 

melaksanakan referal sesuai dengan keperluan, Peduli terhadap identitas 

profesional dan pengembangan profesi, mendahulukan kepentingan konseli 

daripada kepentingan pribadi konselor, dan menjaga kerahasiaan konseli. 

7. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan 

konseling. 

Perwujudan dari menguasai konsep dan praksis penelitian dalam 

bimbingan dan konseling di tampilkan konselor sekolah dengan memahami 

berbagai jenis dan metode penelitian, mampu merancang penelitian  bimbingan 

dan konseling, melaksaanakan penelitian bimbingan dan  konseling , dan 

memanfaatkan hasil penelitian  dalam bimbingan dan konseling dengan 

mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling 

Dari penjabaran di atas mengenai pengelompokan substansi kompetensi 

profesional maka kiranya penting bagi konselor untuk dapat melaksanakan 

seluruh layanan bimbingan dan konseling serta kegiatan pendukungnya. 
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Keberhasilan guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling 

serta kegiatan pendukung konseling dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai 

sejauh mana kompetensi profesionalitas guru BK tersebut. 

1. Tujuan Kompetensi Profesional 

Dalam kapasitasnya sebagai pendidik, guru BK berperan dan 

berfungsi sebagai seorang pendidik psikologis, dengan perangkat 

pengetahuan dan ketrampilan psikologis yang dimilikinya untuk 

membantu individu mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi. 

Peran ini merepresentasikan sebuah tantangan yang dapat memperkuat 

tujuan-tujuan keilmuan dan praktek profesional guru BK sebagai layanan 

yang menunjukkan keunikan dan kebermaknaan tersendiri di dalam 

masyarakat. Menurut Sunaryo Kartadinata (1996) yang dikutip dalam 

file.upi.edu mengemukakan bahwa tujuan kompetensi profesional konselor 

tersebut adalah: 

1) Memahami kompleksitas interaksi individu-lingkungan dalam 

ragam konteks sosial budaya. Ini berarti seorang konselor harus 

bisa mengakses, mengintervensi dan mengevaluasi keterlibatan 

dinamis dari keluarga, lingkungan, sekolah, lembaga sosial dan 

mayarakat sebagai faktor yang berpengaruh terhadap 

keberfungsian individu didalam sistem. 

2) Menguasai ragam bentuk intervensi psikologis baik antar 

maupun intrapribadi dan lintas budaya. Kemampuan menguasai 

tekhnik-tekhnik  treatmen tradisional yang terdiri atas konseling 

individual dan kelompok harus diperluas kearah penguasaan 

tekhnik-tekhnik konsultasi, pelatihan, dan pengembangan 

organisasi. 

3) Menguasai strategi dan tekhnik assesmen yang memungkinkan 

dapat dipahaminya keberfungsian psikologis individu dan 

interaksinya di dalam lingkungan. 

4) Memahami proses perkembangan manusia secara individual 

maupun sosial. Sebagai seorang profesional, konselor harus 
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mampu mengkonseptualisasi dan memfasilitasi proses 

pertumbuhan melalui pengembangan interaksi optimal antara 

individu dengan lingkungan. Konselor harus bergerak melintas 

dari konsep static tentang “kecocokan individu-lingkungan”kea 

rah”alur individu-lingkungan”, yang menekankan kepada 

keterikatan pengayaan pertumbuhan antara individu dengan 

suatu lingkungan belajar. 

5) Memegang kokoh regulasi profesi yang terinternalisasi kedalam 

kekuatan etik profesi yang mempribadi. 

6) Memahamim dan menguasai kaidah-kaidah dan praktek 

pendidikan. 

 

2. Fungsi Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan salah satu kompetensi yang 

harus dimiliki oleh setiap guru BK dalam jenjang pendidikan apapun. 

Kompetensi-kompetensi lainnya adalah kompetensi kepribadian, sosial 

dan pedagogik. Secara akademis keempat kompetensi tersebut tidak bisa 

terpisahkan, dimana kopetensi tersebut berjalin secara terpadu dalam 

karakterik tingkah laku konselor. Fungsi/peranan kompetensi bagi seorang 

konselor sekolah antara lain: 

1) Kopetensi guru BK sebagai alat seleksi penerimaan guru BK. 

Perlu ditentukan secara umum jenis kompetensi apa yang perlu di 

penuhi sebagai syarat agar seseorang dapat diterima menjadi guru BK. 

Dengan adanya syarat sebagai kriteria penerimaan calon guru BK, maka 

akan terdapat pedoman bagi para administrator dalam pemilihan mana 

guru BK yang di perlukan untuk satu sekolah.  

2) Kompetensi guru BK penting dalam rangka pembinaan konselor 

sekolah. 
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Jika telah ditentukan jenis kopetensi konselor sekolah, maka atas 

dasar ukuran itu akan dapat di obsevasi dan ditemukan konselor sekolah 

yang telah memiliki kopetensi penuh dan yang kurang memadai 

kopetensinya.  

3) Kompetensi guru BK sekolah penting dalam hubungan dengan 

kegiatan dan pelayanan bimbingan dan konseling..  

Guru BK yang kompeten akan lebih mampu menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan , dan akan lebih mampu 

memberikan pelayanan BK pada tingkat yang optimal. 

2.2.4 Guru Bimbingan Dan Konseling 

1. Pengertian Guru BK 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, 

“keberadaan Konselor (guru BK ) dalam Sistem Pendidikan Nasional 

dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan 

kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan 

instruktur”. 

Dalam Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN No. 

0433/P/1993 dan No. 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 

Fungsional Guru Pembimbing dan Angka Kreditnya dijelaskan bahwa “guru 

pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, 

wewenang”. 

Kemudian, dalam Pasal 39 Ayat 2 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan: 
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Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 

 

Semua pendidik, termasuk di dalamnya guru BK melakukan 

kegiatan pembelajaran, penilaian, pembimbingan dan pelatihan dengan 

berbagai muatan dalam ranah belajar kognitif, afektif, psikomotor serta 

keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa guru BK 

adalah konselor yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan 

hak secara penuh dalam kegiatan BK di sekolah terhadap sejumlah peserta 

didik yang bertujuan untuk membantu siswa dalam upaya menemukan 

dirinya, penyesuaian terhadap lingkungan serta dapat merencanakan masa 

depannya. 

2. Pelayanan Bimbingan dan Konseling Di Sekolah 

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan usaha 

membantu peserta didik dalam mengembangkan kehidupan pribadi, 

kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan 

karier. Pelayanan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik, 

secara individual, kelompok dan atau klasikal, sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat, minat, perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang 

dimiliki. Pelayanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan 

serta masalah yang dihadapi peserta didik. 
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1) Bidang Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

a. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan 

mengembangkan potensi serta kondisi sesuai dengan karakteristik 

kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. 

b. Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik dalam memahami, menilai dan 

mengembangkan kemampuan hubungan sosialnya. 

c. Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam 

rangka mengikuti pendidikan dan belajar secara mandiri. 

d. Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta 

didik dalam memahami dan menialai informasi, serta memilih dan 

mengambi kepeutusan karir. 

2) Fungsi Bimbingan dan Konseling 

a. Pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami 

diri dan lingkungannya. 

b. Pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu 

mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permaalahan yang 

dapat menghambat perkembangan dirinya. 

c. Pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi 

masalah yang dialaminya. 
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d. Pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu 

peserta didik memelihara dan menumbuh-kembangkan berbagai 

potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. 

e. Advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh 

pembelaan atas hak atau kepentingannya kurang mendapat perhatian. 

3) Prinsip dan Asas Bimbingan dan Konseling 

a. Prinsip-prinsip konseling berkenaan dengan sasaran pelayanan, 

permasalahan yang dialami peserta didik, program pelayanan, serta 

tujuan dan pelaksanaan pelayanan. 

b. Asas-asas konseling meliputi asas kerahasiaan, kesukarelaan, 

keterbukaan, kegiatan, kemadirian, kekinian, kedinamisan, 

keterpaduan, kenormatian, keahlian, alihtangan kasus, dan tut wuri 

handayani. 

4) Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling 

a. Orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami 

lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan obyek-obyek yang 

dipelajari, untuk menyesuaikan dirinya di lingkungan baru tersebut. 

b. Informasi, yaitu layanan yang membanyu peserta didik menerima dan 

memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir dan 

pendidikan lanjutan. 

c. Penempatan dan penyaluran, yaitu pelayanan yang membantu peserta 

didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam 
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kelas, kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan, 

magang, dan kegiatan ekstra kurikuler. 

d. Penguasaan konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

mengusai konbten tertentu. 

e. Konseling perorangan, layanan yang membantu peserta didik dalam 

mengatasi masalah pribadinya. 

f. Bimbingan kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

dalam mengembangkan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan 

belajar, karir, jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan 

kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. 

g. Konseling kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

dalam pembahsan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika 

kelompok. 

h. Mediasi, yaitu layanan yang membantu pesrta didik menyeleseikan 

permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka. 

5) Kegiatan Pendukung 

a. Aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan pengumpulan data tentang diri 

peserta didik dan lingkungannya, melalui aplikasi berbagai instrumen. 

b. Himpunan Data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan 

pengembangan peserta didik, yang diselenggarakan secara 

bekelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu dan rahasia. 

c. Konferensi kasus, yaitu kegiatan yang membahas permasalahan peserta 

didik dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang 
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dapat memberikan data, kemudahan komitmen bagi terentaskannya 

masalah peserta didik, yang bersifat terbatas dan tertutup. 

d. Kunjungan rumah, yaitu kegiatan memperoleh data, kemudahan dan 

komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui 

pertemuan dengan orang tua atau keluarganya. 

e. Tampilan kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan 

pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam mengembangkan 

pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir/jabatan. 

f. Alih tangan kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan 

masalah peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan 

kewenangannya. 

6) Penyusunan progam Bimbingan dan Konseling di sekolah 

a. Studi kelayakan, adalah seperangkat kegiatan dalam pengumpulan 

berbagai informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam 

penyusunan program. Dalam studi kelayakan dipertimbangkan 

beberapa aspek yaitu: sarana dan prasarana, pengendalian program, 

dan pembiayaan kegiatan secara keseluruhan. 

b. Menyusun program bimbingan dan konseling menjadi program 

tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan. 

c. Konsultasi usulan program BK, adalah berupa pertemuan atau rapat 

guru pembimbing dan petugas lain yang terkait untuk membahas 

usulan atau rancangan program BK. 
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d. Penyediaan fasilitas BK, fasilitas yang dimaksud disini adalah fasilitas 

fisik dan teknis. Fasilitas fisik meliputi ruang bimbingan dan 

konseling (ruang kerja konselor, R. pertemuan, R. administrasi BK, R. 

penyimpanan data, dan R. tunggu) dan alat-alat perlengkapan ruangan 

BK seperti meja dan kursi, papan tulis dan papan pengumuman dll. 

Sedangkan fasilitas teknis yang dimaksud adalah alat-alat penghimpun 

data seperti angket, test, inventori, dan daftar cek. 

e. Penyediaan anggaran pelaksanaan bimbingan dan konseling, anggaran 

yang dimaksud disini meliputi pembiayaan personel, pengadaan dan 

pengembangan alat-alat teknis, biaya operasional, biaya penelitian 

atau riset. 

f. Pengorganisasian, adalah suatu bentuk kegiatan yang mengatur cara 

kerja, prosedur kerja, dan pola kerja atau mekanisme kerja kegiatan 

pelayanan bimbingan dan konseling. 

g. Penilaian kegiatan, penilaian hasil kegiatan pelayanan konseling 

dilakukan melalui penilaian segera (Laiseg), penilaian jangka pendek 

(laijapen), penilaian janghka panjang (laijapan), penilaian proses 

kegiatan. Hasil penilaian kegiatan pelayanan konseling dicantumkan 

dalam Lapelprog sedangkan hasil pelayanan konseling secara 

keseluruhan dalam satu semester untuk setiap peserta didik dlaporkan 

secara kualitatif. 
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2.2.5 Guru Bimbingan dan Konseling Profesional 

Profesi adalah sebuah pekerjaan yang digeluti dengan penuh 

pengabdian dan dedikasi serta dilandasi oleh keahlian atau ketrampilan 

tertentu. Menurut Sahertian yang dikutip oleh Payong (2011: 6), profesi pada 

hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, yang menyatakan 

seseorang mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan, karena 

orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. 

Guru BK merupakan suatu profesi yang mengemban lingkup tugas 

yang jelas dan teramati. Ini berarti bahwa profesi guru BK memiliki 

seperangkat tugas dan kewajiban yang memerlukan keahlian, kemampuan dan 

keterampilan khusus dalam memberikan pelayanannya kepada setiap pengguna 

jasa layanan bimbingan, khususnya para konseli. 

Menurut Prayitno, dan Erman Amti (2004 : 338) profesional menujukan 

kepada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi; misalnya 

sebutan dia seorang “profesional”. Kedua, penampilan seorang dalam 

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Dalam pengertian kedua 

ini, istilah profesional sering dipertentangkan dengan istilah non-profesional 

atau amatiran. 

Menurut sejumlah para ahli seperti McCully, Tolbert, dan Nugent yang 

dikutip oleh Prayitno, dan Erman Amti (2004: 339) menyatakan bahwa kriteria 

konselor profesional dapat dilihat dari karakteristik yang harus dimiliki guru 

BK (konselor) diantaranya :  
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a. Suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang mempunyai 

fungsi atau kebermaknaan sosial yang sangat menentukan. 

b. Untuk mewujudkan fungsi tersebut maka para anggota profesi harus 

menampilkan pelayanan khusus didasarkan atas tekhnik-tekhnik 

intelektual dan keterampilan-keterampilan tertentu yang unik. 

c. Selain dilakukan secara rutin pelayanan juga bersifat pemecahan 

masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan 

dengan menggunakan teori dengan metode ilmiah. 

d. Para anggota profesi BK harus memiliki kerangka ilmu yang sama yaitu 

yang didasarkan atas ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit, bukan 

hanya didasarkan pada akal (common sense). 

e. Diperlukan pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu yang cukup 

lama untuk dapat menguasai kerangka ilmu tersebut. 

f. Para anggota profesi BK secara tegas dituntut memiliki kompetensi 

minimum melalui prosedur seleksi, pendidikan dan latihan, serta lisensi 

ataupun sertifikasi. 

g. Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada pihak yang dilayani, para 

anggota memiliki kebebasan dan tanggungjawab pribadi dalam 

memberikan pendapat dan pertimbangan serta pembuatan keputusan 

tentang apa yang akan dilakukan berkenaan dengan penyelenggaraan 

pelayanan profesional yang dimaksud. 

h. Pelayanan yang diberikan lebih mementingkan pelayanan sosial 

daripada pelayanan yang lebih mementingkan keuntungan yang bersifat 

ekonomis. 

i. Ada standar tingkahlaku yang ditetapkan sebagai kode etik yang 

diterapkan, sanksi pun harus tegas dan jelas. 

j. Para anggota profesi konselor harus selalu berusaha meningkatkan dan 

menyegarkan kompetensinya dengan jalan mengikuti secara cermat 

literatur dalam bidang pekerjaan itu, menyelengglarakan dan 

memahami hasil-hasil riset, serta berperan serta secara aktif dalam 

pertemuan-pertemuan sesama anggota profesi. 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang 

karakteristik konselor profesional, guru BK dapat dikatakan profesional apabila 

konselor mempunyai ketrampilan-ketrampilan dasar pengetahuan tentang 

Bimbingan dan Konseling  yang luas dan mendalam, para anggota profesi BK 

dituntut memiliki kompetensi minimum melalui prosedur seleksi, 

pendidikan,dan latihan, serta lisensi ataupun sertifikasi. Dalam memberikan 

layanan guru BK harus lebih mementingkan pelayanan sosial dibandingkan 
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dengan pelayanan yang bersifat ekonomis. Apabila guru BK mempunyai 

karakteristik yang sebagaimana telah dijelaskan di atas maka guru BK tersebut 

dapat dikatakan guru BK yang profesional. 

2.2.6 Standardisasi Unjuk Kerja Profesional Konselor 

Di Indonesia memang belum ada rumusan tentang unjuk kerja 

profesional konselor yang standar. Usaha untuk merintis terwujudnya rumusan 

tentang unjuk kerja itu telah dilakukan oleh Ikatan Petugas Bimbingan 

Indonesia (IPBI) pada konversi Nasional VII IPBI di Denpasar, Bali (1989). 

Upaya ini lebih dikongkretkan lagi pada Konvensi Nasional VIII di Padang 

(1991). Rumusan unjuk kerja yang pernah disampaikan dan dibicarakan dalam 

Konvensi IPBI di Padang itu dapat dilihat pada Lampiran. 

Rumusan tentang untuk kerja mengacu pada wawasan dan keterampilan 

yang hendaknya dapat di tampilkan oleh para lulusan program studi bimbingan 

dan konseling. Keseluruhan rumusan untuk kerja itu meliputi 28 gugus yag 

masing-masing terdiri atas sejumlah butir unjuk kerja, sehngga semua 

berjumah 225 butir, dalam Prayitno, dan Erman Amti (2004: 338). Ke-28 gugus itu 

adalah: 

a. Mengajar dalam bidang psikologi dan Bimbingan dan Konseling(BK). 

b. Mengorganisasikan program bimbingan dan konseling. 

c. Menyusun program bimbingan dan konseling. 

d. Memassyarakatkan bimbingan dan konseling. 

e. Mengungkapkan masalah klien. 

f. Menyelenggarakan pengumpulan data tentang minat, bakat, kemampuan, 

dan kondisi kepribadian.  

g. Menyusun dan mengembangkan himpunan data. 

h. Menyelenggarakan konseling perorangan. 

i. Menyelenggarakan bimbingan dan konseling kelompok. 

j. Menyelenggarakan orientasi studi siswa. 

k. Menyelenggarakan kegiatan ko/ekstrakulikuler. 
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l. Membantu guru bidang studi dalam mendiagnosis kesulitan belajar 

siswa. 

m. Membantu guru bidang studi dala meyelenggarakan pengajaran 

perbaikan dan program mengayaan. 

n. Menyelenggarakan bimbingan kelompok belajar. 

o. Menyelenggarakan pelayanan penempatan siswa. 

p. Menyelenggarakan bimbingan karier dan pemberian informasi 

pendidikan/jabatan. 

q. Menyelenggarakan konverensi kasus. 

r. Menyelenggarakan terapi kepustakaan. 

s. Melakukan kunjungan rumah. 

t. Menyelenggarakan lingkungan klien. 

u. Merangsang perubahan lingkungan klien. 

v. Menyelenggarakan konsultasi khusus. 

w. Mengantar dan menerima alih tangan. 

x. Menyelenggarakan diskusi profesional. 

y. Memahami dan menulis karya ilmiah dalam bidang BK. 

z. Memahami hasil dan menyelenggarakan peneitian dalam bidak BK. 

aa. Menyelenggarakan kegiatan BK pada lembaga/lingkungan yang berbeda. 

bb. Berpartisipasi aktif dalam pengembangan profesi BK. 

 

2.2.7 Kredensialisasi Profesi Konseling 

Kredensialiasi berasal dari  bahasa Latin–credere, yang memiliki arti 

kepercayaan. Suatu kepercayaan dapat diberikan karena sesuatu itu benar 

adanya atau karena seseorang atau sesuatu organisasi telah melakukan sesuatu 

yang patut dihargai atau telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sesuai 

dengan makna ini, maka dikenal istilah kredit dalam dunia perbankan, sistem 

kredit semester dalam dunia pendidikan, angka kredit dalam kenaikan jabatan 

fungsional kependidikan dan sebagainya.  Dalam dunia profesi, kemampuan 

seseorang tenaga profesi atau lembaga yang bersangkut paut dengan profesi 

diuji dan kepadanya diberikan tanda bukti bahwa yang bersangkutan benar-

benar diyakini dan dapat diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas dalam 

bidang profesi yang dimaksudkan. Pengujian dan pemberian tanda bukti yang 
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dimaksudkan itu dilakukan berdasarkan aturan kredensial yang dikeluarkan 

oleh pihak-pihak yang berwenang. Aturan kredensial itu meliputi pemberian 

akreditasi, lisensi dan sertifikasi. 

1. Akreditasi 

Akreditasi adalah proses penentuan status yang dilakukan oleh 

organisasi profesi atau suatu badan khusus yang dipandang kompeten dan 

independen terhadap lembaga penyelenggara program kependidikan dalam 

pencapaian standar mutu yang dipersyaratkan.  UU RI Nomor 20 Tahun 

2003 Pasal 60 secara tegas disebutkan bahwa akreditasi dilakukan untuk 

menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal 

dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

Akreditasi itu meliputi penilaian terhadap visi, misi, tujuan, struktur 

dan isi program, jumlah dan mutu pengajar, prosedur, seleksi, mutu 

penyelenggaraan program, penilaian keberhasilan peserta didik dan 

keberhasilan program, potensi pengembangan lembaga, unsur-unsur 

penunjang, dan hubungan masyarakat. Untuk dapat diselenggarakan 

akreditasi secara baik perlu terlebih dahulu ditetapkan standar pendidikan 

profesi konselor yang berlaku secara nasional. Penyusunan standar ini 

menjadi tugas bersama organisasi profesi dan pemerintah. 

Menurut Prayitno dan Erman Amti (2004: 348) tujuan pokok 

akreditasi ialah untuk memantapkan kredibilitas profesi. Tujuan ini lebih 

lanjut dirumuskan sebagai berikut. 

1) Untuk menilai bahwa program yang ada memenuhi standar yang 

ditetapkan oleh profesi. 
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2) Untuk menegaskan visi, misi dan tujuan program. 

3) Untuk menarik calon dan tenaga konselor yang bermutu tinggi. 

4) Untuk membantu para lulusan memenuhi tuntutan kredensial, 

seperti lisensi. 

5) Untuk meningkatkan kemampuan program dan pengakuan terhadap 

program tersebut. 

6) Untuk meningkatkan program dari penampilan dan penutupan. 

7) Untuk membantu mahasiswa yang berpotensi dalam seleksi 

memakai program pendidikan tenaga kependidikan (konselor). 

8) Memungkinkan mahasiwa dan staf pengajar berperan serta dalam 

evaluasi  program secara intensif. 

9) Membantu para pemakai lulusan untuk mengetahui program mana 

yang telah terstandar. 

10) Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pendidikan, 

masyarakat profesi dan masyarakat pada umumnya tentang 

kemantapan pelayanan pendidikan. 

 

 

2. Lisensi 

Lisensi adalah pemberian izin kewenangan kepada tenaga profesi 

kependidikan untuk melakukan praktik dalam bidang profesi kependidikan 

setelah mengikuti uji kompetensi. Lisensi hanya dapat diperoleh jika yang 

bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga 

lisensi berdasarkan uji kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu. 

Di Amerika Serikat, undang-undang lisensi diberlakukan pada akhir 

tahun1800-an, diawali oleh profesi kesehatan (dokter, dokter gigi, farmasi). 

Pada saat itu, masyarakat mulai cemas karena siapapun boleh berpraktik 

dalam bidang tersebut, tanpa persyaratan pendidikan atau pelatihan tertentu. 

Para profesi terkait, bersama-sama dengan masyarakat, kemudian 

memperjuangkan peraturan perundangan lisensi sehingga memungkinkan 

aparat keamanan mencegah individu yang tidak berkualifikasi untuk 
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berpraktik. Dengan demikian lisensi berfungsi ganda, kecuali untuk 

penjaminan mutu juga untuk proteksi profesi. 

Menurut Wibowo (2005) dalam naskah Kongres Nasional X ABKIN 

tujuan program lisensi konselor, adalah untuk mencapai: 

1) Penjaminan mutu konseling. Profesi konseling merupakan proses layanan 

publik, artinya setiap warganegara berhak memperolehnya. Konseling 

diperuntukan bagi semua individu yang sedang berkembang tanpa 

memandang usia,sekolah, suku,bangsa, jenis kelamin,agama,dsb. Orang 

tua harus mendapat jaminan bahwa anak-anaknya memperoleh pelayanan 

konseling sebagai bagian dari pendidikan yang bermutu oleh konselor, 

yang secara khusus mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan. 

2) Perlindungan profesi konselor. Profesi konselor perlu dilindungi dengan 

kekuatan hukum untuk menghindarkan praktik oleh pihak yang tidak 

berhak. 

3) Peningkatan Profesi konselor. Profesi konseling perlu ditegakkan, 

konselor harus selalu meningkatkan diri melalui berbagai kegiatan 

profesional, dan peningkatan itu harus dapat dievaluasi secara obyektif. 

 

Lisensi konselor diharapkan berlaku untuk rentang waktu tertentu, 

baik bagi yang tidak langsung memparktekannya di dunia profesi maupun 

yang langsung berpraktek. Bagi konselor yang berlisensi tetapi tidak 

mempratekannya, masa berlakunya lebih pendek dari yang berpraktek. 

Maksudnya, agar keterampilan dan kompetensi profesi konseling dapat tetap 

terjaga dan kelayakannya dapat tetap dipertanggungjawabkan. Bagi konselor 

berlisensi dan bekerja pada profesinya, yang masa berlakunya lisensi 

berakhir, diwajibkan untuk memperbaharui lisensinya kembali untuk 

memenuhi tuntutan perkembangan zaman sesuai dengan standar kompetensi 

mutakhir  kompetensi konselor. 

 



 
 

 

54 

3. Sertifikasi 

Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan bahwa seseorang 

telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada 

jenjang dan jenis setting tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tenaga profesi pendidikan yang 

terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Dengan perkataan lain, sertifikasi 

profesional adalah proses pemberian pengakuan terhadap tingkat 

kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang. Untuk 

lebih jelasnya sertifikasi akan di bahas di sub-bab selanjutnya. 

2.3 Sertifikasi Guru 

2.3.1 Pengertian Sertifikasi Guru  

Menurut Mulyasa (2009: 33) sertifikasi guru adalah “suatu proses 

pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk 

melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah 

lulus uji kompetensi yang diselengglarakan oleh lembaga sertifikasi”. 

Dalam Dinas Pendidikan (2008: 277) menyebutkan sertifikasi konselor 

adalah pengakuan terhadap seseorang yang telah memiliki kompetensi untuk 

melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, setelah yang bersangkutan 

dinyatakan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LPTK program 

studi Bimbingan dan Konseling yang terakreditasi. Kompetensi yang diakses 

adalah penguasaan kemampuan akademik sebagai landasan keilmuan dari segi 

penyelenggaraan layananan ahli di bidang BK. 
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen yang dikutip dalam  Muslick (2009: 33-34) , 

dikemukakan bahwa : 

1. Pasal 1 butir 11: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik kepada guru dan dosen 

2. Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. 

3. Pasal 11 butir 1: sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 

diberikan kepada guru yang telah memiliki persyaratan. 

4. Pasal 16: Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh 

tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun 

swasta dibayar pemerintah. 

 

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses 

pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan 

tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.  

Dari beberapa pengertian tentang sertifikasi diatas dapat disimpulkan 

sertifikasi guru adalah pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki 

kompetensi untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, setelah 

lulus uji kompetensi yang diselengglarakan oleh lembaga sertifikasi yang 

dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. 

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru 

Sertifikasi memiliki beberapa tujuan dan manfaat tertentu. Melalui 

sertifikasi setidak-tidaknya terdapat jaminan dan kepastian tentang status 

profesionalisme guru dan juga menunjukkan bahwa pemegang lisensi atau 
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sertifikat memiliki kemampuan tertentu dalam memberikan layanan 

profesional kepada masyarakat. 

1. Tujuan Sertifikasi Guru 

Payong (2011: 76) menyebutkan tujuan dari sertifikasi, diantaranya: 

1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kelayakan guru dalam 

melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam rangka 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikasi dalam konteks 

ini sebagai suatu mekanisme seleksi terhadap guru-guru yang 

unggul yang diharapkan dapat menunaikan tugas sebagai guru 

profesional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

2)  Sertifikasi juga dilakukan untuk meningkatkan mutu proses dan 

hasil pendidikan. Guru merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan siswa dan menjadi salah satu komponen penting 

dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Guru juga menjadi 

salah satu aset penting yang menjadi penentu kualitas pendidikan 

secara nasional. Karena itu melalui sertifikasi guru, diharapkan 

dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan. 

3) Sertifikasi untuk meningkatkan martabat guru. Melalui sertifikasi 

guru maka wibawa dan martabatnya sebagai seorang profesional 

dapat dijaga bahkan ditingkatkan. Sertifikasi akan menjamin dan 

memastikan bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan yang 

berwibawa dan guru melalui pengalaman pendidikan dan pelatihan 
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yang relative lama dapat memberikan layanan yang lebih baik 

dibandingkan dengan pekerja-pekerja yang amatir. 

4) Setifikasi untuk meningkatkan profesionalisme guru. Sertifikasi 

sebagai bentuk post quality control yakni mengendalikan mutu 

melaui output yang dilakukan sebelum output itu digunakan di 

dalam masyarakat. 

Dalam Dinas Pendidikan (2008: 277) yang menyebutkan bahwa 

tujuan serifikasi konselor (guru BK) adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan profesionalitas konselor 

2)  Melakukan assesmen awal untuk pemetaan klasifikasi latar 

pendidikan konselor di sekolah/madrasah    

3)  Meningkatkan proses dan mutu hasil bimbingan dan konseling 

4) Menghasilkan konselor yang tersertifikasi 

5)  Menyediakan program lanjutan dari hasil sertifikasi 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tujuan sertifikasi secara umum 

diharapkan guru dapat memberikan pelayanan yang profesional dan 

berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan 

pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.  

2. Manfaat Sertifikasi Guru 

Payong (2011: 76) menyebutkan manfaat dari sertifikasi, diantaranya: 

1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten 

yang dapat merusak citra guru. Sertifikasi guru merupakan sebuah 

bentuk pengakuan terhadap profesionalisme guru. Dengan 
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disertifikasi maka profesi guru terlindungi sebagai sebuah profesi 

yang bermartabat karena dengan itu dapat diketahui manakah 

praktik-praktik guru yang profesional dan manakah yang tidak 

profesional.  

2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak 

berkualitas dan tidak profesional. Akibat dari semakin banyaknya 

sekolah yang bermunculan dan semakin banyaknya pengajar-

pengajar menawarkan jasanya kepada masyarakat, maka melalui 

sertifikasi guru masyarakat mendapatkan jaminan dan kepastian 

tentang mutu dan keabsahan proses pendidikan yang 

diselengglarakan di sekolah. 

3) Meningkatkan kesejahteraan guru. Dalam konteks guru Indonesia, 

pemerintah sedah menetapkan aturan bahwa guru yang telah 

sertifikasi berhak untuk mendapatkan tunjangan profesional setara 

dengan gaji pokok satu bulan. Dengan demikian tingkat 

kesejahteraan guru pasca sertifikasi akan semakin baik, dan guru 

dapat berkonsentrasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 

2.3.3 Landasan Sertifikasi Guru 

Mengapa dilakukan setifikasi bagi pekerjaan-pekerjaan profesional 

tentu saja bertolak dari dasar-dasar tertentu. Setidak-tidaknya ada beberapa 

landasan yang menjadi acuan untuk melaksanakan sertifikasi guru. Payong 

(2011: 76) menyebutkan landasan dari sertifikasi guru, diantaranya: 
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1. Landasan Hukum 

Dasar hukum pelaksanaan serrtifikasi guru di Indonesia dapat 

ditelusuri dari amanat Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 ayai 1 mengatakan bahwa pendidik 

(guru) harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan 

jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuaan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Amanat ini 

kemudian dipertegas melalui undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang 

guru dan dosen. Pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Sementara itu pasal 11 menyatakan bahwa sertifikat pendidik diberikan 

kepada pendidik yang telah memiliki persyaratan. 

2. Landasan Psikologis 

Landasan psikologis yang didasarkan pada kenyataan bahwa sebagai 

manusia guru memiliki kebutuhan-kebutuhan psikologis tertentu. Mengikuti 

hierarki kebutuhan psikologis Abrahan Moslow, guru sebagai individu 

memiliki dorongan untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan 

tertentu. Harga diri senagai guru akan semakin terpatri apabila terdapat 

pengakuan publik tentang kompetensi dan keahliannya. Sertifikasi guru 

merupakan sebuah bentuk pemberian penghargaan dan kewenangan kepada 
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guru untuk dapat melaksanakan tugasnya secara otonom sebagai seorang 

professional. 

3. Landasan Sosiologis 

Dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kompetensi dan 

keahlian, pengakuan terhadap profesi memalui setifikasi sangatlah penting 

karena terkait erat dengan seberapa jauh individu-individu yang diakui 

memiliki keahlian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu 

memalui sertifikasi guru, masyarakat dapat berharap bahwa guru yang 

memiliki keahlian dan kompetensi itu dapat memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kesejahteraa masyarakat melalui layanan yang diberikannya 

kepada para siswa disekolah. Para siswa yang mengikuti proses pendidikan 

dari para guru yang professional diharapkan dapat memperoleh prestasi 

yang baik dan pada gilirannya dapat menjadi generasi baru pembangun 

masa depan bangsa. 

4. Landasan Ekonomis 

Pekerjaan professional tentu saja memiliki implikasi penting bagi 

aspek ekonomis bagi penyandangnya. Sebagai sebuah pekerjaan 

professional, guru memiliki kontribusi penting bagi pembangunan ekonomi 

dan bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa. Konsep tentang sertifikasi dapat 

ditelusuri dari gagasan-gagasan neo liberal dimana sertifikasi membawa 

manfaat bagi terciptanya suatu masyarakat ekonomis yang baru memiliki 

”nilai jual” karena memiliki keahlian yang dapat diandalkan. Calon guru 

yang telah disertifikasi dan menyandang predikat sebagai guru professional 
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tentu saja akan dihargai dimasyarakat dan nilai pengabdiannya juga data 

dihargai melalui imbalan yang didapatnya. Karena itu, sertifikasi guru 

setidak –tidaknya sejalan denga konsep modal manusia dinama melalui 

investasi terhadap pendidikan, pelatihan dan seleksi-seleksi yang diikuti 

guru, pada akhirnya mereka dapat memperoleh kembali “keuntungan” baik 

secara material dan non material. 

2.3.4 Upaya Guru BK Meningkatkan Profesionalisme 

Sertifikasi guru ini menuntut guru BK untuk meningkatkan kualitas 

profesionalisme yang dimilikinya, adapun hal-hal yang bisa dilakukan adalah: 

Pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada, yaitu  guru BK 

berupaya memahami tuntutan standar profesi yang ada dan ditempatkan 

sebagai prioritas utama jika ingin meningkatkan profesionalismenya. Hal ini 

didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu (1)  sebagai profesional seorang guru 

BK harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global, dan tuntutan 

masyarakat yang menghendaki pelayanan vang lebih baik, (2) untuk memenuhi 

standar profesi ini, guru BK harus belaiar secara terus menerus sepanjang 

hayat, (3) guru BK harus membuka diri, mau mendengar dan melihat 

perkembangan baru di bidangnya.   

Kedua mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, 

artinya upaya untuk mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan 

bagi guru BK.  Maka, dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang 

memadai,  guru memiliki posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang 

dibutuhkan.  
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Ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas 

termasuk lewat organisasi profesi. Upaya membangun hubungan kesejawatan 

yang baik dan luas dapat dilakukan guru BK dengan membina jaringan kerja 

atau  networking. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan 

oleh sejawatnya yang sukses. Sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses 

yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Melalui networking inilah guru BK 

memperoleh akses terhadap inovasi-inovasi di bidang profesinya dan akses 

sosial yang lainnya. 

Keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang 

mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada pengguna pendidikan, 

merupakan suatu keharusan di era reformasi pendidikan sekarang ini. Artinya, 

semua sektor dan bidang dituntut  memberikan pelayanan prima kepada 

kastemer atau pengguna. Maka, Guru BK pun harus memberikan pelayanan 

prima kepada pengguna yaitu siswa, orangtua dan sekolah sebagai  stakeholder. 

Terlebih lagi pelayanan pendidikan adalah termasuk pelayanan publik vang 

didanai, diadakan, dikontrol oleh dan untuk kepentingan publik. Dengan 

demikian,  guru harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

publik. 

Kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam 

pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar guru 

senantiasa tidak ketinggalan tidak “gaptek” (gagap teknologi) dalam 

kemampuannya mengelola pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan media dan 

ide-ide baru bidang teknologi pendidikan seperti media presentasi dengan 
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menggunakan LCD dan komputer dan juga pendekatan-pendekatan baru 

bidang teknologi pendidikan, menggunakan internet sebagai media 

pembelajaran. Sebab,  perkembangan teknologi “informasi dan internet” 

merupakan faktor pendukung utama percepatan  yang memungkinkan 

tembusanya batas-batas dimensi ruang dan waktu yang tentu juga  akan 

berpengaruh pada paradigma pendidikan termasuk profesi guru dalam 

menjalankan tugasnya (Sanaky: 2005). 

2.3.5 Implementasi Sertifikasi Guru 

Sertifikasi guru di Indonesia dikenal dua jenis sertifikasi yakni 

sertifikasi guru dalam jabatan dan sertifikasi guru pra jabatan. 

1. Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 

Sertifikasi guru dalam jabatan diperuntukkan bagi para guru yang 

sudah mengajar baik guru PNS maupun non PNS. Sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Guru dan Dosen, guru dalam jabatan yang dapat 

disertifikasi adalah mereka yang telah berkualifikasi S1/D-IV.  

Menurut Permendiknas No. 18/2007 tentang sertifikasi guru dalam 

jabatan, sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji 

kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi 

dimaksud dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio (pasal 2 ayat 1 

dan 2). Bagi guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio maka 

langsung mendapat sertifikat pendidik, sementara guru yang belum lulus 

portofolio diharuskan melengkapi dokumen portofolio untuk memperoleh 

skor minimal kelulusan portofolio atau mengikuti pendidikan dan pelatihan 
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profesi guru (PLPG) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi 

penyelenggara sertifikasi guru (pasal 2 ayat 4 dan 5). 

Dalam perkembangan pelaksanaan sertifikasi di Indonesia, 

pemerintah mengeluarkan Pemendiknas No. 10 tahun 2009 tentang 

sertifikasi guru dalam jabatan. Pasal 2 ayat 1 permendiknas ini menyatakan 

bahwa sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui: 1) Uji 

kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dan 2) Pemberian 

sertifikat secara langsung. 

Selanjutnya dikatakan bahwa uji kompetensi dapat diikuti oleh guru 

dalam jabatan yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1) memiliki 

kualifikasi akademik S1/D-IV, atau 2) belum berkualifikasi akademik S1/D-

IV namun sudah mencapai usia 50 tahun dan memiliki pengalaman kerja 

minimal 20 tahun atau yang memiliki golongan IV/a atau yang memenuhi 

angka kredit kumulatif setara dengan golonga IV/a (ayat 2). 

Sementara itu pemberian sertifikat pendidik secara langsung kepada 

guru dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 11 diperuntukkan 

bagi: 

1) Guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S2 atau S3 dari 

perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau 

bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata 

pelajaran yang diampunya, dengan golongan sekurang-kurangnya 

IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan 

IV/b; atau 



 
 

 

65 

2) Guru kelas yang memiliki kualifikasi akademik S2 atau S3 dari 

perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau 

bidang studi yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan 

golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka 

kredit kumulatif setara dengan IV/b; atau 

3) Guru BK atau konselor yang memiliki kualifikasi akademik S2 atau 

S3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan 

atau bidang studi yang relevan dengan tugas BK dengan golongan 

sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit 

kumulatif setara dengan IV/b; atau 

4) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan 

yang memiliki kualifikasi akademik S2 atau S3 dari perguruan tinggi 

terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang 

relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan sekurang-

kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara 

dengan IV/b; atau 

5) Guru yang sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya IV/c 

atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan 

IV/c. 

a. Sertifikasi Melalui Penilaian Portofolio 

Para guru dalam jabatan yang akan mengikuti sertifikasi 

diharuskan mengumpulkan dokumen-dokumen portofolio yang 

mencakup pencapaian, prestasi, pengalaman kerja, atau pendidikan dan 
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pelatihan yang telah diikuti sebelumnya. Portofolio adalah dokumen atau 

bukti-bukti fisik yang memperlihatkan prestasi dan kemampuan serta 

pengalaman yang dimiliki guru dalam menjalankan tugas profesinya 

sebagai guru. Unsur-unsur portofolio telah diatur sedemikian rupa 

sehingga dapat menjadi alat ukur untuk empat kompetensi guru 

profesional; yakni kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Karena itu, dokumen 

portofolio adalah alat bukti untuk menilai kompetensi guru dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran. Selain itu juga 

sebagai wahana bagi guru untuk memperlihatkan unjuk kerjanya yang 

meliputi produktifitas, kualitas, dan relevansi melalui karya-karya utama 

dan karya pendukung, serta sebagai data atau informasi yang dapat 

dijadikan acuan untuk mempertimbangkan kelayakan kompetensi 

seorang guru dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. 

Secara spesifik, terdapat 10 komponen yang dinilai dalam rangka 

uji kopetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik melalui jalur 

portofolio yakni; 1) Kualifikasi Akademik, 2) Pendidikan dan Pelatihan, 

3) Pengalaman mengajar, 4) Perencanaan dan Pelaksanaan pembelajaran, 

5) Penilaian dari atasan dan pengawas, 6) Prestasi akademik, 7) Karya 

pengembangan profesi, 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah, 9) 

Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, 10) 

Perhargaan yang relevan dengan bidang kependidikan. 

b. Sertifikasi Melalui PLPG 
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Bagi guru yang belum lulus penilaian portofolio, dalam arti belum 

mencapai skor minimal yang dipersyaratkan untuk kelulusan portofolio, 

terdapat dua kemungkinan: 1) Melengkapi dokumen portofolio yang 

diperkirakan mempengaruhi peningkatan skor kelulusan portofolio atau 

2) Diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan profei guru (PLPG). 

Sesuai dengan ketentuan sebagaimanayang diatur dalam rambu-

rambu PLPG, penyelenggara PLPG dan LPTK penyelenggara sertifikasi 

guru yang telah ditetapkan pemerintah. PLPG dilaksanakan sekurang-

kurangnya 9 hari dengan bobot jam pertemuan (JP) 90 jam dengan 

alokasi 30 jam teori dan 60 jam praktik (satu jam setara dengan 50 

menit). Pelaksanaan PLPG dilakukan di LPTK atau di Kabupaten/kota 

dengan memperrtimbangkan kelayakan untuk pembelajaran. Peserta 

PLPG dibagi kedalam rombongan belajar yang diusahakan sama dalam 

bidang keahlian dengan jumlah peserta maksimal 30 peserta/rombongan 

belajar dan satu kelompok peer teaching/peer counseling/peer 

supervising maksimal 10 orang peserta. 

Pelaksanaan PLPG dimulai dengan pre test secara tertulis (1 JP) 

untuk mengukur kompetensi pedagogis dan profesional awal peserta. 

Dilanjutkan dengan pembelajaran yang mencakup penyampaian materi 

secara teoretis (30 JP) dan implementasi teori kedalam praktik (60 JP). 

Pada akhir PLPG dilakukan uji kompetensi yang mencakup ujian tulis 

dan ujian praktik. Instruktur untuk PLPG adalah asesor yang memiliki 

nomor induk asesor (NIA) sesuai dengan bidang keahlian yang dilatih. 
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Struktur kurikulum dibuat berdasarkan standar-standar kompetensi yang 

telah ditetapkan yakni: 1) permendiknas No. 16/2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, 2) permendiknas No. 

12/2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, dan 3) 

Permendiknas No.27/2008 tentang standar kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Konselor.  

Tabel 2.1 

Rambu-Rambu Struktur Kurikulum PLPG Binbingan dan Konseling 

Standar Kompetensi Lulusan meliputi:  

1. Memahami karakteristik peserta didik  

2. Mampu mengembangkan program Bimbingan dan Konseling 

3. Mampu mengembangkan Rencana Pelaksanaan Layanan 

Bimbingan dan Konseling 

4. Mampu mengembangkan Perangkat Evaluasi Bimbingan dan 

Konseling 

5. Mampu menyusun Laporan Penyelenggaraan  Bimbingan dan 

Konseling 

6. Mampu menyusun Proposal Penelitian Tindakan Bimbingan dan 

Konseling (PTBK) dan Penulisan Karya  Ilmiah 

7. Mampu mendemontrasikan pemberian layanan Bimbingan dan 

Konseling 

No Materi Teori Praktik Keterangan 

A Umum    

 Kebijakan 

Pengembangan 

Profesi Guru 

3  1. Peningkatan kompetensi, 

penilaian kinerja, pengembangan 

karier, perlindungan dan 

penghargaan. 

2. Etika profesi 

 

B POKOK     

1 Manajemen dan 
organisasi BK 
 
 
 
 

4 - 1. Konsep dasar manajemen dan 

organisasi BK 

2. BK komprehensif 

3. Mekanisme layanan BK 

4. Sarana dan prasarana BK 

2 Bidang Layanan 
Bimbingan dan 

4  1. Bimbingan dan konseling  

Pribadi,Sosial, Belajar dan 
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Konseling Karir 

2. Standar kompetensi 

kemandirian peserta didik 

3 Pemahaman Individu  
atau konseli  

4 - Pemahaman guru BK  secara 

mendalam tentang karakterisitik 

dan kebutuhan konseli 

dengan menggunakan teknik non 

tes dan tes 

4 Pengembangan 
Program BK 

4  Pengembangan program tahunan 

dan semesteran 

5 Pelayanan  BK di 
Sekolah 
a. Konseling 

Individual 
b. Konseling 

Kelompok 
c. Bimbingan 

Kelompok  
d. Bimbingan 

Klasikal 
e. Media BK  

 

 

4 

 

2 

 

3 

3 

 

    3 

  

 a. Materi pelatihan konseling 

individual, konseling 

kelompok, dan bimbingan 

kelompok meliputi konsep 

dasar, tujuan, teknik/metode, 

dan langkah-langkah. 

b.Materi pelatihan bimbingan 

klasikal meliputi konsep dasar, 

tujuan, materi, teknik/metode, 

langkah-langkah, dan 

pengembangan alat/medianya. 

c. Pengembangan media BK 

yang dapat dipergunakan 

untuk layanan BK 

6 Evaluasi Program 
dan Layanan BK 

4 - Pemberian wawasan mengenai 

pentingnya evaluasi terhadap 

program, proses maupun 

hasilnya termasuk layanan 

konseling dan bimbingan 

kelompok atau klasikal.  

7 PenelitianTindakan 

Bimbingan dan 

Konseling (PTBK) 

dan penulisan karya  

ilmiah 

4 2 Pendalaman materi PTBK, 

penulisan karya ilmiah, dan 

pengembangan proposal sebagai 

tugas mandiri. 

C WORKSHOP    

 a. Pengembangan 

program BK dan 

Rencana 

Pelayanan BK 

b. Pengembangan 

alat evaluasi 

program BK) 

tahunan atau 

semeseteran) dan 

pelaksanaan  

- 8 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 Menyusun program tahunan 

dan semesteran  berdasarkan 

hasil assesmen dan evaluasi 

 Menyusun rencapa pelaksanaan 

konseling indivuidual (RPLKI) 
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layanan BK 

c. Simulasi 

konseling 

individual 

d. Simulasi 

bimbingan 

klasikal atau 

bimbingan 

kelompok  

 

4 

 

 

4 

 

 

 Menyusun rencapa pelaksanaan 

bimbingan klasikal atau 

kelompok (RPLBK) 

 Praktik menyusun alat evaluasi 

program dan laporan layanan 

BK 

D PRAKTIK 

BIMBINGAN DAN 

KONSELING 

   

 Pelaksanaan praktik 

peer guidance and 

counsleing. 
a. Konseling 

Individual 
b. Bimbingan 

Kelompok atau 
Klasikal 
 

-  

 

 

10 

 

10 

 Satu kelas  30 peserta,  dibuat 3 

kelompok dan dilaksanakan 

secara paralel 

 Tiap peserta tampil 2 kali @ 1 

JP 

 Tampilan ke-1 dan ke-2 

merupakan ujian praktik 

E UJIAN    

1 Tulis  4   

2 Praktik   *)  

 Jumlah JP 46 44  

Sumber: Buku IV Rambu-Rambu PLPG 2012 

2. Sertifikasi Guru Pra Jabatan 

Model sertifikasi guru lainnya adalah sertifkasi guru pra-jabatan. 

Sedikit rancu istilah sertifikasi guru pra jabatan, karena calon-calon guru pra 

jabatan yang ingin menjadi guru sudah diseleksi melalui proses pendidikan 

di lembaga pendidikan guru (LPTK) dan sudah mengantongi ijasah 

keguruan tertentu. Bahkan dalam praktik, mereka sudah dipersiapkan secara 

spesifik untk melaksanakan tugas guru yang spesifik seperti guru kelas (bagi 

calon guru SD) dan guru bidang studi bagi calon guru pada jenjang 

pendidikan SMP dan SMA. Karena itu sejak awal sudah ada perdebatan 

tentang keabsahan dan relevensi dari jenis sertifikasi semacam ini. Namun 
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demikian, argumentasi yang mendukung model sertifikasi semacam ini 

mengambil analogi model sertifikasi pada profesi seperti dokter, advokat, 

psikolog, dan sebagainya dimana dibutuhkan suatu proses pemantapan 

khusus bagi para calon yang ingin memasuki  sebuah profesi setelah 

menyelesaikan program kualifikasi akademik. Sertifikasi untuk model ini 

ditatapkan dalam sebuah program pendidikan khusus yang disebut 

pendidikan profesi. 

Istilah pendidikan profesi itu sendiri sudah tersurat dalam undang-

undang No. 20 tahun 2003 tentang sindiknas yang menyatakan bahwa 

pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang 

mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian 

khusus (pasal 15). Karena itu bagi guru prajabatan untuk memperoleh 

sertifikat pendidik dapat mengukuti program Pendidikan Profesi Guru 

(PPG) untuk guru mata pelajaran dan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) 

untuk konselor sekolah. 

Input untuk PPG meliputi lulusan S-1 kependidikan dan S-1/D-IV 

Non-Kependidikan. Kurikulum yang ditetapkan secara berdiferennsiasi 

dimana lulusan S-1/D-IV kependidikan lebih berorientasi pada pemantapan 

dan pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang 

mendidik dan program pengalaman lapangan (PPL) kependidikan. Setelah 

lulusan S1/D-IV non-kependidikan memiliki struktur kurikulum yang 

mencakup: kajian tentang teori pendidikan dan pembelajaran, kajian tentang 
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peserta didik, pengemasan materi bidang studi yang mendidik, pembentukan 

kompetensi kepribadian pendidik, dan PPL kependidikan. 

Input untuk program Pendidikan Profesi Konselor adalah Sarjana (S-

1) Bimbingan dan Konseling. Kurikulum program Pendidikan Profesi 

Konselor merupakan kurikulum profesi yang menekankan pada penguasaan 

keahlian praktik pelayanan profesional konseling. Kurikulum program 

Pendidikan Profesi Konselor bertumpu pada standar kompetensi Konselor 

yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 

Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Konselor yang terbagi dalam 4 kategori kompetensi pendidik yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. 

2.4 Penerapan Kompetensi Profesional Guru BK Pasca Sertifikasi 

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor 

yang terbagi dalam 4 kategori kompetensi pendidik yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.  

Salah satu dari empat kompetensi tersebut adalah kompetensi profesional. 

Kompetensi profesional konselor adalah penguasaan materi pembelajaran dan 

pelayanan secara luas dan mendalam, dalam penyelenggaraan pelayanan 

bimbingan dan konseling, yang ditumbuhkan melalui latihan secara sistematis 

dalam menerapkan perangkat kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan 

akademik yang telah diperoleh itu. 
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Tujuan adanya Standar Akademik dan Kompetensi konselor  yang 

dikeluarkan pemerintah tersebut adalah sebagai jaminan dikuasainya tingkat 

kompetensi minimal oleh guru BK  sehingga yang bersangkutan dapat melakukan 

tugasnya secara profesional, dapat dibina secara efektif dan efisien  serta dapat 

memberikan pelayanan Bimbingan dan Konseling dengan sebaik-baiknya. Standar 

Kompetensi konselor ini juga bisa digunakan sebagai acuan pelaksanaan uji 

kompetensi,  penyelenggaraan diklat, dan pembinaan, maupun acuan bagi pihak 

yang berkepentingan terhadap kompetensi guru BK  untuk melakukan evaluasi,  

pengembangan pelayanan dan sebagainya bagi tenaga kependidikan. 

Untuk meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia pemerintah 

mengadakan program sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan pemenuhan 

kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses 

sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat 

kompetensi sesuai standar yang telah ditetapkan.  

Menurut UU No 14 Tahun 2005 Sertifikasi bagian dari peningkatan dari 

mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat setifikasi ini 

diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu berpendidikan minimal 

S-1/D-4 dan berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan 

pemilihan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas 

profesinya itu, ia berhak mendapatkan imbalan berupa tunjangan profesi dari 

pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.  

Guru BK  yang telah sertifikasi harus profesional di bidangnya. Ke-

profesionalan guru BK  tersebut dapat diketahui dari penguasaan dan penerapan  
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aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi konselor. Hal tersebut 

dikarenakan rujukan dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan sertifikasi 

adalah sosok utuh kompetensi profesional Guru BK  tersebut. Seperti yang 

dikemukakan oleh Masnur, (2009: 33-34) menyebutkan bahwa “Rujukan dasar 

yang digunakan dalam penyelenggaraan sertifikasi guru adalah sosok utuh 

kompetensi profesional guru tersebut.”  

Dari hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa secara teoritis Guru BK yang 

sudah sertifikasi harus bisa menguasai dan menerapkan aspek-aspek kompetensi 

profesional yang terdapat dalam standar kompetensi konselor.  Sehingga Guru BK  

yang sudah sertifikasi menjadapat jaminan dikuasainya tingkat kompetensi 

minimal oleh Guru BK  sehingga yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya 

secara profesional, dapat dibina secara efektif dan efisien  serta dapat memberikan 

pelayanan Bimbingan dan Konseling dengan sebaik-baiknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Agar penelitian ini mampu menghasilkan kesimpulan yang obyektif dan 

ilmiah, maka penulis memandang perlu dan penting untuk menetapkan langkah-

langkah tertentu yang tertuang dalam metode penelitian ilmiah. 

Dalam metode penelitian ini akan diungkapkan tentang jenis penelitian, 

variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpul data, validitas dan 

reliabilitas, serta metode analisis data. 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi saat 

ini. Di dalamnya terdapat upaya, deskripsi, pencatatan, analisis, dan interpretasi 

kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Menurut Arikunto,“Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, 

kondisi, atau hal-hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan 

dalam bentuk laporan penelitian” (Arikunto, 2010: 3).  

Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif untuk memberikan 

gambaran tentang hasil penelitian yang diperoleh. Jenis penelitian deskriptif pada 

penelitian ini berdasarkan atas pertimbangan tujuan penelitian, yaitu ingin 

memberikan gambaran tentang penerapan kompetensi profesional oleh guru BK 

pasca sertifikasi dalam pelaksanaan pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMP 

Negeri se-Kabupaten Rembang tahun ajaran 2012/2013. 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga 

mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Dengan menggunakan variabel, 

kita akan memperoleh lebih mudah memahami permasalahan. Hal ini dikarenakan 

kita seolah-olah sudah mendapatkan jawabannya. 

Menurut Arikunto (2006: 118) variabel penelitian dapat diartikan sebagai 

obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2008: 60) variabel penelitian pada dasarnya adalah 

“segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya”. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel 

penelitian adalah sarana untuk memperoleh pemahaman terhadap masalah yang 

sedang diteliti secara benar. Dengan menggunakan variabel-variabel tertentu, 

peneliti menguji benar atau tidaknya asumsi dan rumusan masalah yang 

sebelumnya sudah dibuat. 

Variabel dalam penelitian ini yaitu kompetensi professional guru BK. 

Variabel tersebut adalah variabel tunggal, sehingga tidak ada hubungan antar 

variabel, baik variabel yang mempengaruhi (independent) dan variabel yang 

dipengaruhi (dependen). 

3.2.1 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap 

dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara riil, 
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secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Definisi 

operasional variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Penerapan Kompetensi Guru BK 

Yang dimaksud dengan penerapan kompetensi guru BK dalam 

penelitian ini adalah tentang bagaimana guru BK mengaplikasikan serta 

mempraktikan kompetensi professional konselor yang terdapat dalam 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK) 

pada pelaksanaan pelayanan Bimbingan Dan Konseling di sekolah. 

2. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional Guru BK adalah kemampuan dalam memahami 

secara mendalam konseli yang hendak dilayani, menguasai landasan 

teoritik bimbingan dan konseling yang memandirikan, serta 

mengembangkan pribadi dan profesionalitas secara berkelanjutan. 

3. Penerapan Kompetensi Profesional Guru BK Pasca Sertifikasi 

Penerapan kompetensi profesional guru BK pasca sertifikasi adalah 

bagaimana guru BK yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik 

mengaplikasikan serta mempraktikan kompetensi profesional yang 

terdapat dalam Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Konselor (SKAKK) dalam pelaksanaan pemberian layanan bimbingan 

dan konseling. 
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3.3 Populasi Dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan  dari objek penelitian yang dapat 

berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa, sikap 

hidup, dan sebagainya yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data 

penelitian. Apabila kita lihat definisi tersebut, pengertian populasi bisa sangat 

beragam sehingga kita harus mendefinisikan populasi tersebut dengan jelas dan 

tepat. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: subyek/obyek 

yang mempunyai kuantitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006: 55). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh guru BK Di SMP Negeri Se-Kabupaten 

Rembang yang telah mendapatkan sertifikat pendidik. 

3.3.2 Sampel 

Mengingat seorang peneliti dalam melakukan penelitian penuh dengan 

keterbatasan baik dari segi biaya, waktu, dan lain sebagainya maka penelitian 

yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diinginkan 

sesuai dengan permasalah yang diteliti ditempuh dengan mengambil sebagian 

dari populasi, dengan mempertimbangkan ketebatasan yang ada dari peneliti. 

Bagian dari populasi tersebut sebagai tempat untuk mengumpulkan informasi 

dinamakan contoh (sampel). Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti” (Arikunto, 2006: 131). Dilihat dari jumlah unit populasi (total 

sampling) terbatas jumlahnya, sehingga tidak dilakukan pengambilan sampel. 
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Sample pada penelitian ini adalah keseluruhan subyek populasi atau 

disebut pula dengan penelitian populasi atau studi populasi. Hal ini sesuai 

dengan pertimbangan penentuan sampel seperti yang telah dikemukakan oleh 

Arikunto (2006: 134) yaitu” apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”. 

Jumlah guru BK yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik di SMP Negeri 

se-Kabupaten Rembang berjumlah 27 orang sehingga peneliti mengambil 

semua subyeknya untuk dijadikan sampel. Berikut ini akan disajikan tabel 

daftar jumlah konselor yang sudah sertifikasi di SMP Negeri se-Kabupaten 

Rembang, data diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, Adapun 

rinciannya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

80 

Tabel 3.2 

Jumlah Guru BK Yang Telah Mendapatkan Sertifikat Pendidik 

yang Tersebar Pada SMP Negeri se-Kabupaten Rembang  

 

No Nama Sekolah Jumlah Konselor 

1 SMPN 1 REMBANG 1 

2 SMPN 2 REMBANG 2 

3 SMPN 3 REMBANG 2 

4 SMPN 4 REMBANG 1 

5 SMPN 5 REMBANG 5 

6 SMPN 6 REMBANG 1 

7 SMPN 1 SULANG 1 

8 SMPN 2 SULANG 1 

9 SMPN 1 BULU 1 

10 SMPN 1 KALIORI 1 

11 SMPN 2 KALIORI 1 

12 SMPN 1 SUMBER 1 

13 SMPN 1 LASEM 1 

14 SMPN 3 LASEM 1 

15 SMPN 1 KRAGAN 1 

16 SMPN 1 SALE 1 

17 SMPN 1 PANCUR 2 

18 SMPN 2 PAMOTAN 2 

19 SMP N 1 GUNEM 1 

Jumlah 27 

 

3.4 Metode Pengumpul Data 

Metode pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkap 

variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data yang akan diungkap yaitu 

penerapan kompetensi profesional guru BK pasca sertifikasi di SMPN Se-

Kabupaten Rembang. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan 

dengan cara menyebarkan angket. 

3.4.1 Angket 

Menurut Arikunto (2010: 194), “angket adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui”. 
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Angket atau kuesioner cocok digunakan bila responden tersebar di 

wilayah yang luas (Sugiyono, 2010: 199). Oleh karena itu peneliti 

menggunakan angket, angket merupakan salah satu pengumpul data yang tepat 

dan sesuai terutama dalam mengungkap atau memperoleh data tentang 

penerapan kompetensi profesional konselor pasca sertifikasi di SMP Negeri 

Se-Kabupaten Rembang. 

Angket dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung dari sudut 

pandangnya. Dipandang dari jenis pertanyaannya, terdapat angket terbuka dan 

tertutup. Sedangkan dari bentuk jawabannya, angket dibedakan menjadi angket 

dengan jawaban tabuler, jawaban berskala, jawaban dengan cek, dan jawaban 

katagorikal.  

Dalam penelitian ini digunakan angket tertutup dengan bentuk jawaban 

berskala. Angket tertutup merupakan “angket yang sudah disediakan 

jawabannya sehingga responden tinggal memilih pada kolom yang sudah 

disediakan” (Arikunto, 2010: 195). Angket dengan bentuk jawaban berskala 

berarti “jawaban berdasarkan pertanyaan disusun berjenjang dalam mana 

responden diminta menyatakan pembenaran atau penolakan terhadap setiap 

pertanyaan sikap, sehingga diperoleh gambaran tentang derajat kecakapan, 

keadaan sikap, dan keadaan diri responden” (Hidayah, 1998: 25).     

Alasan pemilihan menggunakan angket tertutup dengan bentuk jawaban 

berskala ini didasarkan atas asumsi yang dikemukakan oleh Hadi (2004: 177) 

yaitu “(1) subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya, (2) apa yang 

dinyatakan subjek kepada peneliti adalah benar dan apa adanya, dan (3) 
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interpretasi subjek tentang pertanyaan yang diajukan adalah sama dengan apa 

yang dimaksud peneliti”. 

Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pertanyaan 

tertutup. Penggunaan pertanyaan tertutup dilakukan dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 

1. Memudahkan peneliti dalam menilai karena jawaban responden tinggal 

dicocokkan dengan kunci jawaban. 

2. Menghindari jawaban responden yang dikhawatirkan terlalu melebar dan 

keluar dari kerangka materi penelitian. 

3. Efisiensi waktu dan biaya. 

Pertanyaan tertutup juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya 

adalah responden tidak bisa menjawab dengan alur pikirannya karena dibatasi 

jawaban yang tersedia dan kurang mengungkap secara mendalam kondisi 

responden. Untuk mengurangi kelemahan tersebut, disiasati dengan: 

1. Memberikan petunjuk-petunjuk dengan singkat dan lengkap untuk 

menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengisian angket 

agar responden dapat memberikan jawaban yang jujur. 

2. Mengamati dan meneliti kembali jawaban yang telah diisi oleh responden 

agar tidak ada pertanyaan yang terlewati atau belum dijawab. 

3. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami sesuai tingkat perkembangan 

responden. 

4. Memberikan waktu yang cukup supaya responden tidak tergesa-gesa dan 

teliti dalam mengerjakan. 



 
 

 

83 

a. Penyusunan Angket 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket tertutup. Adapun langkah-langkah membuat instrumen yang 

digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut,  

1. Menyusun layout instrument 

Variabel penelitian dijabarkan dalam  sub variabel dan selanjutnya 

sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator, dari indikator dijabarkan 

lagi menjadi deskriptor yang selanjutnya dibuat butir. 

Adapun kisi-kisi instrumen penelitian tentang penerapan 

konpetensi profesional oleh Guru BK yang telah mendapatkan sertifikat 

pendidik dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di 

sekolah adalah sebagai berikut: 
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Variabel 

 

Sub Variabel 

 

Indikator 

 

 

Deskriptor  

No Item  

 

+ - 

Kompetensi 

Profesional 

Guru BK 

 

1. Menguasai 

kerangka 

teoritik dan 

praksis 

bimbingan dan 

konseling 

 

1.1. Mengaplikasikan 

arah profesi 

bimbingan dan 

konseling 

 

 Menampilkan 

keutuhan pribadi 

konselor 

 Berperilaku etik dan 

profesional 

 Meningkatkan 

komitmen untuk 

meningkatkan 

kemampuan 

profesional 

1, 2 

 

4 

 

 

6 

 

3 

 

5 

 

 

7 

 

1.2. Mengaplikasikan 

dasar-dasar 

pelayanan 

bimbingan dan 

konseling 

 Membantu peserta 

didik 

mengembangkan 

seluruh potensi dan 

kekuatan yang 

dimilikinya seoptimal 

mungkin  

 Menerapkan asas 

kerahasiaan dengan 

menyimpan informasi 

tentang permasalahan 

peserta didik. 

 Menerapkan fungsi 

pemahaman dalam 

proses konseling. 

8 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

12 

 

9 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

13 

 

 

1.3. Mengaplikasikan 

pelayanan 

bimbingan dan 

konseling sesuai 

kondisi dan 

tuntutan wilayah 

kerja. 

 

 Memberikan 

pelayanan BK sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan  

peserta didik 

 Menyesuaikan 

kegiatan BK terhadap 

peraturan dan nilai-

nilai yang ada di 

sekolah tanpa 

menyimpang dari 

asas-asas BK 

14 

 

 

 

16 

 

15 

 

 

 

17, 18 

1.4. Mengaplikasikan 

pendekatan 

/model/jenis 

pelayanan dan 

kegiatan 

 Menerapkan 

pendekatan rasional 

emotif dalam 

konseling 

perorangan. 

19 

 

 

21 

 

20 

 

 

22 

 

TABEL 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen 

Penerapan Kompetensi Profesional Guru BK Pasca Sertifikasi 
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pendukung 

bimbingan dan 

konseling. 

 

 Menyelenggarakan 

layanan orientasi dan 

informasi. 

 Menyelenggarakan 

layanan bimbingan 

dan konseling 

kelompok 

 Melaksanakan 

Himpunan data 

 Melaksanakan 

konferensi kasus 

 Melaksanakan 

kunjungan rumah 

 

23 

 

 

 

25 

 

27 

 

29 

 

24 

 

 

 

26 

 

28 

 

30 

2. Merancang 

program 

bimbingan dan 

konseling  

 

2.1. Menganalisis 

kebutuhan konseli 

 

 Menyusun daftar cek, 

angket, wawancara 

untuk keperluan 

observasi 

 Melakukan test 

intelegensi untuk 

mengetahui 

kecerdasan konseli 

31, 32 

 

 

34 

33 

 

 

35 

2.2. Menyusun 

program 

bimbingan dan 

konseling yang 

berkelanjutan 

berdasar 

kebutuhan peserta 

didik secara 

komprehensif 

dengan 

pendekatan 

perkembangan  

 Menentukan prioritas 

layanan 

 Memperhatikan 

keadaan konselor 

sekolah  

 Menyusun program 

menjadi program 

tahunan, semesteran, 

bulanan, mingguan 

dan harian. 

36, 37 

 

39 

 

 

41 

38 

 

40 

 

 

42 

2.3. Menyusun rencana 

pelaksanaan 

program 

bimbingan dan 

konseling . 

 Menelaah susunan 

kalender pelaksanaan 

program bimbingan 

dan  

konseling semesteran 

dan tahunan. 

43 44, 45 

2.4. Merencanakan 

sarana dan biaya 

penyelenggaraan 

program 

bimbingan dan 

konseling 

 Menyediakan fasilitas 

fisik untuk keperluan 

pelayanan BK 

 Menyediakan 

anggaran biaya yang 

memadahi untuk 

46 

 

 

 

48 

47 

 

 

 

49 
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 pengadaan alat-alat 

teknis, biaya 

operasional dan 

penelitian atau riset. 

3. Mengimpleme

tasikan 

program 

bimbingan dan 

konseling 

yang 

komprehensif. 

 

 

3.1. Melaksanakan 

pendekatan 

kolaboratif dalam 

pelayanan 

bimbingan dan 

konseling. 

 

 Membantu guru 

bidang studi dalam 

mendiagnosis 

kesulitan belajar 

siswa 

 Membantu guru 

bidang studi dalam 

penyelenggaraan, 

perbaikan dan 

program pengayaan. 

50 

 

 

 

52 

51 

 

 

 

53 

3.2. Memfasilitasi 

perkembangan 

akademik, karier, 

personal, dan 

sosial konseli  

 Menyelenggarakan 

bimbingan karier 

 Menyelenggarakan 

bimbingan kelompok 

belajar 

 54 

 

 

56 

55 

 

 

57 

3.3. Mengelola sarana 

dan biaya program 

bimbingan dan 

konseling 

 

 Menggunakan dan 

memelihara fasilitas 

fisik untuk keperluan 

pelayanan BK 

 Menggunakan 

anggaran biaya 

dengan penuh 

tanggung jawab  

untuk pengadaan alat-

alat teknis, biaya 

operasional dan 

penelitian atau riset. 

58 

 

 

 

 

60 

59 

 

 

 

 

61, 62 

4. Menilai proses 

dan hasil 

kegiatan 

bimbingan dan 

konseling 

 

4.1. Melakukan 

evaluasi hasil, 

proses, dan 

program 

bimbingan dan 

konseling 

 Penilaian segera 

(Laiseg) 

 Penilaian jangka 

pendek 

 Evaluasi program BK 

 

63, 64 

66 

68 

65 

67 

69 

4.2. Menginformasikan 

hasil pelaksanaan 

evaluasi pelayanan 

bimbingan dan 

konseling kepada 

pihak terkait 

 Membuat grafik 

informasi 

hasil evaluasi 

bimbingan 

dan konseling 

 Membuat laporan 

pelaksanaan program 

(Lapelprog) 

70, 71 

 

 

73 

72 

 

 

74 
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2. Kriteria jawaban yang dikehendaki 

Instrumen yang digunakan adalah angket tertutup dengan bentuk 

jawaban yang berskala. Adapun skor jawaban yang digunakan berkisar 

antara 1-5, dengan skor tiap opsen disesuaikan dengan bentuk 

pernyataannya. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang 

diharapkan. 

Instrumen yang dibuat menggunakan lima alternatif jawaban. 

Adapun alternatif jawabannya yaitu selalu (S), sering (SR), kadang-kadang 

(KD), jarang (J), dan tidak pernah (TP). Untuk pernyataan yang positif, 

nilai 5 diberikan untuk jawaban selalu, nilai 4 untuk jawaban sering, nilai 3 

diberikan untuk jawaban kadang-kadang, nilai 2 diberikan untuk jawaban 

jarang, dan nilai 1 diberikan untuk jawaban tidak pernah. Sebaliknya, 

untuk pernyataan yang negatif nilai 5 diberikan untuk jawaban tidak 

pernah, nilai 4 untuk jawaban jarang, nilai 3 diberikan untuk jawaban 

kadang-kadang, nilai 2 diberikan untuk jawaban sering, dan nilai 1 

diberikan untuk jawaban selalu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel beikut ini, 

 

4.3. Menggunakan 

hasil pelaksanaan 

evaluasi untuk 

merevisi dan 

mengembangkan 

program 

bimbingan dan 

konseling 

 Menindaklanjuti hasil 

evaluasi dengan 

menyusun program 

baru yang 

berkesinambungan. 

 

75 76, 77 

Jumlah 

 

39 38 
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Tabel 3.4 

Kriteria Skor Jawaban 

 

Item Positif Item Negatif 

No Kriteria Skor No 

 

Kriteria Skor 

1. Selalu 5 1. Selalu 1 

2. Sering 4 2. Sering 2 

3. Kadang-Kadang 3 3. Kadang-Kadang 3 

4. Jarang 2 4. Jarang 4 

5. Tidak Pernah 1 5. Tidak Pernah 5 

 

3. Menyusun Format 

Format disusun secara jelas untuk memudahkan responden dalam 

memberikan respon. Adapun formatnya adalah, 

a. Kata pengantar 

Berisi latar belakang penyebaran angket, tujuan penelitian, 

kerahasiaan data yang diberikan, motivasi pada responden agar 

menjawab dengan sejujurnya, serta ucapan terima kasih atas bantuan 

responden. 

b. Identitas responden 

c. Petunjuk pengerjaan 

d. Butir-butir instrument 

3.5  Validitas dan Reliabilitas 

Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam 

pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian menjadi valid dan reliabel 

merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan 

reliabel (Sugiyono, 2006: 173). 
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3.5.1 Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan 

suatu instrumen. Suatu instrumen yang saling mempengaruhi mempunyai 

validitas yang tinggi jika instrumen tersebut mampu mengukur dan menilai apa 

yang seharusnya diukur dan dinilai (Arikunto, 2006: 168). Validitas pada 

penelitian ini merupakan jenis validitas konstrak. Validitas konstrak 

dimaksudkan untuk melihat atau memotret sebuah kondisi dilapangan.  

Rumus yang digunakan adalah rumus Product Moment oleh Pearson, 

alasan mengapa menggunakan rumus tersebut adalah karena dalam penelitian 

ini instrumen yang digunakan adalah angket dan rumus tersebut digunakan 

untuk menghitung angka kasar pada instrumen. 

Rumus Product Moment oleh Pearson sebagai berikut : 

})(}{)({

))((

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

 

 

Keterangan : 

xyr
  : koefisien korelasi antara x dan y 

N  : jumlah subyek 

X  : skor item 

Y  : skor total 

X
 
 : jumlah skor item 

Y   : jumlah skor total 

X
2
 : jumlah kuadrat skor item 

2
Y  : jumlah kuadrat skor total 
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3.5.2 Realibilitas Instrumen 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika tes tersebut dapat dipercaya atau 

stabil dan produktif. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan 

yang tinggi jika tes yang memberikan hasil tetap, maka dengan kata lain 

reabilitas berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes. Seandainya 

hasilnya berubah-ubah, perubahan yang terjadi dikatakan tidak berarti. 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen cukup dapat 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik 

(Arikunto, 2006: 178). Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

digunakan rumus Alpha. Rumus Alpha digunakan karena skornya  1-5, 

rumusnya adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

ri           = Koefisien reliabilitas  

2

b  = mean kuadrat kesalahan 

k = mean kuadrat antara subyek 

2

t      = Varians skor total ( Sugiyono, 2006: 282 ) 

Dari hasil perhitungan reliabilitas kemudian hasil tersebut 

dikonsultasikan dengan nilai r tabel  apabila r hitung  ≥  r tabel  maka butir soal 

dikatakan reliabel. 

3.6  Metode Analisa Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan.  
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Dalam penelitian ini, peneliti akan mengemukakan hasil pengukuran data 

penelitian berupa data kuantitatif yang akan dihitung dengan teknik deskriptif 

persentase. Teknik analisis data deskriptif persentase dimaksudkan untuk 

mengetahui status variabel, yaitu mendiskripsikan penerapan kompetensi 

profesional konselor yang disajikan melalui persentase.  

Langkah-langkah dalam analisis deskriptif persentase adalah sebagai 

berikut, 

1. Membuat tabel distribusi jawaban 

2. Menentukan skor jawaban responden dengan skor yang telah ditetapkan 

3. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari setiap responden  

4. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus: 

Prosentase =   X 100% 

Keterangan: 

n= nilai yang diperoleh 

N= nilai total 

%= tingkat keberhasilan yang dicapai 

5. Hasil perhitungan selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel kriteria. Di 

bawah ini akan di jelaskan cara menentukan besarnya tabel kriteria yang 

digunakan pada penelitian yaitu sebagai berikut, 

a. Menentukan persentase maksimal 

skor maksimal /kriteria x 100 % 

5 /5 x 100 % = 100% 

b. Menentukan persentase minimal 

skor minimal /kriteria x 100% 
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1 /5 x 100% = 20% 

c. Menghitung rentang persentase 

% tertinggi -% terendah 

Yaitu 100% -20% = 80% 

d. Kriteria = sangat tinggi (ST), tinggi (T), sedang (S), rendah (R), 

sangat rendah (R). 

e. Menentukan kelas interval persentase 

rentang persentase /banyak kelas 

Yaitu 80% /5 = 16% 

Dengan demikian kriteria untuk mendeskripsikan tingkat kinerja 

Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini, 

Tabel 3.5 

Kriteria Penentuan Tingkatan Kompetensi Profesional Guru BK 

 

Interval Kriteria 

84%-100% Sangat Tinggi 

68%-83,9% Tinggi 

52%-67,9% Sedang 

36%-51,9% Rendah 

20%-35,9% Sangat Rendah 

 

3.7 Hasil Uji Instrumen 

3.1.1 Hasil Uji Validitas Instrumen 

Dalam penelitian ini uji validitas dikenakan pada angket yang akan 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang studi deskriptif pemahaman 

konselor tentang kompetensi kepribadian dalam pelaksanaan pelayanan 
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bimbingan dan konseling. Sebelum uji validitas dilakukan, terlebih dulu 

instrumen diberikan kepada 20 responden. 

Hasil dari data–data tersebut kemudian diberi skor sesuai dengan 

kriteria. Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan rumus Product 

Moment dengan taraf signifikansi 5% dan N = 20  pada angket terdapat 25 butir 

item yang tidak valid dikarenakan r hitung < r tabel , yaitu lebih kecil dari 0,444 

sedangkan sisanya 77 butir item dinyatakan valid dengan r hitung >r tabel  yaitu 

lebih besar dari 0,444. Adapun hasil dari uji validitas secara lengkap dapat 

dilihat pada lampiran. 

3.1.2 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai ketepatan dari instrumen yang 

akan digunakan dalam penelitian, sehingga instrumen tersebut benar–benar 

dapat mengukur apa yang hendak diukur. Untuk mengukur dan memperoleh 

reliabilitas angket, maka digunakan rumus Alpha dalam menghitunya. 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada uji reliabilitas angket dengan 

taraf signifikan 5% dan N= 20 serta r tabel 0,195 diperoleh hasil rhitung= 0,972. 

Dan dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa  rhitung > rtabel , sehingga dapat 

dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliabel. Adapun hasil dari uji reliabilitas 

secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini diuraikan tentang penjelasan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan disertai dengan analisis data secata deskriptif persentase dan 

pembahasannya tentang penerapan kompetensi profesional guru BK pasca 

sertifikasi dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 

Se-Kabupaten Rembang. 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk 

memperoleh data empiris tentang penerapan kompetensi profesional oleh guru BK 

yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dalam pelaksanaan pelayanan 

bimbingan dan konseling di SMP Negeri Se Kabupaten Rembang. Deskripsi hasil 

penelitian ini akan dijelaskan melalui hasil analisis deskripsi persentase secara 

keseluruhan dan setiap sub variable. 

Adapun kriteria persentase penerapan kompetensi profesional oleh guru 

BK  pasca sertifikasi dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling 

sebagai berikut : 

Persentase skor maksimal : 5/5 x 100% =100% 

Persentase skor minimal : 1/5 x 100% = 20% 

Rentang persentase : 100% - 20%  = 80% 

Kriteria yang ada dalam hasil penelitian ini terdiri dari lima (5) tingkatan 

kriteria yaitu “sangat tinggi”, “tinggi”, “sedang”, “rendah”, dan “sangat rendah”. 

Dengan perhitungan sebagai berikut : 
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Lebar interval  = 

=                 =   16% 

Tabel 4.1 

Kriteria Persentase 

 

No. Interval % Skor Kriteria 

1. 84%-100% Sangat Tinggi 

2. 68%-83,9% Tinggi 

3. 52%-67,9% Sedang 

4. 36%-51,9% Rendah 

5. 20%-35,9% Sangat Rendah 

 

Keterangan : 

1. Kategori sangat tinggi berarti guru BK menerapkan kompetensi 

profesional dalam pelaksanaan pelayanan BK di sekolah dengan sangat 

baik. 

2. Kategori tinggi berarti guru BK menerapkan kompetensi profesional 

dalam pelaksanaan pelayanan BK di sekolah dengan baik. 

3. Kategori sedang berarti guru BK menerapkan kompetensi profesional 

dalam pelaksanaan pelayanan BK di sekolah dengan cukup baik. 

4. Kategori rendah berarti guru BK menerapkan kompetensi profesional 

dalam pelaksanaan pelayanan BK di sekolah dengan kurang baik. 

5. Kategori sangat rendah berarti guru BK menerapkan kompetensi 

profesional dalam pelaksanaan pelayanan BK di sekolah tidak sesuai 

dengan prosedur yang baik. 

 

 

 

 

 

Rentang persentase 

Banyak kriteria 
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4.1.1 Hasil Analisis Kuantitatif 

 

1. Deskripsi Persentase Penerapan Kompetensi Profesional Guru BK 

Pasca Sertifikasi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan 

Konseling di SMP Negeri Se-Kabupaten Rembang. 

Penerapan kompetensi profesional konselor sekolah pasca 

sertifikasi yang dimaksud disini adalah bagaimana guru BK yang sudah 

mendapatkan sertifikat pendidik mengaplikasikan serta mewujudkan 

kompetensi profesional yang terdapat dalam Standar Kualifikasi 

Akademik Dan Kompetensi Konselor (SKAKK) dalam pelaksanaan 

pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu memperoleh data empiris 

tentang penerapan kompetensi profesional oleh guru BK yang telah 

mendapatkan sertifikat pendidik, maka di bawah ini akan ditampilkan hasil 

analisis deskriptif persentase dalam bentuk tabel dan diagram sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Distribusi Penerapan Kompetensi Profesional Guru BK Pasca 

Sertifikasi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling di 

Sekolah  Secara Keseluruhan 

 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 84%-100% Sangat Tinggi 3 11,11% 

2. 68%-83,9% Tinggi 20 74,07% 

3. 52%-67,9% Sedang 4 14,81% 

4. 36%-51,9% Rendah 0 0% 

5. 20%-35,9% Sangat Rendah 0 0% 

Rata - rata 76,24% 
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Diagram 4.1 

Penerapan Kompetensi Profesional Guru BK Pasca Sertifikasi Dalam 

Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Secara 

Keseluruhan 

 

 

Dari tabel 4.2 dan diagram 4.1 dapat diuraikan bahwa penerapan 

kompetensi profesional oleh guru BK yang telah mendapatkan sertifikat 

pendidik di SMP Negeri Se-Kabupaten Rembang secara keseluruhan 

tergolong dalam kriteria “tinggi” dengan persentase 76,24%. Frekuensi 

jawaban responden yang memiliki kriteria “sangat tinggi” berjumlah 3 

orang responden dengan persentase 11,11%, yang memiliki kriteria 

“tinggi” berjumlah 20 orang responden dengan persentase 74,07% dan 

yang memiliki kriteria “sedang” berjumlah 4 orang responden dengan 

persentase 14,81%. Hal ini menunjukkan bahwa guru BK di SMP Negeri 

Se-Kabupaten Rembang yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik telah 

menerapkan dengan secara baik kompetensi profesional dalam 

pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

Series1; Sangat  
Tinggi ; 11,11% 

Series1; Tinggi; 
74,07% 

Series1; 
Sedang; 14,81% 

Series1; 
Rendah; 0,00% 

Series1; Sangat 
Rendah; 0,00% 
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Untuk lebih jelasnya, gambaran tiap sub variabel penerapan 

kompetensi profesional konselor sekolah pasca sertifikasi dalam 

pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling dipaparkan dalam bentuk 

tabel dan diagram berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Persentase Penerapan Kompetensi Profesional Guru BK Pasca 

Sertifikasi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling di 

Sekolah Secara Keseluruhan Per Sub Variabel 

 

No Sub Variabel Persentase Kriteria 

1 
Menguasai kerangka teoritik dan 

praksis bimbingan dan konseling 
80,77% Tinggi 

2 
Merancang program bimbingan dan 

konseling 
79,10% Tinggi 

3 

Mengimplementasikan program 

bimbingan dan konseling yang 

komprehensif 

71,11% Tinggi 

4. 
Menilai proses dan hasil kegiatan 

bimbingan dan konseling 
68,00% Sedang 

Rata-rata 76,24% Tinggi 
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Diagram 4.2 

Hasil Persentase Penerapan Kompetensi Profesional Guru BK Pasca 

Sertifikasi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

di Sekolah Secara Keseluruhan Per Sub Variabel 

 

 

Dari tabel 4.3 dan diagram 4.2 dapat diuraikan bahwa dari tiap sub 

variabel yang menjadi komponen dari kompetensi profesional konselor. Pada sub 

variabel pertama, menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan 

konseling memperoleh hasil persentase sebesar 80,77% termasuk dalam kriteria 

tinggi. Hal ini berarti guru BK dengan secara baik mengaplikasikan arah profesi 

bimbingan dan konseling, mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan 

konseling, mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi 

dan tuntutan wilayah kerja, dan mengaplikasikan pendekatan /model/jenis 

pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling. 
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Sub variabel kedua adalah merancang program bimbingan dan 

konseling memperoleh hasil persentase sebesar 79,10% termasuk dalam 

kriteria tinggi. Hal ini berarti guru BK dengan secara baik menganalisis 

kebutuhan konseli, menyusun program bimbingan dan konseling yang 

berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif 

dengan pendekatan perkembangan, menyusun rencana pelaksanaan 

program bimbingan dan konseling, dan merencanakan sarana dan biaya 

penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. 

Sub variabel ketiga adalah mengimplementasikan program bimbingan 

dan konseling yang komprehensif memperoleh hasil persentase sebesar 71,11% 

termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti guru BK dengan secara baik 

melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling, 

memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli, serta 

mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling dengan baik. 

Sub variabel yang keempat adalah menilai proses dan hasil 

kegiatan bimbingan dan konseling memperoleh hasil persentase sebesar 

68,00% termasuk dalam kriteria sedang. Hal ini berarti guru BK dengan 

cukup baik melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan 

konseling, menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan 

bimbingan dan konseling kepada pihak terkait, dan menggunakan hasil 

pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program 

bimbingan dan konseling dengan baik. 
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2. Deskriptif Persentase Sub Variabel 

Variabel penerapan kompetensi profesional konselor oleh guru BK 

yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dalam pelayanan bimbingan 

dan konseling di sekolah memiliki empat sub variabel yaitu (1) menguasai 

kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling, (2) merancang 

program bimbingan dan konseling, (3) mengimplementasikan program 

bimbingan dan konseling yang komprehensif, dan (4) menilai proses dan 

hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Tiap–tiap sub variabel memiliki 

indikator dengan persentase yang berbeda–beda. 

1) Sub variabel menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan 

dan konseling. 

Hasil persentase penerapan kompetensi profesional konselor 

sekolah yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dalam pelaksanaan 

pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah sub variabel menguasai 

kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling akan ditampilkan 

dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.4 

Hasil persentase sub variabel menguasai kerangka teoritik dan 

praksis bimbingan dan konseling 

 

No. Indikator  % Kriteria  

1.  

 

 

Menguasai kerangka teoritik dan praksis 

bimbingan dan konseling 

1.1 Mengaplikasikan arah profesi 

bimbingan dan konseling 

1.2 Mengaplikasikan dasar-dasar 

pelayanan bimbingan dan konseling  

1.3 Mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling sesuai 

kondisi dan tuntutan wilayah kerja. 

1.4 Mengaplikasikan pendekatan 

/model/jenis pelayanan dan kegiatan 

pendukung bimbingan dan konseling. 

 

 

86,35% 

 

 

76,54% 

 

78,22% 

 

80,68% 

 

 

 

Sangat 

Tinggi  

 

Tinggi 

 

Tinggi 

 

Tinggi 

 

Tabel 4.5 

Hasil frekuensi jawaban responden sub variabel menguasai kerangka 

teoritik dan praksis bimbingan dan konseling 

 

No. Indikator  

Kriteria  

Sangat 

tinggi 
Tinggi Sedang Rendah 

Sangat 

rendah 

1. Mengaplikasikan arah profesi 

bimbingan dan konseling 
16 9 2 0 0 

2. Mengaplikasikan dasar-dasar 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

6 16 5 0 0 

3. Mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling 

sesuai kondisi dan tuntutan 

wilayah kerja. 

6 14 7 0 0 

4. Mengaplikasikan pendekatan 

/model/jenis pelayanan dan 

kegiatan pendukung 

bimbingan dan konseling. 

9 15 3 0 0 

 

Dari tabel 4.4 dan 4.5 dapat dipaparkan bahwa dalam sub variabel 

ini terdapat empat indikator, indikator pertama tergolong dalam kriteria 

sangat tinggi dengan persentase 86,35% yaitu mengaplikasikan arah 

profesi bimbingan dan konseling. Hal ini berarti guru BK dengan  sangat 
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baik menampilkan keutuhan pribadi konselor, berperilaku etik dan 

profesional, dan meningkatkan kemampuan profesionalnya. Dalam sub 

variabel ini muncul 3 kriteria frekuensi jawaban responden. Frekuensi 

jawaban responden yang temasuk dalam kriteria sangat tinggi berjumlah 

16 orang, termasuk dalam kriteria tinggi berjumlah 9 orang serta yang 

termasuk dalam kriteria sedang berjumlah 2 orang responden. 

Indikator kedua tergolong dalam kriteria tinggi dengan persentase 

76,54%  yaitu mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling. 

Hal ini berarti guru BK dengan secara baik membantu peserta didik 

mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal 

mungkin, menerapkan asas kerahasiaan dengan menyimpan informasi tentang 

permasalahan peserta didik, serta menerapkan fungsi  dalam bimbingan dan 

konseling. Dalam sub variabel ini muncul 3 kriteria frekuensi jawaban responden. 

Frekuensi jawaban responden yang temasuk dalam kriteria sangat tinggi 

berjumlah 6 orang, termasuk dalam kriteria tinggi berjumlah 16 orang serta yang 

termasuk dalam kriteria sedang berjumlah 5 orang responden. 

Indikator ketiga tergolong dalam kriteria tinggi dengan persentase 

78,22%  yaitu mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai 

kondisi dan tuntutan wilayah kerja. Hal ini berarti guru BK dengan secara 

baik memberikan pelayanan BK sesuai dengan tingkat perkembangan  

peserta didik dan menyesuaikan kegiatan BK terhadap peraturan dan nilai-

nilai yang ada di sekolah tanpa menyimpang dari asas-asas BK. Dalam sub 

variabel ini muncul 3 kriteria frekuensi jawaban responden yaitu sangat 

tinggi, tinggi, dan sedang. Frekuensi jawaban responden yang temasuk 



 
 

 

104 

dalam kriteria sangat tinggi berjumlah 6 orang, termasuk dalam kriteria 

tinggi berjumlah 14 orang serta yang termasuk dalam kriteria sedang 

berjumlah 7 orang responden. 

Indikator keempat tergolong dalam kriteria tinggi dengan persentase 

80,68% yaitu mengaplikasikan pendekatan /model/jenis pelayanan dan kegiatan 

pendukung bimbingan dan konseling. Hal ini berarti guru BK dengan secara baik 

menerapkan pendekatan konseling dalam konseling individu, menyelenggarakan 

layanan BK, menyelenggarakan konseling dan bimbingan kelompok, himpunan 

data, konferensi kasus, dan kunjungan rumah. Dalam sub variabel ini muncul 3 

kriteria frekuensi jawaban responden yaitu sangat tinggi, tinggi, dan sedang. 

Frekuensi jawaban responden yang temasuk dalam kriteria sangat tinggi 

berjumlah 9 orang, termasuk dalam kriteria tinggi berjumlah 15 orang serta yang 

termasuk dalam kriteria sedang berjumlah 3 orang responden. 

2) Sub variabel merancang program bimbingan dan konseling. 

Hasil persentase penerapan kompetensi profesional konselor oleh guru 

BK yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dalam pelaksanaan pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah sub variabel merancang program bimbingan 

dan konseling akan ditampilkan dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.6 
Hasil persentase sub variabel merancang program bimbingan dan 

konseling 

 

No. Indikator  % Kriteria  

1.  

 

 

Merancang program bimbingan dan 

konseling 

1.1 Menganalisis kebutuhan konseli 

1.2 Menyusun program bimbingan dan 

konseling yang berkelanjutan berdasar 

kebutuhan peserta didik secara 

komprehensif dengan pendekatan 

perkembangan  

1.3 Menyusun rencana pelaksanaan 

program bimbingan dan konseling 

1.4 Merencanakan sarana dan biaya 

penyelenggaraan program  BK 

 

 

72,89% 

 

86,46% 

 

 

80,00% 

 

73,33% 

 

 

Tinggi 

 

Sangat 

Tinggi 

 

Tinggi 

 

Tinggi 

 

Tabel 4.7 

Hasil frekuensi jawaban responden sub variabel merancang program 

bimbingan dan konseling 

 

No. Indikator  

Kriteria  

Sangat 

tinggi 
Tinggi Sedang Rendah 

Sangat 

rendah 

1. Menganalisis kebutuhan 

konseli 
4 11 10 2 0 

2. Menyusun program bimbingan 

dan konseling yang 

berkelanjutan berdasar 

kebutuhan peserta didik secara 

komprehensif dengan 

pendekatan perkembangan  

16 11 0 0 0 

3. Menyusun rencana 

pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling . 

12 10 4 1 0 

4. Merencanakan sarana dan 

biaya penyelenggaraan 

program bimbingan dan 

konseling 

7 10 8 1 1 

 

Dari tabel 4.6 dan 4.7 dapat dipaparkan bahwa dalam sub variabel 

ini terdapat empat indikator, indikator pertama tergolong dalam kriteria 

tinggi dengan persentase 72,89% yaitu menganalisis kebutuhan konseli. 
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Hal ini berarti guru BK dengan secara baik menyusun daftar cek, angket, 

wawancara untuk keperluan observasi dan melakukan test intelegensi 

untuk mengetahui kecerdasan konseli. Dalam sub variabel ini muncul 4 

kriteria frekuensi jawaban responden. Frekuensi jawaban responden yang 

temasuk dalam kriteria sangat tinggi berjumlah 4 orang, termasuk dalam 

kriteria tinggi berjumlah 11 orang, termasuk dalam kriteria sedang 

berjumlah 10 orang serta yang termasuk dalam kriteria rendah berjumlah 2 

orang responden. 

Indikator kedua tergolong dalam kriteria sangat tinggi dengan 

persentase 86,46% yaitu menyusun program bimbingan dan konseling 

yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif 

dengan pendekatan perkembangan. Hal ini guru BK sekolah dengan sangat 

baik telah menentukan prioritas layanan, memperhatikan keadaan konselor 

sekolah, dan menyusun program menjadi program tahunan, semesteran, 

bulanan, mingguan dan harian. Dalam sub variabel ini muncul 2 kriteria 

frekuensi jawaban responden. Frekuensi jawaban responden yang temasuk 

dalam kriteria sangat tinggi berjumlah 16 orang dan yang termasuk dalam 

kriteria tinggi berjumlah 11 orang . 

Indikator ketiga tergolong dalam kriteria sangat tinggi dengan persentase 

80,00% yaitu menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling. 

Hal ini berarti guru BK dengan secara baik menelaah susunan kalender 

pelaksanaan program BK semesteran dan tahunan. Dalam sub variabel ini muncul 

4 kriteria frekuensi jawaban responden. Frekuensi jawaban responden yang 



 
 

 

107 

temasuk dalam kriteria sangat tinggi berjumlah 12 orang, termasuk dalam kriteria 

tinggi berjumlah 10 orang, termasuk dalam kriteria sedang berjumlah 4 orang 

serta yang termasuk dalam kriteria rendah berjumlah 1 orang responden. 

Indikator keempat tergolong dalam kriteria tinggi dengan persentase 

73,33% yaitu merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling. Hal ini berarti guru BK dengan secara baik 

menyediakan fasilitas fisik untuk keperluan pelayanan BK dan menyediakan 

anggaran biaya yang memadahi untuk pengadaan alat-alat teknis, biaya 

operasional dan penelitian atau riset dengan baik. Dalam sub variabel ini kriteria 

frekuensi jawaban responden yang muncul lebih bervariasi yaitu 5 kriteria. 

Frekuensi jawaban responden yang temasuk dalam kriteria sangat tinggi 

berjumlah 7 orang, termasuk dalam kriteria tinggi berjumlah 10 orang, termasuk 

dalam kriteria sedang berjumlah 8 orang, termasuk dalam kriteria rendah 

berjumlah 1 orang, serta yang termasuk dalam kriteria sangat rendah berjumlah 1 

orang responden. 

3) Sub variabel mengimplementasikan program bimbingan dan 

konseling yang komprehensif. 

Hasil persentase penerapan kompetensi profesional konselor oleh guru 

BK yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dalam pelaksanaan pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah sub variabel mengimplementasikan program 

bimbingan dan konseling yang komprehensif akan ditampilkan dalam tabel dan 

diagram dibawah ini: 
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Tabel 4.8 
Hasil persentase sub variabel mengimplementasikan program 

bimbingan dan konseling yang komprehensif 

 

No. Indikator  % Kriteria  

1.  

 

 

Mengimplementasikan program bimbingan 

dan konseling yang komprehensif 

1.1 Melaksanakan pendekatan kolaboratif 

dalam pelayanan bimbingan dan 

konseling 
1.2 Memfasilitasi perkembangan 

akademik, karier, personal, dan sosial 

konseli  

1.3 Mengelola sarana dan biaya program 

bimbingan dan konseling 

 

 

66,85% 

 

 

70,56% 

 

 

74,96% 

 

 

 

Sedang 

 

 

Tinggi 

 

 

Tinggi 

 

Tabel 4.9 

Hasil frekuensi jawaban responden sub variabel 

mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang 

komprehensif 

 

No. Indikator  

Kriteria  

Sangat 

tinggi 
Tinggi Sedang Rendah 

Sangat 

rendah 

1. Melaksanakan pendekatan 

kolaboratif dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

2 13 10 1 1 

2. Memfasilitasi perkembangan 

akademik, karier, personal, 

dan sosial konseli  

4 11 7 5 0 

3. Mengelola sarana dan biaya 

program bimbingan dan 

konseling 

5 13 5 4 0 

 

Dari tabel 4.8 dan 4.9 dapat dipaparkan bahwa dalam sub variabel 

ini terdapat tiga indikator, indikator pertama tergolong dalam kriteria 

sedang dengan persentase 66,85% yaitu melaksanakan pendekatan 

kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Hal ini berarti 

dengan cukup baik guru BK membantu guru bidang studi dalam 

mendiagnosis kesulitan belajar siswa dan membantu guru bidang studi 
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dalam penyelenggaraan, perbaikan dan program pengayaan. Dalam sub 

variabel ini muncul 5 kriteria frekuensi jawaban responden. Frekuensi 

jawaban responden yang temasuk dalam kriteria sangat tinggi berjumlah 2 

orang, termasuk dalam kriteria tinggi berjumlah 13 orang, termasuk dalam 

kriteria sedang berjumlah 10 orang, termasuk dalam kriteria rendah 

berjumlah 1 orang serta yang termasuk dalam kriteria sangat rendah 

berjumlah 1 orang responden 

Indikator kedua tergolong dalam kriteria tinggi dengan persentase 

70,56% yaitu memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan 

sosial konseli. Hal ini berarti guru BK dengan secara baik 

menyelenggarakan bimbingan karier dan bimbingan kelompok belajar 

dengan baik. Dalam sub variabel ini muncul 4 kriteria frekuensi jawaban 

responden. Frekuensi jawaban responden yang temasuk dalam kriteria 

sangat tinggi berjumlah 4 orang, termasuk dalam kriteria tinggi berjumlah 

11 orang, termasuk dalam kriteria sedang berjumlah 7 orang, sedangkan 

yang termasuk kriteria rendah berjumlah 5 orang responden. 

Indikator ketiga tergolong dalam kriteria tinggi dengan persentase 

74,96% yaitu mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan 

konseling. Hal ini berarti guru BK dengan secara baik menggunakan dan 

memelihara fasilitas fisik untuk keperluan pelayanan BK dan 

menggunakan anggaran biaya dengan penuh tanggung jawab untuk 

pengadaan alat-alat teknis, biaya operasional dan penelitian atau riset. 

Dalam sub variabel ini muncul 4 kriteria frekuensi jawaban responden. 
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Frekuensi jawaban responden yang temasuk dalam kriteria sangat tinggi 

berjumlah 5 orang, termasuk dalam kriteria tinggi berjumlah 13 orang, 

termasuk dalam kriteria sedang berjumlah 5 orang, sedangkan yang 

termasuk kriteria rendah berjumlah 4 orang responden. 

Secara umum sub variabel mengimplementasikan program 

bimbingan dan konseling yang komprehensif tergolong kategori tinggi 

yaitu dengan persentase 71,11%. Namun masih terdapat 5 responden 

(18,51%) yang tergolong kategori rendah dalam menerapkan indikator 

memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial 

konseli, dan 4 responden (14,81%) juga tergolong kategori rendah dalam 

menerapkan indikator mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan 

konseling. 

4) Sub variabel menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan 

konseling. 

Hasil persentase penerapan kompetensi profesional konselor oleh guru 

BK yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dalam pelaksanaan pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah sub variabel menilai proses dan hasil 

kegiatan bimbingan dan konseling akan ditampilkan dalam tabel dan diagram 

dibawah ini: 
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Tabel 4.10 
Hasil persentase sub variabel menilai proses dan hasil kegiatan 

bimbingan dan konseling 

 

No. Indikator  % Kriteria  

1.  

 

 

Menilai proses dan hasil kegiatan 

bimbingan dan konseling 

1.1 Melakukan evaluasi hasil, proses, dan 

program bimbingan dan konseling 

1.2 Menginformasikan hasil pelaksanaan 

evaluasi pelayanan bimbingan dan 

konseling kepada pihak terkait. 

1.3 Menggunakan hasil pelaksanaan 

evaluasi untuk merevisi dan 

mengembangkan program bimbingan 

dan konseling 

 

 

70,05% 

 

63,85% 

 

 

70,12% 

 

 

 

Tinggi 

 

Sedang 

 

 

Tinggi 

 

Tabel 4.11 

Hasil frekuensi jawaban responden sub variabel menilai proses dan 

hasil kegiatan bimbingan dan konseling 

 

No. Indikator  

Kriteria  

Sangat 

tinggi 
Tinggi Sedang Rendah 

Sangat 

rendah 

1. Melakukan evaluasi hasil, 

proses, dan program 

bimbingan dan konseling 

5 9 13 0 0 

2. Menginformasikan hasil 

pelaksanaan evaluasi 

pelayanan bimbingan dan 

konseling kepada pihak terkait 

1 9 10 5 2 

3. Menggunakan hasil 

pelaksanaan evaluasi untuk 

merevisi dan mengembangkan 

program bimbingan dan 

konseling 

5 9 11 1 1 

 

Dari tabel 4.10 dan 4.11 dapat dipaparkan bahwa dalam sub 

variabel ini terdapat tiga indikator, indikator pertama tergolong dalam 

kriteria tinggi dengan persentase 70,05% yaitu melakukan evaluasi hasil, 

proses, dan program bimbingan dan konseling. Hal ini berarti guru BK 

dengan secara baik melakukan penilaian segera, penilaian jangka pendek 
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dan evaluasi program BK. Dalam sub variabel ini muncul 3 kriteria 

frekuensi jawaban responden. Frekuensi jawaban responden yang temasuk 

dalam kriteria sangat tinggi berjumlah 5 orang, termasuk dalam kriteria 

tinggi berjumlah 9 orang, serta yang termasuk dalam kriteria sedang 

berjumlah 13 orang responden. 

Indikator kedua tergolong dalam kriteria sedang dengan persentase 

63,85% yaitu menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan 

bimbingan dan konseling kepada pihak terkait. Hal ini berarti guru BK 

dengan cukup baik membuat grafik informasi hasil evaluasi bimbingan 

dan konseling serta membuat laporan pelaksanaan program (lapelprog). 

Dalam sub variabel ini muncul 5 kriteria frekuensi jawaban responden. 

Frekuensi jawaban responden yang temasuk dalam kriteria sangat tinggi 

berjumlah 1 orang, termasuk dalam kriteria tinggi berjumlah 9 orang, 

termasuk dalam kriteria sedang berjumlah 10 orang, termasuk dalam 

kriteria rendah berjumlah 5 orang serta yang termasuk dalam kriteria 

sangat rendah berjumlah 2 orang responden 

Indikator ketiga tergolong dalam kriteria tinggi dengan persentase 

70,12% yaitu menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan 

mengembangkan program bimbingan dan konseling. Hal ini berarti guru 

BK dengan secara baik menindaklanjuti hasil evaluasi dengan menyusun 

program baru yang berkesinambungan. Dalam sub variabel ini muncul 5 

kriteria frekuensi jawaban responden. Frekuensi jawaban responden yang 

temasuk dalam kriteria sangat tinggi berjumlah 5 orang, termasuk dalam 
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kriteria tinggi berjumlah 9 orang, termasuk dalam kriteria sedang 

berjumlah 11 orang, termasuk dalam kriteria rendah berjumlah 1 orang 

serta yang termasuk dalam kriteria sangat rendah berjumlah 1 orang 

responden. 

Secara umum sub variabel menilai proses dan hasil kegiatan 

bimbingan dan konseling tergolong kategori sedang yaitu dengan 

persentase 68,00%. Masih terdapat 5 responden (18,51%)  yang tergolong 

kategori rendah dalam menerapkan indikator menginformasikan hasil 

pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak 

terkait. 

4.2  Pembahasan 

Kompetensi profesional konselor merupakan salah satu kompetensi yang 

terdapat dalam Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor 

(SKAKK) di dalam permendiknas no 27 tahun 2008. Kompetensi profesional 

konselor mencerminkan penguasaan kiat penyelenggaraan pelayanan bimbingan 

dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan 

secara sistematis dan sungguh-sungguh dalam menerapkan perangkat kompetensi 

yang diperoleh melalui pendidian akademik yang telah diperoleh itu. Sehingga 

nampak bahwa kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus 

dikuasai konselor dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya yaitu 

dalam pelayanan bimbingan dan konseling. 

Untuk meningkatkan profesionalisme guru (termasuk guru bimbingan dan 

konseling) di Indonesia pemerintah mengadakan program sertifikasi guru. 
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Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan 

kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai 

bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar 

yang telah ditetapkan.  

Dalam Dinas Pendidikan (2008: 277) menyebutkan sertifikasi konselor 

(guru BK) adalah pengakuan terhadap seseorang yang telah memiliki kompetensi 

untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, setelah yang 

bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LPTK 

program studi Bimbingan dan Konseling yang terakreditasi. Kompetensi yang 

diakses adalah penguasaan kemampuan akademik sebagai landasan keilmuan dari 

segi penyelenggaraan layananan ahli di bidang BK. 

Sertifikasi erat kaitannya dengan kompetensi yang dimiliki guru pada 

umumnya. Dalam Dinas Pendidikan (2008: 278) disebutkan bahwa 

penyelenggaraan program sertifikasi konselor dalam jabatan mengacu kepada 

Standar Kompetensi Konselor Indonesia (sekarang direvisi menjadi SKAKK). Hal 

ini sejalan seperti yang dikemukakan oleh Muslick (2009:  33-34) menyebutkan 

bahwa “Rujukan dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan sertifikasi guru 

adalah sosok utuh kompetensi profesional guru tersebut”. Sehingga, guru BK 

yang telah mendapatkan sertifikat pendidik diharapkan bisa menerapkan aspek–

aspek kompetensi profesional sesuai Standar yang ditetapkan oleh pemerintah, 

untuk guru BK standar yang digunakan yaitu Standar Kualifikasi Akademik Dan 

Kompetensi Konselor (SKAKK). Dengan menerapkan aspek-aspek yang terdapat 

dalam SKAKK tersebut telah menguasai tingkat kompetensi minimal sesuai 
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dengan SKAKK sehingga yang bersangkutan dapat diakui telah melakukan 

tugasnya secara profesional. 

Di Kabupaten Rembang terdapat 58 orang guru BK yang sudah 

mendapatkan sertifikat pendidik, yang bertugas di sekolah negeri maupun swasta. 

Terdiri dari 28 orang guru BK yang bertugas di SMP, 4 orang guru BK yang 

bertugas di MTs, 18 orang guru BK yang bertugas di SMA, 4 orang guru BK yang 

bertugas di MA dan 4 orang guru BK yang bertugas di SMK. Untuk guru BK 

yang telah mendapatkan sertifikat pendidik yang bertugas di SMP Negeri 

berjumlah 27 orang. Data diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang 

terhitung pada bulan Februari 2012.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase penerapan kompetensi 

profesional guru BK pasca sertifikasi di SMP Negeri Se Kabupaten Rembang 

Tahun Ajaran 2012/2013, secara keseluruhan tergolong dalam kriteria “tinggi” 

dengan persentase 76,24%. Penerapan sub variabel menguasai kerangka teoritik 

dan praksis bimbingan dan konseling memperoleh persentase 80,77%, sub 

variabel merancang program bimbingan dan konseling memperoleh persentase 

79,10%, sub variabel mengimplementasikan program bimbingan dan konseling 

yang komprehensif memperoleh persentase 71,11%, dan sub variabel menilai 

proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling memperoleh persentase 

sebesar 68,00%. 

Hasil analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa secara umum guru 

BK di SMP Negeri Pada Tahun Ajaran 2012/2013 se-Kabupaten Rembang  yang 

sudah mendapatkan sertifikat pendidik telah menerapkan dengan secara baik 
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kompetensi profesional dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. 

Hal ini berarti guru BK yang telah mendapatkan sertifikat pendidik di SMP negeri 

se-Kabupaten Rembang sudah professional dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

Hal ini tidak sesuai dengan fenomena awal, Hasil kajian Hartono (2011) 

menyebutkan bahwa program  sertifikasi  guru  dalam  jabatan  yang  telah  

diselenggarakan  sejak  tahun 2006  sampai  tahun  2010 melalui  penilaian  

portofolio,  bagi  yang  tidak  lulus  harus mengikuti  PLPG  (termasuk  guru  

Bimbingan  dan  Konseling),  belum  mampu menunjukkan hasil yang maksimal  

sebagaimana yang diharapkan. Hasil kajian Hartoyo dan Baedhowi (dalam 

Hartono, 2011) menunjukkan bahwa motivasi guru dalam program sertifikasi guru 

dalam jabatan,  didorong  oleh  motivasi  finansial,  bukan  motivasi  

mengembangkan kompetensi. 

Berdasarkan analisa penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan 

perbedaan hasil penelitian ini dengan kajian terdahulu. Faktor pertama adalah 

waktu penelitian, hasil kajian hartono berdasarkan hasil analisis dari guru yang 

tersertifikasi pada tahun 2006-2010. Pada tahun tersebut sertifikasi masih 

merupakan hal baru, sehingga sosialisasi tentang pelaksanaan sertifikasi tersebut 

masih dirasa belum merata. Sehingga hasil yang didapatkan dari sertifikasi guru 

tahun 2006-2010 masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Sedangkan 

hasil analisis penelitian ini dilaksanakan 6 tahun lebih muda yaitu pada tahun 

2012/2013. Penulis berpendapat bahwa pada saat pengambilan data penelitian 

tepatnya tahun 2012 para guru BK yang telah bersertifikat sebagai obyek 

penelitian sudah mendapat sosialisasi yang cukup sehingga lebih meningkatkan 
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kompetensi dan kinerja yang dimiliki dalam melaksanakan program sertifikasi 

guru. 

Faktor kedua adalah ketersediaan infomasi pendukung, pada tahun 2006-

2010 sedikit sekali buku-buku atau artikel yang membahas tentang sertifikasi 

guru. Sedangkan pada tahun 2012 sudah cukup banyak buku-buku dan artikel 

yang membahas tentang sertifikasi guru. Hal ini berpengaruh terhadap kesiapan 

para guru dalam menghadapi uji kompetensi serta pelaksanaan sertikasi itu 

sendiri. Penulis menyimpulkan bahwa tujuan program sertifikasi tidak bisa 

dicapai hasilnya secara instan. Perlu adanya suatu proses yang harus ditempuh 

dengan selalu mengadakan perbaikan pada hal-hal yang dirasa kurang untuk 

mendapatkan hasil yang diharapkan. 

Sertifikasi guru ini menuntut guru BK untuk meningkatkan kualitas 

profesionalisme yang dimilikinya, menurut Sanaky (2005) hal-hal yang bisa 

dilakukan adalah: Pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada, yaitu  

guru BK berupaya memahami tuntutan standar profesi yang ada dan ditempatkan 

sebagai prioritas utama jika ingin meningkatkan profesionalismenya. Hal ini 

didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu (1)  sebagai profesional seorang guru 

BK harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global, dan tuntutan 

masyarakat yang menghendaki pelayanan vang lebih baik, (2) untuk memenuhi 

standar profesi ini, guru BK harus belaiar secara terus menerus sepanjang hayat, 

(3) guru BK harus membuka diri, mau mendengar dan melihat perkembangan 

baru di bidangnya.   
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Kedua mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, artinya 

upaya untuk mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi guru 

BK.  Maka, dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai,  guru 

memiliki posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang dibutuhkan.  

Ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk 

lewat organisasi profesi. Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan 

luas dapat dilakukan guru BK dengan membina jaringan kerja atau  networking. 

Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang 

sukses. Sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa 

lebih baik lagi. Melalui networking inilah guru BK memperoleh akses terhadap 

inovasi-inovasi di bidang profesinya dan akses sosial yang lainnya. 

Keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang 

mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada pengguna pendidikan, 

merupakan suatu keharusan di era reformasi pendidikan sekarang ini. Artinya, 

semua sektor dan bidang dituntut  memberikan pelayanan prima kepada kastemer 

atau pengguna. Maka, Guru BK pun harus memberikan pelayanan prima kepada 

pengguna yaitu siswa, orangtua dan sekolah sebagai  stakeholder. Terlebih lagi 

pelayanan pendidikan adalah termasuk pelayanan publik vang didanai, diadakan, 

dikontrol oleh dan untuk kepentingan publik. Dengan demikian,  guru harus 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik. 

Kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam 

pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar guru senantiasa 

tidak ketinggalan tidak “gaptek” (gagap teknologi) dalam kemampuannya 
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mengelola pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan media dan ide-ide baru 

bidang teknologi pendidikan seperti media presentasi dengan menggunakan LCD 

dan komputer dan juga pendekatan-pendekatan baru bidang teknologi pendidikan, 

menggunakan internet sebagai media pembelajaran. Sebab,  perkembangan 

teknologi “informasi dan internet” merupakan faktor pendukung utama percepatan  

yang memungkinkan tembusanya batas-batas dimensi ruang dan waktu yang tentu 

juga  akan berpengaruh pada paradigma pendidikan termasuk profesi guru dalam 

menjalankan tugasnya. 

Dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru pada umumnya 

dan guru BK pada khususnya, perlu dilakukan sertifikasi dan diuji kompetensi 

secara berkala agar kinerjanya terus meningkat dan tetap memenuhi syarat 

profesional. Peningkatan profesionalisme guru merupakan upaya untuk membantu 

guru yang belum memiliki kualifikasi profesional menjadi profesional. Dengan 

demikian peningkatan kemampuan profesional guru merupakan bantuan atau 

memberikan kesempatan kepada guru tersebut melalui program dan kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, bantuan profesionalisme hanya 

sekedar bantuan, sehingga yang harus lebih berperan aktif adalah guru itu sendiri. 

Artinya, perlu dikemukakan disini bahwa gurulah yang seharusnya meminta 

bantuan kepada yang berwewenang untuk mendapatkan pembinaan. Bantuan yang 

diberikan juga merupakan bantuan profesional, yang tujuan akhirnya adalah 

menumbuhkembangkan profesionalisme guru. 

Peningkatan kemampuan professional guru bukan sekedar diarahkan 

kepada pembinaan yang bersifat aspek-aspek administratif kepegawaian tetapi 
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harus lebih kepada peningkatan kemampuan keprofesionalannya dan komitmen 

sebagai seorang pendidik. Menurut Glickman dalam Mulyasa (2009: 13) guru 

profesional memiliki dua cirri yaitu tingkat kemampuan yang tinggi dan 

komitmen yang tinggi. Oleh sebab itu, pembinaan profesionalisme guru harus 

diarahkan pada hal tersebut. 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan sebaik mungkin, akan tetapi 

penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, adapun keterbatasannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Dari Segi Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Letak sekolah yang berjauhan, jarak tempuh dari sekolah satu dengan 

sekolah lainnya memerlukan waktu lama dan terlalu rumitnya prosedur 

permohonan ijin untuk melakukan penelitian di sekolah membuat kurang 

efektifnya waktu yang digunakan dalam penelitian. 

2. Dari Segi Metode Yang Digunakan 

Metode pengumpul data yang digunakan peneliti adalah angket tertutup 

dengan pernyataan yang sedikit banyak memiliki kemungkinan untuk bias karena 

ada kecenderungan individu untuk menilai diri sendiri lebih baik atau buruk dari 

kondisi sebenarnya, tidak sesuai dengan keadaan dirinya, meskipun peneliti sudah 

berupaya menjelaskan kepada para subjek untuk jujur dalam menjawab 

pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
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Perlu penambahan metode observasi untuk meminimalisir kemungkinan 

ternjadinya bias oleh para responden pada saat pengambilan data. Sehingga data 

penilitian yang di dapat dilapangan lebih akurat. Dalam Hidayah (2008: 4) 

menyebutkan teknik observasi itu sendiri merupakan teknik untuk merekam data 

atau keterangan atau informasi tentang diri seseorang yang dilakukan secara 

langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang 

berlangsung, sehingga diperoleh data tingkah laku seseorang yang nampak, apa 

yang dikatakan dan apa yang diperbuatnya. 

3. Dari Segi Konten Materi 

Dalam Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Konselor menyebutkan bahwa kompetensi profesional  

terdiri dari tujuh Sub kompetensi dasar yang harus dimiliki konselor. Keterbatasan 

peneliti mengharuskan peneliti hanya memprioritaskan empat sub kompetensi saja 

sebagai sub variabel untuk penelitian ini, yaitu (1) menguasai kerangka teoritik 

dan praksis bimbingan dan konseling, (2) merancang program bimbingan dan 

konseling, (3) mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang 

komprehensif, dan (4) menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan 

kompetensi profesional guru BK pasca sertifikasi di SMP Negeri Se-Kabupaten 

Rembang Tahun Ajaran 2012/2013, maka dapat disimpulkan bahwa: 

5.1.2 Guru BK di SMP Negeri se-Kabupaten Rembang yang telah 

mendapatkan sertifikat pendidik pada umumnya sudah menerapkan 

dengan secara baik kompetensi profesional dalam pelaksanaan pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

analisis deskriptif persentase diperoleh dengan kriteria tinggi. 

5.1.3 Guru BK di SMP Negeri se-Kabupaten Rembang yang telah 

mendapatkan sertifikat pendidik sudah menerapkan sub variabel 

menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling 

dengan secara baik, sub variabel merancang program bimbingan dan 

konseling dengan secara baik, sub variabel mengimplementasikan 

program bimbingan dan konseling yang komprehensif dengan secara 

baik, dan sub variabel menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan 

konseling dengan cukup baik 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran untuk 

hal yang berkaitan dengan penerapan kompetensi profesional guru BK: 
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5.2.1 Untuk Guru BK, hendaknya selalu melatih dan mengasah perangkat 

kompetensi yang dimilikinya, khususnya dalam memfasilitasi 

perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli, mengelola 

sarana dan biaya program bimbingan dan konseling, serta 

menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan 

konseling kepada pihak terkait, dengan membaca bacaan-bacaan 

profesional khususnya tentang kompetensi konselor dan mengikuti 

seminar-seminar yang berkaitan dengan Bimbingan dan Konseling. 

5.2.2 Bagi Pengawas Sekolah, hendaknya memberikan pembinaan dan 

pembimbingan kepada guru BK yang dibinanya tentang kompetensi 

profesional khususnya pada mengimplementasikan program bimbingan 

dan konseling serta menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan 

konseling. 

5.2.3 Bagi Dinas Pendidikan, diharapkan dapat menggiatkan pelatihan yang 

berkaitan tentang kegiatan BK untuk meningkatkan profesionalitas 

konselor. 

5.2.4 Bagi para Peneliti, sebagai pijakan penelitian awal tentang penerapan 

kompetensi profesional guru BK bagi peneliti lain, dan bila menjadi lebih 

sempurna bila dilengkapi dengan sub kompetensi menguasai konsep dan 

praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah 

konseli, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, 

dan menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan 

konseling. 
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