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ABSTRAK 

Husna, Aimmatul. 2014. Tingkat Pemahaman Konselor Terhadap Implementasi 

Bimbingan Dan Konseling Dalam Kurikulum 2013 Di SMA Se-Kabupaten 

Cilacap. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang.Dosen pembimbing I Dra. Sinta Saraswati, M. Pd., 

Kons. dan Pembimbing II Kusnarto Kurniawan, M.Pd., Kons. 

 

Kata Kunci: Pemahaman Konselor, Implementasi Bimbingan Dan Konseling, 

Kurikulum 2013 

 

Pemahaman konselor mengenai implementasi kurikulum 2013 sangat 

diperlukan karena dalam hal ini konselor melaksanakan suatu program baru yaitu 

pelayanan arah peminatan. Penelitian ini dilakukan berdasar fenomena konselor 

masih banyak yang belum memahami tentang pelaksanaan kurikulum 2013 yang 

baru di terapkan. Tujuan penelitian secara umum untuk mengetahui tingkat 

pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam 

kurikulum 2013 di SMA se-kabupaten Cilacap. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survei. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konselor di SMA se-Kabupaten 

Cilacap dengan menggunakan studi popilasi atau sensus karena jumlah populasi 

hanya 22 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket serta 

wawancara dan observasi sebagai pendukung. Instrumen tersebut telah 

diujicobakan untuk digunakan dalam penelitian menggunakan validitas dengan 

rumus product moment dan realiabilitas instrumen dengan rumus alpha. Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif persentase. 

Hasil penelitian dari Tingkat Pemahaman Konselor Terhadap 

Implementasi Bimbingan Dan Konseling Dalam Kurikulum 2013 Di SMA Se-

Kabupaten Cilacap menunjukkan hasil sebagai berikut; pemahaman konselor 

terhadap posisi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 mempunyai 

persentase sebesar 72.46% (tinggi), pemahaman konselor terhadap program 

bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 sebesar 71.60% (tinggi), dan 

pemahaman konselor terhadap implementasi program bimbingan dan konseling 

dalam kurikulum 2013 sebesar 67.20% (sedang). 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa secara umum tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi 

bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 Di SMA Se-Kabupaten Cilacap 

tahun pelajaran 2013/2014 menunjukkan persentase sebesar 70.78% dengan 

kriteria tinggi. Saran yang dapat diberikan adalah (1) Bagi Diknas untuk 

mengadakan pelatihan tentang implementasi BK dalam kurikulum 2013. (2) 

Kepada konselor untuk mengikuti pelatihan implementasi kurikulum 2013 agar 

pemahaman tentang implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 

2013 semakin baik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak 

terputus dari generasi ke generasi di manapun di dunia ini. Upaya memanusiakan 

manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup 

dan latar belakang sosial setiap masyarakat tertentu (Tirtarahardja et al., 2005).  

Menurut Fuad (2005) dalam bukunya, pendidikan adalah aktivitas dan  usaha 

manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-

potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani).  Dari 

pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, pendidikan berarti lembaga yang 

bertanggungjawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem, dan 

organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional adalah untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Sejalan dengan arahan undang-undang tersebut, telah pula ditetapkan visi 

pendidikan tahun 2025 yaitu menciptakan insan indonesia yang cerdas 
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komperhensif, yaitu cerdas dan kompetitif maka diperlukan adanya 

pengembangan kurikulum.  

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni berkembang secara dinamis, oleh karena itu semangat dan isi 

kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara 

tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum 

dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan 

nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan 

sejalan dengan motto Bhineka Ika dalam kerangka Negara Republik Indonesia 

(Mungi Eddy Wibowo, 2013:1). 

Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi 

meningkatkan capaian pendidikan. Di samping kurikulum, terdapat sejumlah 

faktor diantaranya : lama peserta didik bersekolah, lama peserta didik tinggal di 

sekolah, pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi, buku pegangan guru dan 

buku babon (teks) untuk peserta didik, dan peran Guru Mata Pelajaran sebagai 

ujung tombak pelaksana pendidikan dan Guru Bimbingan dan Konseling (Guru 

BK) atau konselor yang membantu mengarahkan arah peminatan kelompok dan 

pendalaman materi mata pelajaran sesuai dengan kemampuan dasar umum 

(kecerdasan), bakat, minat dan kecenderungan umum setiap siswa (Mungin Eddy 

Wibowo, 2013: 1).  

Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan yang 

secara sadar memposisikan kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi, 
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memilih, merencanakan dan mengambil keputusan untuk meraih masa depannya. 

Tidak bisa dibayangkan jika pendidikan terlepas dari tanggungjawab konselor. 

Peserta didik akan kehilangan arah dan mengalami masalah kepribadian dan 

karakter jika tidak ada peran Konselor sebagai pembimbing di sekolah. 

Bimbingan dan konseling di sekolah merupakan usaha dari pemerintah 

yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yaitu 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan potensi 

diri siswa secara optimal. Hal ini tentunya perlu diikuti dengan kesadaran semua 

pihak yang ada di sekolah untuk membantu terselenggaranya bimbingan dan 

konseling, karena bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. 

Posisi bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal, 

mengindikasikan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling merupakan bagian 

integral dari program pendidikan. Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 disebut bahwa posisi guru bimbingan dan 

konseling yang disebut konselor sejajar dengan guru bidang studi/mata pelajaran  

dan administrator Sekolah/Madrasah.  Demikian pula dalam  Permendikbud 

Nomor 81A tahun 2013 bahwa bimbingan  dan  konseling  disiapkan untuk 

memfasilitasi satuan pendidikan dalam mewujudkan proses pendidikan yang 

memperhatikan dan menjawab  ragam  kemampuan, kebutuhan,  dan minat sesuai  

dengan  karakteristik peserta didik. Khusus untuk SMA/MA dan SMK/MAK 

bimbingan dan konseling dimaksudkan  untuk membantu satuan pendidikan 

dalam memfasilitasi peserta didik  dalam memilih dan menetapkan program 



4 
 

 
 

peminatan akademik  bagi peserta didik  SMA/MA dan  peminatan vokasi  bagi 

peserta didik  SMK/MAK  serta  pemilihan mata pelajaran  lintas  peminatan 

khusus bagi peserta didik  SMA/MA. Selain itu bimbingan  dan  konseling  juga 

dimaksudkan untuk memfasilitasi Konselor sekolah untuk menangani dan 

membantu peserta didik yang  secara individual mengalami masalah psikologis 

atau psikososial, seperti sulit berkonsentrasi, rasa cemas, dan gejala perilaku 

menyimpang.  

Menurut Achmad Sugandi (2006:24), Kemampuan kognitif tingkat 

pemahaman adalah kemampuan mental untuk menjelaskan sebuah informasi yang 

telah diketahui dengan bahasa atau ungkapan sendiri. Seseorang akan dapat 

menjelaskan sebuah ilmu pengetahuan dengan menggunakan bahasanya sendiri 

ketika dirinya telah memahami dengan benar ilmu tersebut, begitu pula dengan 

seorang konselor yang akan mengaplikasikan atau menjelaskan ilmunya dengan 

baik dihadapan siswa tergantung pada baik atau tidaknya pemahaman terhadap 

ilmunya tersebut. Dalam hal ini konselor harus mempunyai pemahaman tentang 

kurikulum 2013, karena konselor dituntut untuk memberikan layanan pada peserta 

didik dengan baik dan benar didalam pelayanan kurikulum 2013. 

Dalam kurikulum 2013 konselor akan berperan besar terutama di dalam 

menentukan peminatan yang akan dipilih oleh siswa. Seperti diketahui, pada 

jenjang SMA tidak akan ada lagi penjurusan IPA, IPS, dan bahasa seperti 

dilaksanakan sekarang ini. Melainkan berupa peminatan yang dipilih oleh peserta 

didik. Pemilihan peminatan dilakukan saat baru mulai masuk sekolah. Pertama 

masuk peserta didik akan mendapatkan sembilan mata pelajaran pokok. 
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Kemudian ditambah dengan empat mata pelajaran peminatannya dan diberikan 

kesempatan untuk memilih dua mata pelajaran berikutnya. 

Peminatan adalah proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi 

peserta didik mencapai Tujuan Utuh Pendidikan Nasional, dan oleh karena itu 

peminatan harus berpijak pada kaidah-kaidah dasar yang secara eksplisit dan 

implisit, terkandung dalam Kurikulum. Salah satu kaidah dalam kurikulum 2013 

adalah menuntut adanya kolaborasi yang baik antara guru mata pelajaran, 

konselor dan orang tua/ wali dalam mengoptimalkan potensi peserta didik. 

Pelayanan Arah Peminatan Kelompok Mata Pelajaran merupakan kegiatan BK 

yang amat penting dan menentukan kesuksesan dalam belajar, perkembangan dan 

masa depan masing-masing siswa. Untuk itu, pelaksanaannya memerlukan 

Panduan Khusus tersendiri demi kelancaran dan ketepatannya. Hal ini terkait 

secara langsung dengan konstruk dan isi Kurikulum Tahun 2013 yang dapat 

menghasilkan insan Indonesia produktif, kreatif, inovatif, efektif, melalui 

penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. 

Dalam pelayanan bimbingan dan konseling upaya pelayanan arah 

peminatan kelompok mata pelajaran dan mata pelajaran merupakan salah satu 

bentuk layanan penempatan dan penyaluran. Pelayanan BK di lakukan oleh 

Konselor dalam upaya pelayanan arah peminatan kelompok mata pelajaran 

merupakan salah satu bentuk layanan penempatan dan penyaluran. Sedangkan 

pelayanan pembelajaran yang dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran dalam upaya 

pelayanan pendalaman materi mata pelajaran murupakan salah satu bentuk 

pembelajaran pengayaan. Dalam rangka mengoptimalkan potensi peserta didik 
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menuntut adanya kolaborasi yang baik antara guru mata pelajaran, guru wali 

kelas, konselor, kepala sekolah/Madrasah dan orang tua/wali. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada hari sabtu 31 

Agustus 2013 melalui wawancara dengan konselor di SMA Muhammadiyah 1 

Cilacap dan SMA N 1 Cipari, menunjukkan bahwa konselor belum memahami 

betul tentang kurikulum 2013, serta belum memahami tentang pelaksanaan 

pelayanan bimbingan dan konseling arah peminatan. “Saya belum paham betul 

tentang kurikulum 2013, dan saya juga masih belum paham mengenai pelayanan 

bimbingan dan konseling pada kurikulum 2013 ini. Kurikulum 2013 juga terlalu 

dipaksakan dalam pelaksanaannya sehingga kita sebagai konselor siap atau tidak 

siap harus melaksanakannya” ungkap kedua konselor kepada peneliti (31 Agustus 

2013).   

Dalam suara merdeka menyebutkan bahwa “Penerapan Kurikulum 2013 

sampai saat ini masih membutuhkan perbaikan, terutama pemahaman guru”. 

Menurut Musliar Kasim (Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang 

Pendidikan) menyatakan bahwa “Belum semua guru yang dilatih dan mengajar 

kurikulum baru sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu, pelatihan guru akan 

menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah. Apalagi pada 2014 pihaknya akan 

memberikan pelatihan kepada sekitar 1,3 juta guru yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Pemerintah hanya memiliki waktu paling lama satu semester untuk 

menciptakan tenaga-tenaga pendidik yang memahami Kurikulum 2013”. Musliar 

Kasim mengatakan bahwa ”Kita akan tetap meningkatkan persiapan terutama 
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dalam segi pemahaman guru, karena belum sesuai yang kita harapkan. Satu 

semester cukup bagi 1,3 juta guru untuk ikut pelatihan”(27 Desember 2013). 

Pemahaman konselor mengenai kurikulum 2013 dan pelaksanaan sangat 

diperlukan karena dalam hal ini konselor melaksanakan suatu program baru yaitu 

pelayanan arah peminatan di sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakteristik siswa sehingga dapat membantu siswa menjadi produktif, kreatif, 

inovatif, efektif, melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang 

terintegrasi dan juga pemilih arah peminatan yang sesuai dengan minat peserta 

didik. Apabila konselor tidak memahani mengenai pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013 maka akan menimbulkan dampak yang sangat 

besar seperti peserta didik tidak mampu berkembang secara optimum yaitu 

perkembangan yang memungkinkan peserta didik mampu mengambil pilihan dan 

keputusan. 

Untuk menyikapi permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

data dan informasi yang benar tentang tingkat pemahaman konselor mengenai 

kurikulum 2013, serta pemahaman konselor dalam melaksanakan layanan 

bimbingan dan konseling dengan baik sesuai kurikulum 2013. Dari fenomena di 

atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Tingkat 

Pemahaman Konselor Terhadap Implementasi Bimbingan dan Konseling Dalam 

Kurikulum 2013 di SMA se-Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, secara umum  

permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai tingkat pemahaman konselor 

terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, dan 

secara khusus rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 

1.2.1 Bagaimana tingkat pemahaman konselor terhadap posisi bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013 ? 

1.2.2 Bagaimana tingkat pemahaman konselor terhadap program bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013 ? 

1.2.3 Bagaimana tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi program 

bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan mengulas secara 

mendalam pemahaman konselor mengenai tingkat pemahaman konselor terhadap 

implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, dan secara khusus 

tujuan dari penelitian ini yaitu memperoleh data empiris tentang: 

1.3.1 Tingkat pemahaman konselor terhadap posisi bimbingan dan konseling 

dalam kurikulum 2013. 

1.3.2 Tingkat pemahaman konselor terhadap program bimbingan dan konseling 

dalam kurikulum 2013. 

1.3.3 Tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi program bimbingan 

dan konseling dalam kurikulum 2013. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka manfaat yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama dan informasi baru 

mengenai tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013. Selain itu juga untuk menambah wacana bagi 

upaya penyelenggaraan bimbingan dan konseling dan bahan kajian bagi penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi dinas pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi 

dinas pendidikan agar bekerjasama dengan MBGK mengundang narasumber yang 

berkompeten dan ahli dalam bidang kurikulum 2013 untuk mengisi seminar, 

workshop, pelatihan, diklat tentang implementasi bimbingan dan konseling dalam 

kurikulum 2013 untuk guru BK/ konselor dengan tujuan meningkatkan 

pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam 

kurikulum 2013. 

1.4.2.2 Bagi konselor 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi 

konselor untuk ada kesadaran meningkatkan diri dalam rangka untuk mencapai 

pemahaman terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 

2013. 
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1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu sebagai 

berikut : 

BAB 1 : Pendahuluan, terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB 2 : Tinjauan Pustaka yang membahas teori-teori yang melandasi 

permasalahan skripsi yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan di skripsi. 

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, pemahaman konselor, kurikulum 

2013. 

BAB 3 : Metode Penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, 

populasi, sampel, variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan 

data, keabsahan data, dan analisis data. 

BAB 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini mengemukakan tentang 

hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

BAB 5  : Penutup, bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran yang diberikan peneliti terhadap hasil penelitian. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka merupakan unsur penting dalam suatu penelitian sebab 

kajian pustaka dapat dijadikan sebagai kerangka berfikir bagi peneliti untuk 

memahami dan menerangkan fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian. 

Dalam bab ini akan membahas teori yang mendasari penelitian, yaitu mengkaji 

tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling 

dalam kurikulum 2013. 

  

2.1 Penelitian Terdahulu  

Sebelum melakukan penelitian yaitu tingkat pemahaman konselor terhadap 

implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, terlebih dahulu 

akan dipaparkan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian tersebut.  

1. Penelitian dilakukan oleh Avita Istarihana Tahun 2010, dengan judul 

”Kesiapan Konselor Untuk Melaksanakan Layanan Bimbingan dan 

Konseling Sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Di SMA 

Negeri Se-Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 2009/2010.” 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan konselor ditinjau 

dari pemahaman konselor termasuk dalam kriteria cukup dengan persentase 

61%, kesiapan konselor ditinjau dari sikap konselor berada dalam kriteria 
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baik dengan persentase 69%. Hal ini menunjukkan bahwa konselor 

mempunyai kesiapan untuk melaksanakan layanan   Bimbingan dan 

Konseling, namun masih dalam batas standar. Berdasarkan penelitian 

tersebut, disarankan kepada konselor untuk lebih meningkatkan layanan 

Bimbingan dan Konseling di sekolah dengan mengikuti Musyawarah Guru 

Bimbingan dan Konseling (MGBK), seminar, dan pelatihan- pelatihan 

Bimbingan dan Konseling. Diharapkan adanya peningkatan pemahaman pada 

konselor supaya siap untuk melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling 

di sekolah dengan maksimal. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irmawati Tahun 2010, dengan judul 

“Pemahaman Guru Pembimbing Tentang Pelayanan Bimbingan Dan 

Konseling berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di 

SMA Negeri se- Kota Semarang Tahun Ajaran 2009/2010” 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman guru 

pembimbing terhadap perencanaan program menunjukkan presentase sebesar 

72,5%, pemahaman guru pembimbing tentang pelaksanaan program 

menunjukkan presentase sebesar 72,5% dan pemahaman tentang evaluasi 

program dengan presentase 69,5%. Hasil penelitian ini menggambarkan 

bahwa guru pembimbing di SMA se- Kota Semarang sudah memiliki 

pemahaman yang baik mengenai pelaksanaan pelayanan bimbingan dan 

konseling berdasarkan KTSP. Didalam indikator melaksanakan kegiatan 

pelayanan BK di dalam dan di luar jam pelajaran juga dijelaskan bahwa guru 

pembimbing melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling di dalam dan 
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di luar jam pelajaran termasuk dalam kategori baik dengan persentase 74,7%. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pelayanan bimbingan 

dan konseling baik di dalam jam pelajaran maupun di luar pelajaran, dapat 

dilaksanakan dengan baik oleh guru pembimbing. 

3. Penelitian yang dilakukan Kelly A. Kozlowski dari Bowling Green State 

University, dengan judul “Interrating Scholl Counseling Core Curriculum 

Into Academic Curriculum” 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosial dan emosional 

keberadaannya berdampak pada hasil akademis siswa, namun karena kelas 

mempunyai waktu terbatas, inti kurikulum konseling yang membahas 

kebutuhan ini sering dipakai untuk pelajaran akademik. Artikel ini 

mengusulkan pergeseran paradigma dimana guru dan konselor sekolah 

berkolaborasi untuk mengintegrasikan counseling kurikulum inti dalam 

pelajaran akademik sehari-hari. Ini hasil dalam memenuhi ASCA akademis, 

pribadi / sosial, dan karir siswa dalam konteks akademik. Implikasi dibahas, 

seperti sekolah konselor dipandang sebagai kolaborator dalam meningkatkan 

hasil kademik untuk semua siswa, dan penutupan kesenjangan prestasi. 

4. Penelitian yang dilakukan William J. Rowley. Heather R. Stroh, and 

Chisthopher A. Sink tahun 2004, dengan judul “Comprehensive Guidance 

and Counseling Programs’ Use of Guidance Curricula Materials: A Survey 

of National Trends” 

Hasil penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan konselor 

sekolah di pengaturan sekolah internasional, sekolah internasional yang 
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mendaftarkan siswa dari berbagai kebangsaan (bahasa Inggris berbicara dan 

non-negara berbahasa Inggris) dan mengikuti  Amerika / Internasional 

perguruan tinggi kurikulum pendidikan persiapan. Hasil itu berkaitan dengan 

tiga bidang penting: (1) kebutuhan kesehatan mental siswa (misalnya, 

mengatasi transisi budaya, agresi, self-esteem), (2) kebutuhan pengembangan 

profesional mereka sendiri (misalnya, pengembangan multikultural, 

networking), dan (3) interaksi mereka dengan guru, administrator, dan orang 

tua (misalnya, kurangnya pengetahuan tentang peran konselor, kurangnya 

kepercayaan pada konselor, kurangnya teamwork). Implikasi untuk 

mendukung tersedianya sekolah konselor internasional. 

 

Kaitan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi Bimbingan 

dan Konseling dalam kurikulum 2013, bahwa jika konselor memiliki kesiapan dan 

pemahaman terhadap kurikulum dengan baik maka konselor dalam melaksanakan 

layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah dengan maksimal.  

 

2.2 Pemahaman Konselor 

2.2.1 Pemahaman 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:350) disebutkan bahwa 

“pemahaman mengandung arti proses, perbuatan, cara memahami atau 

menanamkan”. Sedangkan menurut Tyler dalam Awalya (1995:31) “pemahaman 

adalah kemampuan merenggut makna dan atau kemampuan untuk memprediksi, 

sebagai tugas yang amat sulit”.  
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Menurut Sardiman, A.M (2006: 43)  “pemahaman (comprehension) adalah 

menguasai sesuatu dengan pikiran atau mengerti secara mental makna dan 

filosofisnya, maksud dan implikasi serta aplikasinya”. Dapat dimaknai bahwa 

pemahaman merupakan kerja pikiran yang mampu untuk menguasai sesuatu hal 

dengan mengerti maksud dari hal tersebut, serta mengerti implikasi serta 

aplikasinya.  

Achmad Sugandi (2006:24) “kemampuan kognitif tingkat pemahaman 

adalah kemampuan mental untuk menjelaskan sebuah informasi yang telah 

diketahui dengan bahasa atau ungkapan sendiri”. Seseorang akan dapat 

menjelaskan sebuah ilmu pengetahuan dengan menggunakan bahasanya sendiri 

ketika dirinya telah memahami dengan benar ilmu tersebut, begitu pula dengan 

seorang konselor yang akan mengaplikasikan atau menjelaskan ilmunya dengan 

baik dihadapan siswa tergantung pada baik atau tidaknya pemahaman terhadap 

ilmu tersebut. 

Bloom (Widodo, 2006:6), seperti halnya taksonomi yang lama, taksonomi 

yang baru secara umum juga menunjukkan penjenjangan, dari proses kognitif 

yang sederhana ke proses kognitif yang lebih kompleks. Namun demikian 

penjenjangan pada taksonomi yang baru lebih fleksibel sifatnya. Artinya, untuk 

dapat melakukan proses kognitif yang lebih tinggi tidak mutlak disyaratkan 

penguasaan proses kognitif yang lebih rendah.  

Memahami (Understand) adalah mengkonstruk makna atau pengertian 

berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, mengaitkan informasi yang baru 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang 
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baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran. Karena penyusun skema 

adalah konsep, maka pengetahuan konseptual merupakan dasar pemahaman. 

Kategori memahami mencakup tujuh proses kognitif menurut Bloom dalam 

(widodo, 2006:7) yaitu :  

1. Menafsirkan (interpreting) 

Mengubah dari satu bentuk informasi ke bentuk informasi yang lainnya, 

misalnya dari dari kata-kata ke grafik atau gambar, atau sebaliknya, dari 

kata-kata ke angka, atau sebaliknya, maupun dari kata-kata ke kata-kata, 

misalnya meringkas atau membuat parafrase. Informasi yang disajikan 

dalam tes haruslah “baru” sehingga dengan mengingat saja siswa tidak 

akan bisa menjawab soal yang diberikan. Istilah lain untuk menafsirkan 

adalah mengklarifikasi (clarifying), memparafrase (paraphrasing), 

menerjemahkan (translating), dan menyajikan kembali (representing).  

2. Memberikan contoh (exemplifying) 

Memberikan contoh dari suatu konsep atau prinsip yang bersifat umum. 

Memberikan contoh menuntut kemampuan mengidentifikasi ciri khas 

suatu konsep dan selanjutnya menggunakan ciri tersebut untuk membuat 

contoh. Istilah lain untuk memberikan contoh adalah memberikan ilustrasi 

(illustrating) dan mencontohkan (instantiating).  

3. Mengkelasifikasikan (classifying) 

Mengenali bahwa sesuatu (benda atau fenomena) masuk dalam kategori 

tertentu. Termasuk dalam kemampuan mengkelasifikasikan adalah 

mengenali ciri-ciri yang dimiliki suatu benda atau fenomena. Istilah lain 

untuk mengkelasifikasikan adalah mengkategorisasikan (categorising).  

4. Meringkas (summarising) 

Membuat suatu pernyataan yang mewakili seluruh informasi atau 

membuat suatu abstrak dari sebuat tulisan. Meringkas menuntut siswa 

untuk memilih inti dari suatu informasi dan meringkasnya. Istilah lain 

untuk meringkas adalah membuat generalisasi (generalising) dan 

mengabstraksi (abstracting).  

5. Menarik inferensi (inferring) 

Menemukan suatu pola dari sederetan contoh atau fakta. Untuk dapat 

melakukan inferensi siswa harus terlebih dapat menarik abstraksi suatu 

konsep/prinsip berdasarkan sejumlah contoh yang ada. Istilah lain untuk 

menarik inferensi adalah mengekstrapolasi (extrapolating), 

menginterpolasi (interpolating), memprediksi (predicting), dan menarik 

kesimpulan (concluding).  

6. Membandingkan (comparing) 

Mendeteksi persamaan dan perbedaan yang dimiliki dua objek, ide, 

ataupun situasi. Membandingkan mencakup juga menemukan kaitan antara 

unsur-unsur satu objek atau keadaan dengan unsur yang dimiliki objek 

atau keadaan lain. Istilah lain untuk membandingkan adalah 
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mengkontraskan (contrasting), mencocokkan (matching), dan memetakan 

(mapping).  

7. Menjelaskan (explaining) 

Mengkonstruk dan menggunakan model sebab-akibat dalam suatu system. 

Termasuk dalam menjelaskan adalah menggunakan model tersebut untuk 

mengetahui apa yang terjadi apabila salah satu bagian sistem tersebut 

diubah. Istilah lain untuk menjelaskan adalah mengkonstruksi model 

(constructing a model). 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah 

kemampuan seseorang untuk mengerti, mengingat, memperoleh makna dari 

pengetahuan atau informasi yang diperoleh kemudian dapat menjelaskan apa yang 

dipahami dengan baik. Pemahaman konselor dapat diperoleh dengan pengetahuan 

dan ketrampilan. 

2.2.2 Konselor  

2.2.2.1 Pengertian Konselor 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru 

menyebutkan “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah”.  

Menurut Peraturan Bersama Mentri Pendidikan Nasional dan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 Nomor 14 Tahun 2010 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan angka Kreditnya 

Pasal 1 menyebutkan ada tiga jenis guru yaitu 

a. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh 

mata pelajaran di kelas tertentu di TK/RA/BA/TKLB dan SD/MI/SDLB 

dan yang sederajat, kecuali mata pelajaran pendidikan jasmani dan 

kesehatan serta pendidikan agama. 
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b. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran 

pada satu mata pelajaran tertentu di sekolah/madrasah. 

c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru yang 

mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh 

dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah pendidik. 

 

Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 6, “keberadaan 

konselor dalam Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan sebagai salah satu 

kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, 

widyaiswara, fasilitator, dan instruktur”. Guru bimbingan dan konseling atau yang 

sekarang disebut konselor merupakan pendidik yang bertanggung jawab penuh 

terhadap kegiatan bimbingan dan konseling bagi peserta didiknya. Hal ini sejalan 

dengan Peraturan Bersama Mentri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsuonal Guru dan Angka Kreditnya Pasal 1 

yang menyebutkan bahwa “Guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah 

guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh 

dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah pendidik.”  

Menurut Permendikanas Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Konselor. Dalam permendiknas ini yang disebut 

konselor adalah sarjana (S1) Bimbingan dan Konseling yang menamatkan 

Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK). “Konselor adalah seorang ahli 

dalam bidang konseling, yaitu memiliki kewenangan dan mandat secara 

profesional untuk melaksanakan kegiatan pelayanan konseling” (Prayitno, 

2004:6). Dijelaskan juga bahwa “konselor sekolah adalah seorang tenaga 

profesional yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan 
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mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan dan konseling 

(Winkel, 2005:167). 

2.2.2.2 Tugas- Tugas Konselor 

Tugas-tugas konselor dimaksudkan agar konselor mengetahui mengenai 

tugas-tugasnya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Adapun tugas-tugas 

konselor menurut Mugiarso (2009: 114), yaitu: 

1. Memasyarakatkan bimbingan dan konseling 

2. Merencanakan program bimbingan dan konseling 

3. Melaksanakan layanan pada berbagai bidang bimbingan terhadap 

ssejumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya 

4. Melaksanakan layanan pada berbagai bidang bimbingan terhadap sejumlah 

siswa yang menjadi tanggung jawabnya 

5. Melaksanakan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling 

6. Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling 

7. Menganalisis hasil evaluasi 

8. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis evaluasi 

9. Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling; dan 

10. Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru 

pembimbing. 

 

Secara lebih khusus konteks tugas guru BK/ konselor pada jalur 

pendidikan formal khususnya jenjang sekolah menengah merupakan habitat yang 

paling subur, karena dijenjang ini konselor dapat berperan secara maksimal dalam 

memfasilitasi peserta didik mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya. 

Hanya saja, terdapat perbedaan yang khas antara peran serta konselor yang 

menggunakan proses pengenalan diri konseli sebgai konteks layanan dalam 

rangka menumbuhkan kemandirian mereka mengambil sendiri berbagai 

keputusan penting dalam perjalanan hidupnya yang berkaitan dengan pendidikan 

maupun tentang pemilihan, penyiapan diri serta kemampuan mempertahankan 

karir, dengan bekerja sama secara isi-mengisi dengan guru yang menggunakan 
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mata pelajaran sebagai konteks layanan dengan menyelenggarakan pembelajaran 

yang mendidik, yaitu pembelajaran yang sekaligus berdampak mendidik 

(Depdiknas, 2007: 32). 

Sesuai dengan Surat Keputusan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka 

Kreditnya Pasal 3 dalam di tegaskan bahwa “tugas pokok guru pembimbing 

adalah menyusun program bimbingan, melaksankan program bimbingan, 

mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan 

bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam 

program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya”. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 

tentang Guru Pasal 54 butir 6 disebutkan bahwa “Beban kerja guru bimbingan dan 

konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat 

tambahan adalah mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik 

per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan “. Kemudian dijelaskan lebih 

lanjut dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 

Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 54 butir 6 bahwa: 

Yang dimaksud dengan “mengampu layanan bimbingan dan 

konseling” adalah pemberian perhatian, pengarahan, pengendalian, dan 

pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta 

didik, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka 

terjadwal di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang 

perlu dan yang memerlukan. (Wibowo 2012: 12) 

 

Peraturan Bersama Mentri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan 

kepegawaian  Negara No 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 22 



21 
 

 
 

yaitu “Penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling (konselor) dihitung secara 

proporsional berdasarkan beban kerja wajib paling kurang 150 (seratus lima 

puluh) orang siswa dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang siswa per 

tahun”. 

Dalam Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 81 A Tahun 2013 lampiran IV Tentang Implementasi Kurikulum Pedoman 

Umum Pembelajaran disebutkan bahwa tugas konselor adalah: 

a. Guru BK atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan pelayanan 

bimbingan dan konseling terhadap sejumlah siswa. 

b. Guru BK atau konselor melaksanakan layanan bimbingan dan konseling 

yaitu menyusun rencana pelayanan bimbingan dan konseling, 

melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses 

dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling serta melakukan perbaikan 

tindak lanjut memanfaatkan hasil evaluasi. 

c. Guru BK atau Konselor  di beri tugas dengan  rasio  1 : 150 (satu Guru BK 

atau Konselor melayani 150 orang siswa) pada setiap tahun ajaran. 

d. Guru BK atau Konselor melaksanakan kegiatan tatap muka klasikal adalah 

2 (dua) jam per kelas (rombongan belajar per minggu dan dilaksanakan 

secara terjadwal. Dan satu kali kegiatan layanan /pendukung bimbingan 

dan konseling di luar kelas/ di luar jam pembelajaran ekuivalen dengan 2 

(dua) jam pembelajaran tatap muka dalam kelas. 

e. Jika diperlukan Guru BK atau Konselor yang bertugas di SMP/MTs 

dan/atau SMA/MA/SMK tersebut dapat diminta bantuan untuk menangani 

permasalahan peserta didik SD/MI dalam rangka pelayanan alih tangan 

kasus. 

f. Guru BK atau Konselor wajib  menguasai  spektrum  pelayanan pada  

umumnya, khususnya  pelayanan profesional    bimbingan dan konseling, 

meliputi: 

1. Pengertian, tujuan, prinsip, asas-asas, paradigma, visi dan misi 

pelayana bimbingan dan konseling profesional 

2. Bidang dan materi pelayanan bimbingan dan konseling, termasuk di 

dalamnya materi pendidikan karakter dan arah peminatan siswa 

3. Jenis layanan, kegiatan pendukung dan format pelayanan bimbingan 

dan konseling 

4. Pendekatan, metode, teknik dan media pelayanan bimbingan dan 

konseling, termasuk di dalamnya pengubahan tingkah laku, 

penanaman nilai-nilai karakter dan peminatan peserta didik. 
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5. Penilaian hasil dan proses layanan bimbingan dan konseling 

6. Penyusunan program pelayanan bimbingan dan konseling  

7. Pengelolaan pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling 

8. Penyusunan laporan pelayanan bimbingan dan konseling 

9. Kode etik profesional bimbingan dan konseling 

10. Peran organisasi profesi bimbingan dan konseling 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas guru BK 

atau konselor adalah melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling dimulai 

dari menyusun program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan bimbingan, 

analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan 

terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya yaitu sekurang-

kurangnya 150 peserta didik asuh setiap guru BK atau konselor dan paling banyak 

250 peserta didik asuh. Bagi konselor yang memiliki peserta didik asuh kurang 

dari jumlah minimal maka konselor diperkenankan untuk memberikan pelayanan 

terhadap sekolah lain baik negeri maupun swasta.  

2.2.3 Pemahaman Konselor 

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti, mengingat, 

memperoleh makna dari pengetahuan atau informasi yang diperoleh kemudian 

dapat menjelaskan apa yang dipahami dengan baik 

Konselor atau guru BK adalah tenaga pendidik profesional dalam bidang 

bimbingan dan konseling dengan tugas melaksanakan layanan bimbingan dan 

konseling yaitu mendidik, membimbing, dan mengembangkan kemampuan 

peserta didik (siswa) dalam memecahkan permasalahan yang dialami dan segala 

potensi melalui layanan bimbingan dan konseling. 

Maka pemahaman konselor adalah kemampuan seseorang tenaga 

profesional yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan 
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mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan dan konseling untuk 

mengerti, mengingat, memperoleh makna dari pengetahuan atau informasi yang 

diperoleh kemudian dapat menjelaskan apa yang dipahami dengan baik. 

 

2.3 Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). Kurikulum adalah cara 

untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, 

dan ketrampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif. Kurikulum memegang kedudukan penting dalam 

pendidikan, sebab berkaitan dengan penentuan arah, isi dan proses pendidikan, 

yang pada akhirnya menentukan macam dan kualitas lulusan peserta didik dari 

satuan pendidikan (Mungin Eddy 2013:1).  

Kurikulim 2013 dikembangkan mengacu kepada tujuan pendidikan 

nasional sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang bermain dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sejalan dengan arahan 

undang-undang tersebut, telah pula ditetapkan visi pendidikan tahun 2025 yaitu 

menciptakan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Yang dimaksud cerdas 
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disini adalah cerdas komperhensif, yaitu cerdas sepiritual dan cerdas sosial/ 

emosional dalam ranah sikap, cerdas intelektual dalam ramah pengetahuan, dan 

cerdas kinestetis dalam ranah ketrampilan (Mungin Eddy Wibowo, 2013:1) . 

Menurut Kemendikbud (2013:11) menyebutkan bahwa kurikulun 2013 

dirancang dengan karakteristik sebagai berikut : 

1) Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan 

sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan 

intelektual dan psikomotoril; 

2) Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman 

belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di 

sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber 

belajar; 

3) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan serta menerapkan 

dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; 

4) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai 

sikap, pengetahuan, dan ketrampilan; 

5) Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi ini kelas yang dirinci 

lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran; 

6) Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) 

kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses 

pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan 

dalam kompetensi inti; 

7) Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, 

saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata 

pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal). 

 

Dengan demikian kurikulum 2013 adalah dirancang dengan tujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

dan peradaban dunia. Kurikulum adalah metode untuk dapat membawa insan 

Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sehingga 

dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif. 
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2.3.1 Rasional Pengembangan Kurikulum 

Pengembangan kurikulum 2013 dilakukan karena adanya tantangan yang 

dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Di samping itu, di 

dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman dirasa perlu adanya 

penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman 

dan perluasan materi. Dalam hal ini pembelajaran yang tidak kalah pentingnya 

adalah perlunya penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar 

agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang 

dihasilkan. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai 

berikut : 

2.3.1.1 Tantangan internal  

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan 

dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional 

Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Oleh sebab 

itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar 

sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan 

menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan 

melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.  

Tantangan internal terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia 

dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Pada periode tahun 2020 

sampai 2035 Indonesia dikaruniai potensi sumber daya manusia berupa populasi 
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usia produktif terbesar sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Potensi sumber 

daya manusia tersebut harus dikelola dengan baik agar berkualitas sehingga 

menjadi bonus demografi. Oleh karena itu pada periode tersebut harus dijadikan 

sebagai periode investasi besar-besaran di bidang sumber daya manusia (SDM) 

untuk membangkitkan generasi muda menjadi generasi emas Indonesia. Investasi 

SDM akan dapat di wujudkan melalui peran strategis emas Indonesia. Investasi 

SDM akan dapat di wujudkan melalui peran strategis pembangunan bidang 

pendidikan dalam mempersiapkan SDM sebagai generasi emas yang produktif, 

kreatif, inovatif dan afektif (Kemendikbud, 2013: 6). 

2.3.1.2 Tantangan Eksternal  

Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan 

dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, 

persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pendidikan, serta berbagai 

fenomena negatif yang mengemuka. Tantangan eksternal antara lain terkait 

dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan 

hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan 

budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Tantangan 

eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan 

imbas teknosains serta mutu investasi, dan transformasi bidang pendidikan 

(Kemendikbud, 2013: 9).  

Di era global akan terjadi perubahan-perubahan yang cepat. Hubungan 

komunikasi, informasi, transformasi menjadikan satu sama lain menjadi dekat 

sebagai akibat dari revolusi industri dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan 
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dan teknologi. Kompetisi masa depan yang diperlukan dalam menghadapi arus 

globalisasi antara lain berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi, kemampuan 

berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu 

permasalahan, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap 

pandangan yang berbeda, dan kemampuan hidup dalam masyarakat yang 

mengglobal. Disamping itu generasi Indonesia juga harus memiliki minat luas 

dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai 

dengan bakat dan minatnya, dan memiliki rasa tanggungjawab terhadap 

lingkungan. 

Dilihat dari persepsi masyarakat, pendidikan di Indonesia sangat dinilai 

terlalu menitik-beratkan pada aspek kognitif dan beban peserta didik dianggap 

terlalu berat. Selain itu pendidikan juga dinilai kurang bermuatan karakter. 

Penyelenggaraan pendidikan juga perlu diperhatikan perkembangan pengetahuan 

yang terkait dengan perkembangan pedagogi yang terkait dengan observation-

based (discover) learning serta collaborative learning. Tantangan eksternal 

lainnya berupa fenomena negatif yang mengemuka antara lain terkait dengan 

masalah perkelahian, masalah narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam 

ujian, dan gejolak sosial di masyarakat (social unrest). 

2.3.2 Elemen Perubahan Kurikulum 2013 

Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya dapat 

terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Menurut 

Kemendikbud (2013:248) Kurikulum 2013 dikembangkan dengan 

penyempurnaan pola pikir sebagai berikut: 
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a) Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran 

berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan 

terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama, 

b) Pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi 

pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-

lingkungan alam,sumber/media lainnya), 

c) Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta 

didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat 

dihubungi serta diperoleh melalui internet), 

d) Pola pembelajaran positif menjadi pembelajaran aktif-mencari 

(pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model 

pembelajaran pendekatan sains), 

e) Pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasisi tim), 

f) Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat 

multimedia, 

g) Pola pembelajaran berbasis massal kebutuhan pelanggan (users) dengan 

memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta 

didik, 

h) Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi 

pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines), dan 

i) Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. 

 

Penguatan tata kelola kurikulum diperlukan dalam kurikulum 2013. 

Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai daftar 

mata pelajaran. Pendekatan kurikulum 2013 untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah diubah sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Oleh karena itu   

dalam kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut : 

a) Tata kerja guru bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat 

kolaboratif, 

b) Penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen 

kepala sekolah sebagai pemimpin kependidikan (educational leader), dan 

c) Penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses 

pembelajaran. 

 

2.3.3 Posisi Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013 

Di Indonesia gerakan Bimbingan dan Konseling (BK) sejak awalnya 

berorientasi pendidikan. Lebih-lebih dewasa ini, dalam implementasi kurikulum 

2013 mulai tahun ini peranan pelayanan BK perlu lebih difokuskan sehingga 
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benar-benar mampu menunjang pengembangan potensi peserta didik secara 

optimal. Dalam hal ini, di konsepkan bahwa pelayanan konseling (BK) benar-

benar sepenuhnya berada dalam wilayah pendidikan. Konsepsi ini semakin 

diperkuat, khususnya dalam rangka menyukseskan kurikulum 2013 yang lebih 

memberdayakan upaya pendidikan melalui proses pembelajaran secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, bersikap, bertindak, dan bertanggug jawab 

(BMB3).  

Menurut Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi 

Kurikulum menyebutkan bahwa substansi bimbingan dan konseling disiapkan 

untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam mewujudkan proses pendidikan 

yang memperhatikan dan menjawab ragam kemampuan, kebutuhan, dan minat 

sesuai dengan karakteristik peserta didik. Khusus untuk SMA/MA dan 

SMK/MAK) bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk membantu satuan 

pendidikan dalam memfasilitasi peserta didik dalam memilih dan menetapkan 

program peminatan akademik bagi peserta didik SMA/MA dan peminatan vokasi 

bagi peserta didik  SMK/MAK  serta  pemilihan mata pelajaran  lintas peminatan 

khusus bagi peserta didik SMA/MA. Selain itu bimbingan dan konseling  juga 

dimaksudkan untuk memfasilitasi guru bimbingan  dan  konseling (guru  BK) atau 

konselor sekolah untuk menangani dan membantu peserta didik yang  secara 

individual mengalami masalah psikologis atau psikososial, seperti sulit 

berkonsentrasi, rasa cemas, dan gejala perilaku menyimpang. 
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2.3.3.1 Konseling adalah Bagian dari Kerangka Pendidikan 

Peranan pelayanan BK dalam implementasi Kurikulum 2013 menunjang 

pengembangan potensi peserta didik secara optimal. dalam hal ini pelayanan 

konseling (BK) benar-benar sepenuhnya berada dalam wilayah pendidikan.  

Menurut Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional secara legal menyebutkan bahwa Konselor adalah pendidik, 

sejajar dengan kualifikasi pendidik lainnya. Status konselor sebagai pendidik itu 

ditegaskan bahwa posisinya itu adalah sebagai tenaga profesional, sebagaimana 

dikemukakan dalam Pasal 39 ayat 2. Oleh karena itu Konselor adalah pendidik 

yang berkinerja melakukan proses pembelajaran sebagaimana amanat Pasal 1 

Butir 20 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Dengan demikian secara 

singkat ditegaskan bahwa: Konselor adalah pendidik yang berstatus sebagai 

tenaga profesional dengan tugas utama melakukan proses pembelajaran. 

Menurut Kemendikbud (2013: 276) Konseling merupakan pekerjaan 

sehari-hari konselor. Apabila tugas pendidik adalah membelajarkan, maka 

demikian pulalah pekerjaan utama konselor sehari-hari, yaitu: melakukan kegiatan 

pembelajaran. Apabila tugas pendidik pada umumnya adalah membelajarkan 

peserta didik, maka konselor sebagai pendidik adalah membelajarkan klien atau 

sasaran layanan konseling. 

 

Pendidikan sepenuhnya menjadi kandungan profesi konseling dan profesi 

konseling menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pendidikan. Konselor di 

Indonesia, mendukung sepenuhnya profesi pendidik yang berkompetensi keahlian 

pendidikan dalam bidang profesi konseling dengan empat kompetisi dasarnya, 

yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

kompetensi profesional. 
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2.3.3.2 Peran dan Fungsi Pelayanan BK 

Bimbingan dan konseling adalah upaya pendidikan dan merupakan bagian 

integral dari pendidikan yang  secara sadar  memposisikan “...  kemampuan 

peserta didik untuk mengeksplorasi, memilih, berjuang meraih, serta 

mempertahankan  karier itu ditumbuhkan secara isi-mengisi atau komplementer 

oleh guru bimbingan dan konseling/ konselor dan oleh guru mata pelajaran  dalam 

setting pendidikan khususnya dalam jalur pendidikan formal, dan sebaliknya tidak 

merupakan hasil upaya yang dilakukan sendirian oleh Konselor, atau yang 

dilakukan sendirian oleh Guru.” (ABKIN: 2007). 

Ini berarti bahwa proses peminatan, yang difasilitasi oleh layanan 

bimbingan dan konseling, tidak berakhir pada penetapan pilihan dan keputusan 

bidang atau rumpun  keilmuan  yang dipilih peserta didik di dalam 

mengembangkan potensinya, yang akan menjadi dasar bagi perjalanan hidup dan 

karir selanjutnya, melainkan harus diikuti dengan layanan pembelajaran yang 

mendidik, aksesibilitas perkembangan yang luas dan terdiferensiasi, dan 

penyiapan lingkungan perkembangan/belajar yang mendukung. Menurut 

Kemendikbud (2013:278) memaparkan bahwa bimbingan dan konseling berperan 

dan berfungsi, secara kolaboratif, dalam hal-hal berikut.  

1. Menguatkan Pembelajaran secara Menyeluruh  

Untuk mewujudkan arahan Pasal 1 (1), 1 (2), Pasal 3, dan Pasal 4 (3) UU 

No. 20 tahun  2003 secara utuh, kaidah-kaidah  implementasi  Kurikulum 

2013 sebagaimana dijelaskan  harus bermuara pada perwujudan suasana 

dan proses pembelajaran mendidik yang memfasilitasi perkembangan 

potensi peserta didik. Suasana belajar dan proses pembelajaran dimaksud 

pada hakikatnya adalah proses mengadvokasi dan memfasilitasi 

perkembangan peserta didik yang dalam implementasinya  memerlukan 

penerapan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Bimbingan dan 

konseling harus meresap ke dalam kurikulum  dan pembelajaran  untuk 
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mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan 

potensi peserta didik. Untuk mewujudkan lingkungan belajar dimaksud, 

guru  hendaknya: (1) memahami kesiapan belajar peserta didik dan 

penerapan prinsip bimbingan dan konseling dalam pembelajaran, (2) 

melakukan asesmen potensi peserta didik, (3) melakukan  diagnostik 

kesulitan perkembangan dan belajar peserta didik, (4) mendorong 

terjadinya internalisasi nilai sebagai proses individuasi peserta didik.  

Perwujudan keempat prinsip yang disebutkan dapat dikembangkan melalui 

kolaborasi pembelajaran dengan bimbingan dan konseling.  

 

2. Memfasilitasi Advokasi dan Aksesibilitas  

Kurikulum 2013 menghendaki adanya diversifikasi layanan, jelasnya 

layanan  peminatan. Bimbingan dan konseling berperan melakukan 

advokasi, aksesibilitas, dan fasilitasi  agar  terjadi diferensiasi dan 

diversifikasi layanan pendidikan bagi pengembangan pribadi, sosial, 

belajar dan karir peserta didik. Untuk itu kolaborasi  guru  bimbingan dan  

konseling/konselor  dengan  guru  mata pelajaran perlu  dilaksanakan 

dalam bentuk: (1) memahami potensi dan pengembangan  kesiapan belajar 

peserta didik, (2) merancang ragam program pembelajaran dan melayani 

kekhususan kebutuhan peserta didik,  serta  (3) membimbing 

perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karir. 

 

3. Menyelenggarakan Fungsi Outreach  

Dalam upaya membangun karakter sebagai suatu keutuhan perkembangan, 

sesuai dengan arahan Pasal 4 (3) UU No. 20/2003, Kurikulum 2013 

menekankan pembelajaran sebagai proses pemberdayaan dan 

pembudayaan. Untuk mendukung prinsip dimaksud bimbingan dan 

konseling tidak cukup menyelenggarakan fungsi-fungsi  inreach  tetapi 

juga melaksanakan fungsi outreach  yang berorientasi pada penguatan 

daya dukung lingkungan perkembangan sebagai lingkungan belajar. 

Dalam konteks ini kolaborasi  konselor  dengan  guru  mata pelajaran  

hendaknya terjadi dalam konteks kolaborasi yang lebih luas, antara lain: 

(1) kolaborasi dengan orang tua/keluarga, (2) kolaborasi  dengan  dunia 

kerja dan  lembaga pendidikan, (3)  “intervensi”  terhadap institusi  terkait 

lainnya  dengan tujuan membantu perkembangan peserta didik 

 

2.3.3.3 Eksistensi BK dalam Kurikulum 2013 

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan bagian integral 

dari keseluruhan upaya pendidikan dalam jalur pendidikan formal dan layanan ini 

dilakukan oleh pendidik yang disebut sebagai konselor. Ekspentasi kinerja 

profesional konselor berbeda dari ekspentasi kinerja profesional yang dilakukan 



33 
 

 
 

oleh guru. Jika ekspentasi kinerja guru menggunakan materi pelajaran sebagai 

konteks layanan keahliannya, maka ekspentasi kinerja konselor tidak demikian. 

Ekspentasi kinerja konselor tidak menggunakan materi pelajaran dalam konteks 

layanan keahliannya (Bimbingan dan Konseling), melainkan menggunakan proses 

pengenalan dan pemahaman diri peserta didik (konseli) terhadap kekuatan dan 

kelemahannya dengan peluang dan tantangan yang terdapat dalam lingkungannya, 

untuk menumbuhkembangkan kemandirian dan mengambil berbagai keputusan 

penting dalam perjalanan hidupnya, sehingga mampu memilih, meraih serta 

mempertahankan karir (kemajuan hidup) untuk mencapai hidup yang efektif, 

produktif, dan sejahtera dalam konteks kemaslahatan umum. 

2.3.4 Program Bimbingan dan Konseling  

2.3.4.1 Arah Pelayanan  

Kemendikbud (2013:280) menyebutkan secara keseluruhan pelayanan 

bimbingan dan konseling (BK) terselenggaranya dalam lima arah pelayanan, 

yaitu: 

1) Pelayanan Dasar  

Yaitu pelayanan mengarah kepada terpenuhinya kebutuhan peserta didik 

yang paling elementer, yaitu kebutuhan makan dan minum, udara segar, 

dan kesehatan, serta kebutuhan hubungan sosio-emosional. Orang tua, 

guru dan orang-orang yang dekat (significant persons) memiliki peran 

paling dominan dalam pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Dalam 

hal ini, konselor pada umumnya berperan secara tidak langsung dan 

mendorong para significant persons berperan optimal dalam memenuhi 

kebutuhan paling elementer peserta didik. 
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2) Pelayanan Pengembangan  

Yaitu pelayanan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai 

dengan tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangannya. Dengan pelayanan 

pengembangan yang cukup baik peserta didik akan dapat mejalani 

kehidupan dan perkembangan dirinya dengan wajar, tanpa beban yang 

memberatkan, memperoleh penyaluran bagi pengembangan potensi yang 

dimiliki secara optimal, serta menatap masa depan dengan cerah. Upaya 

pendidikan pada umumnya merupakan pelaksanaan pelayanan 

pengembangan bagi peserta didik. Pada satuan-satuan pendidikan, para 

pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran dominan dalam 

penyelenggaraan pengembangan terhadap peserta didik. Dalam hal ini, 

pelayanan BK yang dilaksanakan konselor selalu diarahkan dan mengacu 

kepada tahap dan tugas perkembangan peserta didik. 

 

3) Pelayanan Arah Peminatan Studi Peserta Didik 

Yaitu pelayanan yang secara khusus tertuju kepada peminatan peserta 

didik sesuai dengan konstruk dan isi kurikulum yang ada. Arah peminatan 

ini terkait dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir 

dengan menggunakan segenap perangkat (jenis layanan dan kegiatan 

pendukung) yang ada dalam pelayanan BK.   

 

4) Pelayanan Terapeutik 

Yaitu pelayanan untuk menangani permasalahan yang diakibatkan oleh 

gangguan terhadap pelayanan dasar dan pelayanan pengembangan, serta 

pelayanan peminatan. Permasalahan tersebut dapat terkait dengan 

kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan keluarga, kegiatan belajar, 

karir. dalam upaya menangani permasalahan peserta didik, konselor 

memiliki peran dominan. Peran pelayanan terapeutik oleh konselor dapat 

menjangkau aspek-aspek pelayanan dasar, pelayanan pengembangan dan 

pelayanan peminatan. 

 

5) Pelayanan Diperluas 

Yaitu pelayanan dengan sasaran di luar diri peserta didik pada satuan 

pendidikan, seperti personil satuan pendidikan, orang tua, dan warga 

masyarakat lainnya yang semuanya itu terkait dengan kehidupan satuan 

pendidikan dengan arah pokok terselenggaranya dan suksesnya tugas 

utama satuan pendidikan, proses pembelajaran, optimalisasi 

pengembangan potensi peserta didik.  

 

Dari penyataan diatas dapat disimpulkan bahwa arah pelayanan BK dalam 

kurikulum 2013 adalah pelayanan dasar, pelayanan pengembangan, pelayanan 

arah peminatan peserta didik, arah pelayanan terapeutik, dan pelayanan yang 

diperluas. 
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2.3.4.2 Bidang Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

Dengan arah pelayanan sebagaimana tersebut di atas, Kemendikbud 

(2013:281) menyebutkan bidang pelayanan BK pada satuan-satuan pendidikan 

pada khususnya adalah :  

1) Pengembangan Kehidupan Pribadi 

Yaitu bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik/ sasaran layanan 

dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, 

bakat dan minat, serta kondisi kehidupan yang berkarakter cerdas dan 

beragama sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya 

secara realistik. 

 

2) Pengembangan Kehidupan Sosial 

Yaitu bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik/ sasaran layanan 

dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan 

hubungan sosial yang sehat, efektif dan berkarakter cerdas dengan teman 

sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. 

 

3) Pengembangan Kemampuan Belajar 

Yaitu bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik 

mengembangkan kemampuan belajar sesuai program studi dan arah 

peminatannya, berdisiplin, ulet dan optimal dalam rangka mengikuti 

pendidikan pada jenjang/jenis satuan pendidikannya, serta belajar secara 

mandiri. 

 

4) Pengembangan Karir 

Yaitu bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik dalam 

menerima, memahami dan menilai informasi, serta memilih dan 

mengambil keputusan arah karir secara jelas, objektif dan bijak. 

 

Keempat bidang pelayanan BK memperkembangkan pribadi peserta didik 

secara simultan dan menyeluruh. Dengan diselenggarakannya ke empat bidang 

pelayanan BK tersebut oleh konselor, dalam integrasinya secara menyeluruh 

dengan pelayanan pembelajaran oleh guru mata pelajaran, peserta didik diarahkan 

untuk menjadi pribadi utuh, berkembang secara optimal, tangguh, mandiri dan 

berkemampuan mengendalikan diri.  
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2.3.4.3 Fungsi, Prinsip dan Asas BK 

Menurut Kemendikbud (2013:282) pelayanan BK diselenggarakan dalam 

rangka memenuhi lima fungsi sebagai berikut:  

1. Fungsi Pemahaman, yaitu fungsi pelayanan BK untuk membantu peserta 

didik memahami diri, tuntutan studi, peminatan dan lingkungan. 

2. Fungsi pemeliharaan dan Pengembangan, yaitu fungsi pelayanan BK 

untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuhkembangkan 

berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya secara optimal sesuai 

dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji. 

3. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi pelayanan BK untuk membantu peserta 

didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai 

permasalahan yang dapat menghambat perkembangan diri pada umumnya, 

dan kesuksesan studi serta peminatan pada khususnya. 

4. Fungsi pengentasan, yaitu fungsi pelayanan BK untuk membantu peserta 

didik mengentaskan (mengatasi) masalah yang dialaminya.  

5. Fungsi advokasi, yaitu fungsi pelayanan BK untuk membantu peserta didik 

memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingannya, baik berkenaan 

dengan hak-hak kehidupan pada umumnya, maupun khususnya berkenaan 

dengan hak kependidikannya, yang kurang atau tidak mendapat perhatian.  

 

Jadi fungsi Bimbingan dan Konseling dalam kurikulum 2013 yaitu fungsi 

pemahaman, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, fungsi pencegahan, fungsi 

pengentasan, dan fungsi advokasi. 

Kemendikbud (2013:283) juga menyebutkan prinsip dan asas dasar 

pelayanan BK adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip-prinsip pelayanan BK berkenaan dengan kondisi diri peserta didik, 

program pelayanan, serta tujuan dan pelaksanaan pelayanan, mengacu 

pada pelayanan yang efektif dan efisien, untuk berkehidupan yang cerdas 

dan berkarakter. 

2. Asas-asas pelayanan BK meliputi asas kerahasiaan, kesukarelaan, 

keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, 

kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus, dan tut wuri handayani. 

 

2.3.4.4 Jenis layanan, Kegiatan Pendukung, dan Format Layanan BK 

Menurut Kemendikbud (2013:283) menjabarkan bahwa jenis layanan 

dalam BK adalah sebagai berikut: 
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1. Layanan Orientasi 

Yaitu layanan BK yang membantu peserta didik memahami lingkungan 

baru, seperti lingkungan satuan pendidikan bagi peserta didik baru, dan 

obyek-obyek yang perlu dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta 

mempermudah dan memperlancar peran di lingkungan baru yang efektif 

dan berkarakter. 

2. Layanan Informasi 

Yaitu layanan BK yang membantu peserta didik menerima dan memahami 

berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir/jabatan, dan pendidikan 

lanjutan secara terarah, objektif dan bijak. 

3. Layanan Penempatan Penyaluran 

Yaitu layanan BK yang membantu peserta didik memperoleh penempatan 

dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, 

jurusan/program studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstra 

kurikuler secara terarah, objektif dan bijak. 

4. Layanan Penguasaan Konten 

Yaitu layanan BK yang membantu peserta didik menguasai konten 

tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan dalam melakukan, 

berbuat atau mengerjakan sesuatu yang berguna dalam kehidupan di 

sekolah/madrasah, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan tuntutan 

kemajuan dan berkarakter-cerdas yang terpuji, sesuai dengan potensi dan 

peminatan dirinya. 

5. Layanan konseling perorangan 

Yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam mengentaskan 

masalah pribadinya melalui prosedur perorangan. 

6. Layanan bimbingan kelompok 

Yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam pengembanagn 

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

pengembilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan 

tuntutan karakter yang terpuji melalui dinamika kelompok. 

7. Layanan konseling kelompok 

Yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan 

pengentasan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas 

yang terpuji melalui dinamika kelompok. 

8. Layanan konsultasi 

Yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam 

memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara atau perlakuan yang 

perlu dilaksanakan kepada pihak ketiga sesuai dengan tuntutan karakter 

cerdas yang terpuji. 

9. Layanan mediasi 

Yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan 

permasalahan dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain sesuai dengan 

tuntutan karakter cerdas yang terpuji. 

10. Layanan  Advokasi  

Yaitu layanan bimbingan  dan konseling yang membantu peserta didik  

untuk memperoleh kembali hak - hak dirinya yang tidak diperhatikan 
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dan/atau mendapat perlakuan yang salah  sesuai dengan tuntutan karakter-

cerdas yang terpuji. 

 

Menurut Kemendikbud (2013:284) menyebutkan enam kegiatan 

pendukung yang dilaksanakan dalam pelayanan BK dalam rangka menunjang 

keberhasilan jenis-jenis layanannya, yaitu: 

1. Aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri 

peserta didik dan lingkungannya, melalui aplikasi berbagai instrumen, baik 

tes maupun non-tes. 

2. Himpunan data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan 

pengembangan peserta didik, yang diselenggarakan secara berlanjutan, 

sistematis, komperhensif, terpadu, dan bersifat rahasia. 

3. Konfrensi kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan peserta didik 

dalam pertemuan khusus yang dihindari oleh pihak-pihak yang dapat 

memberikan data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah 

peserta didik melalui pertemuan, yang bersifat terbatas dan tertutup. 

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

komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan 

dengan orang tua dan atau anggota keluarganya. 

5. Tampilan kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan 

pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, 

kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir/jabatan. 

6. Alih tangan kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan 

masalah peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangan ahli 

yang dimaksud. 

 

Menurut Kemendikbud (2013:285) menyebutkan bahwa layanan 

Bimbingan dan Konseling diselenggarakan melalui berbagai format layanan, 

yaitu: 

1. Individual, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani 

peserta didik secara perorangan 

2. Kelompok, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani 

sejumlah peserta didik melalui suasana dinamika kelompok. 

3. Klasikal, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani 

sejumlah peserta didik dalam satu kelas rombongan belajar. 

4. Lapangan    yaitu    format    kegiatan    bimbingan dan konseling yang    

melayani    seorang atau sejumlah    peserta didik melalui kegiatan   di   

luar   kelas   atau lapangan. 
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5. Pendekatan Khusus/Kolaboratif  yaitu  format  kegiatan bimbingan dan 

konseling  yang  melayani kepentingan   peserta didik melalui    

pendekatan    kepada    pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan. 

6. Jarak Jauh  yaitu  format  kegiatan  bimbingan dan konseling yang  

melayani kepentingan  siswa    melalui    media  dan/ atau saluran jarak 

jauh, seperti surat dan sarana elektronik 

 

Dari keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa dalam kurikulum 2013 

terdapat (9) sembilan jenis layanan, (6) enam kegiatan pendukung, dan (3) tiga 

format layanan Bimbingan dan Konseling. 

2.3.4.5 Program Pelayanan BK 

Menurut Kemendikbud (2013: 285) ada lima jenis program yang disusun 

dan diselenggarakan dalam pelayanan BK, adalah:  

1. Program Tahunan, yaitu program pelayanan BK meliputi seluruh kegiatan 

selama satu tahun ajaran untk masing-masing kelas (rombongan belajar) 

pada satuan pendidikan. 

2. Program Semesteran, yaitu program pelayanan BK meliputi seluruh 

kegiatan selama satu semester yang merupakan jabaran program tahunan.  

3. Program Bulanan, yaitu program pelayanan BK meliputi seluruh kegiatan 

selama satu bulan yang merupakan jabaran program semesteran.  

4. Prgram Mingguan, yaitu program pelayanan BK meliputi seluruh kegiatan 

selama satu minggu yang merupakan jabaran program bulanan.  

5. Program Harian, yaitu program pelayanan BK yang dilaksanakan pada 

hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program harian merupakan jabaran 

dari program mingguan dalam bentuk Satuan Layanan (SATLAN) atau 

rencana Program Layanan (RPL) dan/atau Satuan Kegiatan Pendukung 

(SATKUNG) atau Rencana Kegiatan Pendukung (RKP) pelayanan BK. 

 

Untuk satuan pendidikan menengah (SMA, dan SMK) dalam kaitannya 

dengan penyelenggaraan kurikulum yang di dalamnya termuat arah peminatan 

peserta didik, pelayanan Bimbingan dan Konseling menyelenggarakan kegiatan 

yang secara khusus disebut Pelayanan Peminatan Peserta Didik untuk 

mengerahkan minat studi peserta didik sebagaimana dimungkinkan oleh konstruk 

dan isi kurikulum yang berlaku. Program pelayanan arah peminatan studi ini 
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mengacu kepada optimalisasi pengembangan potensi peserta didik dan kondisi 

penunjang yang ada terkait dengan diri pribadi peserta didik, keluarganya, kondisi 

satuan pendidikan, lingkungan, dan prospek kelanjutan studi serta karir ke depan. 

Pelayanan peminatan sebagaimana dikemukakan di atas secara 

keseluruhan memuat aspek-aspek yang ada di bidang bimbingan pribadi, sosial, 

belajar, dan karir. Dalam kaitan ini konselor di tuntut berkinerja secara 

komperhensif melakukan pelayanan peminatan dengan menggerakkan berbagai 

jenis layanan dan kegiatan pendukung Bimbingan dan Konseling yang relevan. 

2.3.4.6 Volume, Waktu dan Tempat Kegiatan  

Menurut Kemendikbud (2013:286) menyebutkan volume kegiatan 

pelayanan BK dalam satu minggu adalah sebagai berikut: 

1) Volume kegiatan mingguan Konselor disusun dengan memperhatikan: a. 

Siswa yang diasuh seorang konselor, yaitu minimal 150 orang, b. Semua 

kegitan Konselor dalam pengasuhan siswa tiap minggu secara langsung 

ditunjukan kepada siswa asuhnya yang berjumlah minimal 150 orang itu, 

c. Masing-masing Konselor mendapat kesempatan mengasuh peserta didik 

yang ada pada satuan pendidikan dengan cara bergilir, yaitu mengasuh 

siswa yang berbeda (secara bergilir) setiap pergantian tahun ajaran, atau 

berkelanjutan, yaitu mengasuh peserta didik terus menerus mulai dari 

ketika mereka masuk satuan pendidikan sampai menamatkannya. 

2) Jumlah jam pembelajaran wajib, sesuai peraturan yang berlaku, yaitu 18-

24 jam pembelajaran per minggu 

3) Satu kali kegiatan layanan atau pendukung BK ekuivalen dengan 2 jam 

pembelajaran. Dalam hal ini kegitan konselor tiap minggu adalah 

menyelenggarakan minimal berupa 9 kali kegiatan layanan dan/atau 

pendukung 

4) Kegiatan pelayanan BK, baik berupa layanan/maupun pendukungnya, 

yang diselenggarakan di dalam maupun di luar jam pembelajaran selama 

satu minggu dihitung ekuivalensinya dengan jam pembelajaran mingguan. 

 

Kemendikbud (2013:287) juga menjelaskan tentang waktu dan tempat 

dalam penyelenggaraan kegiatan layanan BK disekolah yaitu: 
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1) Semua kegiatn mingguan (kegiatan layanan dan/atau pendukung BK) 

diselenggrakan di dalam kelas (sewaktu jam pelajaran berlangsung) 

dan/atau di luar kelas (di luar jam pelajaran) 

2) Program pelayanan BK pada masing-masing satuan pendidikan dikelola 

oleh Konselor dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan 

program antar kelas dan antar jenjang kelas, dan mensinkronasikan 

program pelayanan BK dengan kegiatan pembelajaran mata pelajaran dan 

kegiatan ekstra kurikuler dengan mengefektifkan dan mengefisienkan 

penggunaan fasilitas satuan pendidikan. 

 

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa dalam pelayanan 

Bimbingan dan Konseling dalam kurikulum 2013 terdapat  volume kegiatan 

pelayanan BK yang dilaksanakan dalam satu minggu, waktu dan tempat dalam 

penyelenggaraan kegiatan layanan BK disekolah. 

2.3.4.7 Pelaksana Pelayanan 

Menurut Kemendikbud (2013:288) menjelaskan pelaksana pelayaann BK 

pada dasarnya adalah Konselor, sebagai pelaksana utama. 

1. Pada satu SMA/SMK diangkat sejumlah Konselor dengan rasio 1:150 

(satu Konselor melayani 150 orang siswa) pada setiap tahuan ajaran. 

2. Jika diperlukan Konselor dapat diminta bantuan untuk menangani 

permasalahan peserta didik dalam rangka pelayanan alih tangan kasus. 

 

2.3.4.8 Penilaian, pengawasan, dan Pembinaan 

Kemendikbud (2013:288) memaparkan tentang penilaian, yang dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) Penilaian proses, penilaian proses kegiatan pelayanan BK dilakukan 

melalui analisis terhadap keterlibatan unsur-unsur sebagaimana tercantum 

di dalam RKL/SATLAN dan RKP/SATKUNG, untuk mengetahui 

efektifitas dan efesinsi pelaksanaan kegitaan. 

2) Penilaian hasil, penilaian hasil kegiatan pelayanan BK dilakukan melalui, 

a) penilaian segera (LAISEG), yaitu penilaian pada akhir setiap jenis 

layanan dan kegiatan pendukung BK untuk mengetahui perolehan siswa 

yang dilayani. b) penilaian jangka pendek (LAIJAPEN), yaitu penialain 

dalam waktu tertentu setelah satu jenis layanan dan atau kegiatan 

pendukung BK diselenggarakan untuk mengetahui dampak 

layanan/kegiatan terhadap siswa. c)penilaian jangka panjang 
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(LAIJAPANG), yaitu penilaian dalam waktu tertentu setelah satu atau 

beberapa layanan dan kegiatan pendukung BK diselenggarakan untuk 

mengetahui lebih jauh dampak layanan dan atau kegiatan pendukung BK 

terhadap peserta didik yang bersangkutan dan arah tindak lanjut.  

3) Fokus penilaian, fokus penilaian hasil layanan BK adalah dipahami 

/dikuasainya tiga komponen yang disingkat UCA (Understanding, 

Comforable, dan Action) 

 

Kemendikbud (2013:289) menyebutkan tentang pengawasan pelayanan 

BK, yang disebutkan sebagai berikut:  

1) Kegiatan pelayanan BK pada satuan pendidikan dipantau, dievaluasi, dan 

dibina melalui kegiatan pengawasan. 

2) Pengawasan kegiatan pelayanan BK dilakukan secara; interen, oleh kepala 

satuan pendidikan dan eksteren, oleh pengawas satuan pendidikan bidang 

BK. 

3) Fokus pengawasan adalah kemampuan profesional dan implementasi 

kegiatan pelayanan BK yang menjadi kewajiban dan tugas konselor pada 

satuan pendidikan. Data yang termuat pada berbagai format menjadi bukti 

fisik dalam pelayanan, baik untuk kepentingan pengawasan interen 

maupun eksteren. 

4) Pengawasan kegiatan pelayanan BK dilakukan secara berkala dan 

berkelanjutan 

5) Hasil pengawasan didokumentasikan, dianalisis, dan ditindaklanjuti untuk 

peningkatan mutu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan BK 

pada satuan pendidikan.  

 

Kemendikbud (2013:289) menyebutkan pembinaan terhadap kinerja 

Konselor diselenggarakan oleh: 

1) Oleh pengawas ketika kegiatan pengawas dilaksanakan 

2) Melalui kegiatan seperti penataran, lokakarya, seminar dan studi lanjut 

3) Melalui penilaian dan pembinaan berkelanjutan dalam rangka kenaikan 

pangkat/jabatan Konselor 

 

2.3.4.9 Manajemen Pelayanan BK 

Pelayanan BK membahas berbagai materi layanan yang secara 

keseluruhan perkembangan peserta didik menjadi pribadi utuh, berkembang 

optimal, tangguh, mandiri, dan mampu mengendalikan diri. Berbagai unsur 
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pelayanan perlu dikerahkan secara terintegrasikan untuk terselenggarakannya 

pelayanan secara efektif dan efisien. 

Dalam penyelenggaraan jenis layanan dan kegiatan pendukung itu strategi 

transformative dalam dinamika BMB3 benar-benar diaktifkan mengarah 

dicapainya hasil layanan denagn UCA yang tepat dan mantap. Prinsip dan asas 

BK secara konsisten mewarnai seluruh suasana penyelenggaraan layanan dan 

kegiatan pendukung yang dimaksudkan.  

Kelancaran jalannya BK yang dimaksudkan itu memerlukan manajemen 

yang efektif dan efisien, baik manajemen untuk terlaksanakanya layanan bagi 

masing-masing materi layanan, maupun ketatalaksanaan keseluruhan pelayanan 

BK pada satuan Unit kerja.  

2.3.5 Implementasi Program Bimbingan dan Konseling 

3.3.5.1 Pelayanan Peminatan Peserta Didik 

Pelayanan Bimbingan dan Konseling tentang arah peminatan merupakan 

upaya untuk membentuk siswa dalam memilih dan mendalami mata pelajaran 

yang diikuti pada satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK), 

memahami dan memilih arah pengembangan karir, dan menyiapkan diri serta 

memilih pendidikan lanjutan sampai ke perguruan tinggi. Dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling (BK) upaya pelayanan arah peminatan ini merupakan 

salah satu bentuk layanan penempatan/penyaluran (Mungin Eddy Wibowo, 

2013:7). 

Kaidah dasar yang dinyatakan secara eksplsit dalam kurikulum 2013 yang 

berkaitan langsung dengan pelayanan bimbingan dan konseling adalah kaidah 
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peminatan. Peminatan dipahami sebagai upaya advokasi dan fasilitasi 

perkembangan peserta didik agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara (arahan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 

2003 Sisdiknas) sehingga mencapai perkembangan optimum. Perkembangan 

optimum bukan sebatas tercapainya prestasi sesuai dengan kapasitas intelektual 

dan minat yang dimilikinya, melainkan sebagai sebuah kondisi perkembangan 

yang memungkinkan peserta tidak mampu mengambil pilihan dan keputusan 

secara sehat dan bertanggung jawab serta memiliki daya adaptasi tinggi terhadap 

dinamika kehidupan yang dihadapinya. Dengan demikian, peminatan adalah 

sebuah proses yang akan melibatkan serangkaian pengambilan pilihan dan 

keputusan oleh peserta didik yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan 

peluang yang ada di lingkungannya. Ditinjau dari konteks ini maka pelayanan 

bimbingan dan konseling adalah “wilayah layanan yang bertujuan memandirikan 

individu yang normal dan sehat dalam mengarahkan perjalanan hidupnya melalui 

pengambilan keputusan termasuk yang terkait dengan keperluan untuk memilih, 

meraih serta mempertahankan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif 

dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan 

umum melalui pendidikan. 

Pelayanan arah Peminatan Siswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dan terintegrasi dalam program pelayanan Bimbingan dan Konseling pada satuan 

pendidikan, khususnya dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah. Artinya, 
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program pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang 

lengkap dan penuh harus memuat kegiatan pelayanan arah peminatan siswa. 

Upaya ini mengacu kepada program pelaksanaan kurikulum, khususnya terkait 

dengan peminatan akademik, peminatan vokasional, peminatan pendalaman dan 

lintas mata pelajaran, dan peminatan studi lanjutan. Program bimbingan dan 

konseling dengan pelayanan arah peminatan siswa sepenuhnya berada di bawah 

tanggung jawab Konselor di setiap satuan pendidikan. 

Pelayanan Arah Peminatan Siswa merupakan kegiatan bimbingan dan 

konseling yang amat penting dan menentukan kesuksesan dalam belajar, 

perkembangan dan masa depan masing-masing siswa. Untuk itu, pelaksanaannya 

memerlukan Panduan Khusus tersendiri demi kelancaran dan ketepatannya. Hal 

ini terkait secara langsung dengan konstruk dan isi Kurikulum 2013 yang dapat 

menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui 

penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi (Mungin Eddy 

Wibowo, 2013: 9). 

Dalam konstruk dan isinya Kurikulum Tahun 2013 mementingkan 

terselenggaranya poses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif memberi ruang yang 

cukup bagi prakarsa bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Proses belajar yang dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan ilmiah (scientific approach) dengan penilaian 

hasil belajar berbasis proses dan produk. Untuk itu, selain memuat isi kurikulum 

dalam bentuk mata pelajaran dan kegiatan lainnya, Kirukulum Tahun 2013 
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menyajikan kelompok mata pelajaran wajib, mata pelajaran peminatan, dan mata 

pelajaran pilihan untuk pendidikan menengah yang diikuti peserta didik sepanjang 

masa studi mereka. Kelompok mata pelajaran peminatan meliputi peminatan 

akademik, peminatan kejuruan, peminatan pendalaman dan lintas mata pelajaran 

dan peminatan studi lanjut. Untuk SMA/MA peminatan akademik meliputi:  

a. Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

b. Peminatan Ilmu-ilmu Sosial 

c. Peminatan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya 

Konselor melalui pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa 

dalam memenuhi Arah Peminatan Siswa sesuai dengan kemampuan dasar, bakat, 

minat dan kecenderungan umum pribadi masing-masing siswa. Pelayanan 

bimbingan dan konseling untuk arah peminatan siswa memberikan kesempatan 

yang cukup luas bagi siswa untuk menempatkan diri pada jalur yang lebih tepat 

dalam rangka penyelesaian studi secara terarah, sukses, dan jelas dalam arah 

pendidikan selanjutnya. Wilayah arah peminatan siswa ini, dalam keseluruhan 

program pendidikan satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan bidang 

pelayanan bimbingan dan konseling yang menjadi wilayah tugas pokok Konselor 

dalam kerangka keseluruhan program pelayanan bimbingan dan konseling pada 

satuan pendidikan. Dengan demikian, panduan khusus pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam bentuk Panduan Pelayanan Arah Peminatan Siswa merupakan 

bagian dari panduan umum pelayanan bimbingan dan konseling secara 

menyeluruh. Penyelenggaraan Pelayanan Peminatan Siswa berada dalam wilayah 
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manajemen bimbingan dan konseling yang merupakan bagian integral dari 

manajemen pendidikan pada satuan pendidikan.  

3.3.5.2 Tingkat dan Arah Peminatan 

Peminatan di SMA/MA perlu dikembangkan pada peserta didik SMA/MA 

untuk mengambil pilihan peminatan kelompok mata pelajaran, peminatan lintas 

mata pelajaran, dan peminatan pendalaman materi mata pelajaran, serta pilihan 

lintas mata pelajaran tertentu, pilihan arah pengembanagan karir. Masing-masing 

pilihan peminatan kelompok mata pelajaran, peminatan lintas mata pelajaran, dan 

peminatan pendalaman materi mata pelajaran. Itu memerlukan penanganan yang 

akurat sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik yang 

bersangkutan, serta karakteristik satuan pendidikan dimana peserta didik belajar. 

3.3.5.3 Aspek Arah Peminatan 

Minat merupakan gejala psikologis, berkaitan dengan pikiran dan perasaan 

terhadap suatu objek. Perhatian, pemahaman, dan perasaan yang mendalam 

terhadap satu objek dapat menimbulkan minat. Objek yang menarik cenderung 

akan menimbulkan minat. Minat merupakan perasaan suka, rasa tertarik, 

kecenderungan dan gairah atau keinginan yang tinggi seseorang terhadap suatu 

objek. Dalam kaitannya dengan peminatan peserta didik di SMA, objek yang 

dimaksudkan adalah peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Bahasa dan Budaya, serta untuk MA ditambah peminatan 

Keagamaan. Sedangkan peminatan di SMA, objek yang dimaksudkan adalah 

bidang studi keahlian, program studi keahlian, dan kompetensi keahlian. Peserta 

didik dihadapkan kepada objek tersebut, dan diberi kesempatan untuk memilih 
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sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kesempatan yang ada (Kemendikbud, 

2013: 293). 

Pemilihan peminatan yang tepat dan mempunyai arti penting bagi prospek 

kehidupan peserta didik masa depan adalah tidak mudah, untuk itu memerlukan 

layanan bantuan tepat yang dilakukan oleh tenaga profesional. Dalam konteks ini, 

konselor dipandang paling tepat untuk memfasilitasi pemilihan peminatan peserta 

didik. 

Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan dan 

penetapan peminatan peserta didik SMA/MA dan SMK dapat meliputi prestasi 

belajar, prestasi non akademik, nilai ujian nasional, pernyataan minat peserta 

didik, cita-cita, perhatian orang tua dan diteksi potensi peserta didik. Uraian 

aspek-aspek dalam penetapan peminatan peserta didik menurut Kemendikbud 

(2013:294) sebagai berikut: 

1) Prestasi belajar yang telah dicapai selama proses pembelajaran merupakan 

cerminan kecerdasasan dan potensi akademik yang dimiliki. Prestasi 

belajar peserta didik pada kelas VII, VII, IX merupakan profil kemampuan 

akademik peserta didik, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan pokok 

dalam peminatan. Data prestasi belajar diperoleh melalui teknik 

dokumentasi dan diharapkan semua calon peserta didik menyerahkan 

fotocopy raport SMP/MTs yang disyahkan oleh kepala sekolah yang 

bersangkutan. 

2) Prestasi non akademik merupakan cerminan bakat tertentu pada diri 

peserta didik. Prestasi non akademik yang telah dicapai, seperti kejuaraan 

dalam lomba melukis, menyanyi, menari, pidato, bulu tangkis, tenis meja, 

dll. Merupakan indikasi peserta didik memiliki kemampuan khusus/ bakat 

tertentu. Data ini dapat diperoleh melalui isian (angket) yang disiapkan 

dan teknik dokumentasi berupa fotocopy piagam penghargaan yang 

dimiliki calon peserta didik sejak SD/MI. 

3) Nilai ujian nasional (UN) yang dicapai merupakan cerminan kemampuan 

akademik mata pelajaran tertentu berstandar nasional. Prestasi dapat 

sebagai pertimbangan untuk pemilihan dan penetapan peminatan peserta 

didik. Nilai UN dapat diperoleh melalui teknik dokumentasi berupa 

fotocopy daftar nilai UN dan daftar isian (angket) yang disiapkan. 
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4) Minat belajar tinggi ditunjukkan dengan perasaan senang yang mendalam 

terhadap peminatan tertentu (mata pelajaran, bidang studi keahlian, 

program studi keahlian, kompetensi keahlian) berkontribusi positif 

terhadap proses dan hasil belajar. Pernyataan minat dapat secara tertulis. 

Pernyataan dalam belajar sebab aktivitas belajar berkaitan erat dengan 

minatnya. 

5) Cita-cita peserta didik untuk studi lanjut, pekerjaan, dan jabatan erat 

hubungannya dengan potensi yang dimilikinya dan dipengaruhi oleh hasil 

pengamatan terhadap figur keberhasilan seseorang/sekelompok dalam 

kehidupannya. Sinkronisasi antara cita-cita dengan potensi peserta didik 

dan prestasi yang dicapai dengan kesempatan belajar untuk mencapai cita-

cita, dapat menumbuhkan semangat belajar yang dipilihnya. 

6) Perhatian orang tua, fasilitasi dan latar belakang keluarga berpengaruh 

positif terhadap kesungguhan-ketekunan-kedisiplinan dalam belajar. Restu 

orang tua merupakan kekuatan spiritual yang dapat memberikan 

kemudahan yang dirahasiakan oleh peserta didik dalam belajar dan 

mencapai keberhasilan belajar. Anak mempunyai hubungan emosional 

dengan orang tua, juga berkaitan dengan semangat belajar. Orang tua 

diharapkan lebih pada memberikan dukungan atas pilihan peminatan 

putra-putrinya. Namun demikian, konselor hendaknya cermat dalam 

berdialog dengan orang tua tentang penempatan peminatan peserta 

didiknya, apalagi orang tua yang bersangkutan sangat berharap atas pilihan 

peminatan putra-putrinya. 

7) Diteksi potensi menggunakan instrumen tes psikologis atau tes. Tes 

peminatan bagi calon peserta didik tentang bakat dan minat dapat 

dilakukan oleh tim khusus yang memiliki kemampuan dan kewenangan. 

Pelaksanaan diteksi menggunakan instrumen tes psikologis yang standar 

dilakukan oleh tenaga ahli atau tes peminatan yang dikembangkan oleh 

konselor. Hasil diteksi potensi peserta didik dapat menggunakan hasil 

diteksi pada saat di SMP/MTs, hasil tes peminatan yang diselenggarakan 

di SMA/MA atau SMK atau dengan data hasil tes peminatan yang 

diselenggarakan di SMA/MA atau SMK. 

 

Dalam penerapannya pilihan peminatan kelompok mata pelajaran, 

peminatan lintas mata pelajaran, dan peminatan pendalaman materi mata 

pelajaran. Untuk peserta didik merupakan gabungan kombinasi dari setiap aspek 

pada setiap jenis dan jenjang satuan pendidikan.  

3.3.5.4 Langkah Pokok Pelayanan Peminatan 

Pelayanan peminatan peserta didik dimulai sejak sedini mungkin, yaitu 

sejak peserta didik menyadari bahwa ia berkesempatan memilih jenis sekolah 



50 
 

 
 

dan/atau mata pelajaran dan/atau arah karir dan/atau studi lanjutan. Ketika itulah 

langkah-langkah pelayanan peminatan secara sistematik dimulai, mengikuti 

sejumlah langkah yang disesuaikan dengan tingkat dan arah peminatan yang ada.  

1) Langkah Pertama : Pengumpulan Data 

Ketepatan dalam penetapan peminatan peserta didik memerlukan 

berbagai macam data atau informasi tentang diri peserta didik. Data yang 

dapat digunakan dalam layanan peminatan peserta didik antara lain prestasi 

belajar, prestasi non akademik, nilai ujian nasional, pernyataan minat peserta 

didik, cita-cita, perhatian orang tua dan diteksi potensi peserta didik. Teknik 

yang digunakan dalam pengumpulan data untuk peminatan peserta didik 

tersebut dapat digunakan teknik tes maupun teknik nontes. Menurut 

Kemendikbud (2013:296) teknik nontes yang dapat digunakan dalam 

pengumpulan data meliputi teknik-teknik sebagai berikut: 

a. Dokumentasi, sebagai teknik untuk memperoleh data prestasi belajar 

berdasarkan buku raport peserta didik kelas VII, VIII, IX, nilai ujian 

nasional di SMP/MTs serta prestasi non akademis. Data ini dapat 

digunakan untuk analisis kemampuan belajar peserta didik yang 

merupakan cerminan kesungguhan belajar, kecerdasan umum dan 

kecerdasan khusus yang dimaknakan dari mata pelajaran yang 

ditempuh relevansinya dengan bidang keahlian atau jenis peminatan 

peserta didik. 

b. Angket, sebagai teknik untuk memperoleh data tentang minat belajar 

peserta didik, perhatian orang tua, dan cita-cita. Isian angket minat 

belajar dan cita-cita peserta didik dapat dipergunakan untuk penetapan 

peminatan sebab isian minat merupakan pernyataan pikiran dan 

perasaan serta kemauan peserta didik. Isian perhatian orang tua 

merupakan bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran 

data tersebut. 

c. Wawancara, sebagai teknik yang dapat digunakan untuk 

mengklarifikasi isian angket dan hal lain yang diperlukan. 

d. Observasi, sebagai teknik yang dapat digunaan untuk memperoleh data 

kondisi fisik dan perilaku yang nampak sebagai bahan pertimbangan 

dalam penetapan peminatan peserta didik.  
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Disamping teknik non tes, dapat juga menggunakan teknik tes, seperti 

tes psikologis yang dilaksanakan oleh tester atau tes peminatan yang dapat 

dilaksanakan oleh konselor. Data yang dapat diperoleh melalui teknik tes 

tersebut dianalisis dan dipergunakan sebagai dasar penetapan peminatan 

peserta didik.  

Data yang diperoleh dari teknik tes dan non tes (dokumentasi, angket, 

wawancara, observasi, dll) saling melengkapi. Semakin banyak data yang 

dikumpulkan dan dapat dianalisis secara benar, maka ketepatan peminatan 

peserta didik akan semakin tinggi. Apabila data dari teknik tes tidak dapat 

diperoleh, penetapan peminatan peserta didik menggunakan data dari teknik 

non tes sudah dapat dipertanggungjwabkan. 

2) Langkah Kedua: Informasi Peminatan 

Informasi tentang peminatan peserta didik dilakukan saat pertama kali 

masuk sekolah (bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB)) 

atau pada awal masuk sekolah setelah dinyatakan diterima (awal masa 

orientasi studi (MOS)). Calon peserta didik atau peserta didik diberikan 

informasi selengkapnya tentang pilihan peminatan kelompok mata pelajaran, 

peminatan lintas mata pelajaran, dan peminatan pendalaman materi mata 

pelajaran yang ada di SMA/MA/SMK. Dengan informasi tersebut diharapkan 

peserta didik dapat memilih kelompok mata pelajaran, pilihan mata pelajaran 

lintas minat, dan pendalaman materi mata pelajaran yang sesuai dengan 

minatnya.  
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Selain informasi pada saat PPDB atau MOS, setelah pemilihan dan 

penetapan peminatan peserta didik sesuai dengan satuan pendidikan yang 

dimasuki peserta didik, Kemendikbud (2013:297) menyatakan bahwa 

diperlukan informasi tentang : 

a. Sekolah/Madrasah ataupun program yang sedang mereka ikuti. 

b. Cara-cara belajar, kegiatan pengembangan minat dan bakat, dan sarana 

dan prasarana belajar yang ada di sekolah/madrasah. 

c. Karir atau jenis pekerjaan yang perlu dipahami dan/atau yang dapat 

dijangkau setelah tamat mengikuti pendidikan yang sedang ditempuh. 

d. Studi lanjutan setelah taman pendidikan yang sedang ditempuh. 

 

Layanan informasi tentang berbagai hal tersebut di atas dapat 

dilakukan melalui layanan informasi untuk semua peserta didik. Layanan 

informasi ini dapat dilengkapi dengan kunjungan ke sekolah lanjutan dan/atau 

lembaga kerja yang sesuai dengan arah peminatan peserta didik. 

3) Langkah Ketiga : Identifikasi dan Penetapan peminatan 

Langkah ini terfokus pada mengidentifikasi potensi diri, minat, dan 

kelompok peminatan mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman 

materi mata pelajaran yang ada di satuan pendidikan yang dimasukinya. 

Dalam kurikulum 2013 ini, minimal ada 2 (dua) hak yang menjadi 

pertimbangan penetapan peminatan peserta didik, yaitu pilihan dan 

kemampuan peserta didik. Pilihan peserta didik terhadap kelompok 

peminatan mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman materi mata 

pelajaran dijaring melalui angket. Dalam pemilihan peminatan tersebut, 

peserta didik diharuskan mempertimbangkan potensi diri, prestasi belajar dan 

prestasi non akademik yang telah diperoleh, cita-cita, minat belajar dan 

perhatian orang tua. Dalam pemilihan peminatan, peserta didik harus 
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membicarakan dengan orang tua. Apabila terjadi kesulitan atau 

ketidakcocokan antara pilihan peserta didik dengan orang tua, maka peserta 

didik dan/atau orang tua dapat berkonsultasi dengan konselor. Sedangkan 

untuk mengetahui kemampuan peserta didik dilakukan oleh konselor dengan 

menganalisis nilai raport kelas VII, VIII, IX, Nilai UN di SMP, dan prestasi 

non akademik. Dari analisis tersebut ditetapkan kecenderungan peminatan 

peserta didik baik pilihan kelompok peminatan mata pelajaran, lintas mata 

pelajaran, dan pendalaman materi mata pelajaran. Bila tersedia data lain 

seperti deteksi potensi peserta didik dan rekomendasi konselor SMP/MTs 

dapat juga dijadikan pertimbangan. 

Menurut Kemendikbud (2013:299) terdapat alternatif-alternatif 

penetapan peminatan peserta didik yang sesuai dengan kondisi dan daya 

dukung masing-masing satuan pendidikan yang dapat diperoleh dalam proses 

peminatan peserta didik sebagai berikut. 

a. Alternative pertama adalah bahwa konselor dalam proses pemilihan dan 

penetapan peminatan peserta didik berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu 

prestasi belajar peserta didik kelas VII,VIII,IX yang diperoleh di 

SMP/MTs, prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs, dan prestasi non 

akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs. 

b. Alternative kedua adalah bahwa konselor dalam proses pemilihan dan 

menetapkan peminatan peserta didik berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu 

: prestasi belajar peserta didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di 

SMP/MTs, prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs, prestasi non 

akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs, minat belajar 

peserta didik yang diperoleh dari angket saat pendaftaran/pendataan. 

c. Alternative ketiga adalah bahwa konselor dalam proses pemilihan dan 

menetapkan peminatan peserta didik berdasarkan 5 (lima) aspek yaitu: 

prestasi belajar peserta didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di 

SMP/MTs, prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs, prestasi non 

akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs, minat belajar 

peserta didik yang diperoleh dari angket saat pendaftaran/pendataan, 

dan data diteksi potensi peserta didik menggunakan tes peminatan yang 
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dilaksanakan di SMP/MTs atau di SMA/SMK atau Rekomendasi 

konselor SMP/MTs. 

d. Alternative keempat adalah bahwa konselor dalam proses pemilihan 

dan menetapkan peminatan peserta didik berdasarkan 6 (enam) aspek 

yaitu : prestasi belajar peserta didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh 

di SMP/MTs, prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs, prestasi non 

akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs, minat belajar 

peserta didik yang diperoleh dari angket saat pendaftaran/pendataan, 

data diteksi potensi peserta didik menggunakan tes peminatan yang 

dilaksanakan di SMP/MTs atau di SMA/SMK, dan  rekomendasi 

konselor SMP/MTs. 

 

Proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik yang 

difasilitasi oleh konselor tersebut diharapkan pilihan dan penetapan pilihan 

kelompok peminatan mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman 

materi mata pelajaran yang diminatinya sesuai dengan potensi diri peserta 

didik, sehingga terjadi “the right man on the right place”. Dengan ketepatan 

dalam memilih dan menetapkan kelompok peminatan mata pelajaran, lintas 

mata pelajaran, dan pendalaman materi mata pelajaran, maka akan menunjang 

kelancaran dalam proses pembelajaran, keberhasilan dalam belajar, dan 

keberhasilan pengembangan karir lebih lanjut. Disamping itu juga akan 

menunjang perkembangan peserta didik agar secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara sehingga dapat mencapai 

perkembangan yang optimal. Perkembangan optimal bukan sebatas prestasi 

sesuai dengan kapasitas intelektual dan minat yag dimilikinya, melainkan 

sebagai sebuah kondisi perkembangan yang memungkinkan peserta didik 

mampu mengambil pilihan dan keputusan secara tepat dan bertanggung jawab 
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serta memiliki daya adaptasi tinggi terhadap dinamika kehidupan yang 

dihadapi. 

4) Langkah Keempat : Penyesuaian 

Langkah selanjutnya adalah penyesuaian terhadap peminatan 

kelompok peminatan mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman 

materi mata  pelajaran yang dipilih dan ditetapkan peserta didik. Apabila 

peserta didik masih bimbang, ragu atau khawatir dengan pemintannya, maka 

dapat berkonsultasi dengan konselor. Apabila keputusan pilihan peminatan 

peserta didik tepat tetapi sekolah/madrasah yang sedang atau akan diikuti 

tidak tersedia pilihan yang diinginkan, maka peserta didik yang bersangkutan 

dapat dianjurkan untuk mengambil pilihan itu di sekolah lain. Lebih jauh, 

apabila pilihan dan keputusan tepat dan  fasilitas di sekolah/madrasah 

tersedia, tetapi dukungan moral dan finansial orang tua tidak ada, maka perlu 

dilakukan konseling individual dengan peserta didik dan pembahasan dengan 

orang tua peserta didik untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi 

peserta didik. Apabila pilihan dan keputusan tidak tepat, maka peserta didik 

yang bersangkutan dapat mengganti pilihan peminatan kelompok mata 

pelajaran, lintas mata pelajaran dan pendalaman materi  mata pelajaran yang 

lain dan perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada diri peserta didik dan 

pihak-pihak yang terkait. Sebagai tindak lanjut, peserta didik diberi layanan 

konseling individual untuk membantu memperlancar dalam mengatasi atau 

mengentaskan masalah yang dihadapinya sehingga akan menunjang 

keberhasilan dalam proses dan hasil belajar.  
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5) Langkah Kelima : Monotoring dan Tindak Lanjut 

Konselor, Guru Mata pelajaran, dan Guru Wali Kelas secara 

berkolaborasi melakukan monitoring kegiatan peserta didik secara keseluruhan 

dalam menjalani program pendidikan yang diikutinya, khususnya berkenaan 

dengan pilihan peminatan kelompok mata pelajaran, peminatan lintas mata 

pelajaran, dan peminatan pendalaman materi mata pelajaran. Perkembangan dan 

berbagai permasalahan peserta didik di dalam mengikuti program pendidikan di 

sekolah/madrasah perlu diantisipasi, dievaluasi dan ditindaklanjuti melalui 

pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat. 

3.3.5.5 Pelayanan Peminatan Menyeluruh  

Pelayanan peminatan peserta didik secara menyeluruh melibatkan berbagai 

unsur, yaitu peserta didik sendiri yang pada dirinya terkait langsung arah dan 

obyek peminatan, jenis layanan dan kegiatan pendukung yang dilakukan oleh 

konselor dan pihak-pihak lain terkait, melalui strategi pembahasan yang cukup 

mendalam dengan dinamika BMB3, yang akhirnya diperoleh pilihan dan 

penetapan peminatan dengan kriteria UCA yang jelas dan mantap. Kelima 

langkah pelayanan tersebut terdahulu merupakan tahap-tahap pelaksanaan dengan 

muatan unsur-unsur yang dimaksudkan itu. 

2.3.6 Pemahaman Konselor Terhadap Implementasi Bimbingan dan 

Konseling Dalam Kurikulum 2013 

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti, mengingat, 

memperoleh makna dari pengetahuan atau informasi yang diperoleh kemudian 

dapat menjelaskan apa yang dipahami dengan baik 
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Konselor atau guru BK adalah tenaga pendidik profesional dalam bidang 

bimbingan dan konseling dengan tugas melaksanakan layanan bimbingan dan 

konseling yaitu mendidik, membimbing, dan mengembangkan kemampuan 

peserta didik (siswa) dalam memecahkan permasalahan yang dialami dan segala 

potensi melalui layanan bimbingan dan konseling. 

Maka pemahaman konselor adalah kemampuan seseorang tenaga 

profesional yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan 

mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan dan konseling untuk 

mengerti, mengingat, memperoleh makna dari pengetahuan atau informasi yang 

diperoleh kemudian dapat menjelaskan apa yang dipahami dengan baik. 

Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan 

indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara 

yang produktif, kreatif, inovativ dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Kurikulum 

merupakan metode untuk dapat membawa insan indonesia memiliki kompetensi 

sikap, pengetahuan dan ketrampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga 

negara yang produktif, kreatif, inovativ dan afektif. Kurikulum 2013 memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan minat, 

atas dasar prinsip perbedaan kemampuan peserta didik untuk memiliki tingkat 

penguasaan di atas standar yang telah ditentukan (dalam sikap, ketrampilan dan 

pengetahuan), beragam program sesuai dengan minat peserta didik dan beragam 

pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan awal dan minat peserta didik. 
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Kurikulum 2013 lebih sensitif dan respek terhadap perbedaan kemampuan 

kecepatan belajar peserta didik, dan untuk SMA/MA dan SMK memberikan 

peluang yang lebih terbuka kepada peserta didik untuk memilih mata pelajaran 

yang diminati, mendalami materi mata pelajaran dan mengembnagkan berbagai 

potensi yang dimilikinya secara fleksibel sesuai dengan kemampuan dasar umum 

(kecerdasan), bakat, minat dan karakteristik kepribadian. 

Jadi pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling 

dalam kurikulum 2013 adalah seseorang tenaga profesional yang memperoleh 

pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada 

pelayanan bimbingan dan konseling untuk mengerti, mengingat, memperoleh 

makna dari pengetahuan atau informasi yang diperoleh kemudian dapat 

menjelaskan apa yang dipahami dengan baik tentang pelaksanaan kurikulum 2013 

khususnya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling.  

Dalam rangka implementasi kurikulum 2013 yang mengamanatkan adanya 

peminatan peserta didik pada kelompok mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan 

pendalaman mata pelajaran maka diperlukan adanya pelayanan bimbingan dan 

konseling yang dilakukan oleh guru BK atau konselor. Kegiatan bimbingan dan 

konseling yang lebih luas demikian itu diisi dengan pelayanan bimbingan dan 

konseling peminatan yang membesarkan pendirian peserta didik sesuai dengan 

potensi, bakat, minat mereka masing-masing. demikian pelayanan bimbingan dan 

konseling memberikan pelayanan peminatan peserta didik dengan sungguh-

sungguh. 
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Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya pendidikan dan 

latihan guru BK atau konselor agar memperoleh  pemahaman tentang kurikulum 

2013. Ini dimaksudkan agar guru BK atau konselor harus bisa menjalankan peran 

dan fungsinya terkait dengan pelayanan peminatan peserta didik dalam bimbingan 

dan konseling sehingga peserta didik akan mampu memilih dan menetapkan 

kelompok mata pelajaran yang diminati sesuai dengan potensi dirinya. Kesesuaian 

dalam memilih dan menetapkan kelompok mata pelajaran yang diminatinya akan 

membantu dalam proses belajar dan keberhasilan belajar yang dijalaninya. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh metode penelitian 

yang digunakan. Ketepatan metode akan mengatur arah dan proses dalam upaya 

pencapaian tujuan penelitian. Oleh karena itu metode penelitian mempunyai peran 

penting dalam menentukan kualitas hasil penelitian. 

Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa hal yang akan menentukan 

langkah-langkah pelaksanaan penelitian agar kegiatan dapat berjalan dengan 

lancar dan sistematis. Adapun langkah-langkah yang harus ditentukan adalah jenis 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, teknik analisis data. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian adalah salah satu kegiatan ilmiah, yang dilakukan dengan cara 

yang sistematis dan mengikuti aturan-aturan metodologi. Jenis dalam penelitian 

adalah penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Menurut Singarimbun (2006: 4), penelitian 

deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial 

tertentu, Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik 

mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu (Azwar, 2004:7).  
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Berdasarkan metodenya, maka penelitian yang digunakan peneliti yaitu 

jenis penelitian survei. Arikunto (2006: 54) menjelaskan survei adalah suatu 

bentuk teknik penelitian dimana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel 

berupa orang, melalui pertanyaan-pertanyaan, suatu cara mengumpulkan data 

dengan individu-individu dalam suatu sampel. Senada dengan hal tersebut, 

Singarimbun (2006: 3) berpendapat bahwa survei adalah penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpul data yang pokok. Pada umunya yang merupakan unit analisa dalam 

penelitian survai adalah individu. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian survei 

adalah penelitian dalam suatu populasi dan mengambil sampel tersebut untuk 

mengumpulkan informasi dan data-data individu menggunakan kuesioner atau 

angket. Penelitian ini yaitu survei tentang tingkat pemahaman konselor terhadap 

implementasi bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013 di SMA se-

Kabupaten Cilacap tahun pelajaran 2013/2014. Dalam hal ini peneliti ingin 

memperoleh informasi yang benar, obyektif, dan gambaran yang faktual tentang 

fenomena yang di selidiki. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009: 117) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang di terapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi menurut Sutrisno Hadi (2004: 182) adalah seluruh 
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penduduk yang di maksudkan untuk diselidiki dan jumlah penduduk atau individu 

tersebut mempunyai satu sifat yang sama. “Populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian” (Arikunto, 2006: 108).  

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat berupa manusia, benda-

benda, hewan, tumbuh-tumbuhan dan peristiwa-peristiwa sebagai sumber data 

yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah seluruh konselor SMA se-Kabupaten Cilacap yang 

menjadi sekolah percontohan pelaksanaan kurikulum 2013. Terdapat 7 SMA di 

kabupaten Cilacap yang menjadi SMA percontohan pelaksanaan kurikulum 2013 

yaitu : 

Tabel 3.1 

Daftar Jumlah Guru BK Berdasarkan Sekolah 

No Nama Sekolah Jumlah Guru BK 

1  SMA Negeri 1 Cilacap 5 orang 

2  SMA Negeri 2 Cilacap 3 orang 

3  SMA Negeri 3 Cilacap 4 orang  

4  SMA Muhammadiah Cilacap 1 orang  

5  SMA Negeri 1 Binangun 2 orang  

6  SMA Negeri 1 Jeruk Legi 4 orang 

7  SMA Negeri 1 Cipari 3 orang  

JUMLAH 22 orang 
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Arikunto (2006:134) menyatakan bahwa apabila subyeknya kurang dari 

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Tetapi, jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil antara 10-15% 

atau lebih. Oleh karena subyek penelitian kurang dari 100, maka dalam penelitian 

ini tidak menggunakan sampel. Selain itu penelitian ini juga bermaksud membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 

 

3.3 Variabel Penelitian  

Memahami variabel dan kemampuan menganalisis data atau 

mengidentifikasi setiap variabel menjadi variabel yang lebih kecil (sub variabel) 

merupakan syarat mutlak bagi setiap peneliti. Oleh karena pentingnya memahami 

variabel dalam penelitian, dalam variabel penelitian ini akan dijelaskan tentang 1) 

Identifikasi variabel, 2) Definisi operasional variabel.  

3.3.1 Identifikasi Variabel  

Variabel adalah konsep mengenai atribut atau sifat yang terdapat pada 

subjek penelitian (Azwar, 2004:59). Variabel merupakan salah satu komponen 

penting dalam suatu penelitian, karena memahami dan menganalisis setiap 

variabel membutuhkan kelincahan berpikir bagi peneliti. Menurut Arikunto 

(2010:161), “variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian”. Menurut Sugiyono (2010 : 3) Variabel penelitian 

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan.  
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Variabel dalam penelitian ini yaitu tingkat pemahaman konselor terhadap 

implementasi bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013. Variabel tersebut 

adalah variabel tunggal, sehingga tidak ada hubungan antar variabel, baik variabel 

yang mempengaruhi (independent) dan variabel yang dipengaruhi (dependen). 

3.3.2 Definisi Oprasional Variabel  

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberi batasan arti dari variabel 

penelitian guna memperjelas makna yang dimaksudkan dan membatasi ruang 

lingkup, sehingga tidak akan terjadi salah pengertian atau salah persepsi dalam 

menginterpretasikan data dan hasil yang telah diperoleh. Dalam implementasi 

bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 di bagi menjadi beberapa sub 

yaitu (1) Posisi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, (2) Program 

bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, (3) Implementasi program 

bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. 

  

3.4 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Pengumpul Data 

Kegiatan pengumpulan data adalah salah satu tahap penting dalam proses 

pendidikan. Pengumpulan data dimaksudkan untuk mengungkap fakta mengenai 

variabel yang diteliti dengan menggunakan metode yang tepat dan instrumen yang 

baku. “Di dalam kegiatan penelitian, cara memperoleh data dikenal sebagai 

metode pengumpulan data” (Arikunto, 2006: 149). 

Untuk itu digunakan teknik-teknik, prosedur serta alat yang dapat 

diandalkan karena baik buruknya suatu penelitian sebagian tergantung pada 
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teknik-teknik pengumpulan data. Sedangkan “instrumen adalah alat pada waktu 

peneliti menggunakan sesuatu metode” (Arikunto, 2006:149). “Metode 

pengumpulan data adalah cara memperoleh data dalam suatu kegiatan penelitian” 

(Arikunto, 2006: 126). Dalam penelitian ini metode yang dipakai dalam 

pengumpulan data adalah teknik non tes. Instrumen yang akan digunakan adalah 

angket dan wawancara, guna mengungkap bagaimana tingkat pemahaman 

konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. 

Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara 

mendalam tentang tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan 

dan konseling dalam kurikulum 2013 di SMA se-Kabupaten Cilacap tahun 

pelajaran 2013/2014.  

3.4.2 Angket 

Dalam penelitian ini alat utama pengumpulan data yang digunakan adalah 

angket. Angket atau kuesioner merupakan suatu bentuk instrumen pengumpulan 

data yang sangat fleksibel dan relatif mudah digunakan.  Arikunto (2006:151) 

menjelaskan bahwa angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Instrumen untuk metode angket adalah 

angket atau kuesioner. Bentuk angket yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

jenis angket tertutup. “yang dimaksud angket tertutup adalah angket yang sudah 

disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih” (Arikunto, 2006: 

128). Angket pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tingkat 
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pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam 

kurikulum 2013.  

Angket atau kuesioner didefinisikan sebagai sejumlah pertanyaan atau 

pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri 

responden, yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab 

oleh responden (Sutoyo, 2009 : 167). Mc. Millan, J.H (2001:257) dalam Anwar 

Sutoyo, memandang angket atau kuesioner sebagai teknik yang banyak digunakan 

untuk menggali informasi dari subyek. Angket juga dipandang relatif ekonomis, 

sebab dalam waktu singkat sejumlah pertanyaan atau pernyataan dapat dijawab 

oleh responden dalam jumlah yang banyak pula. 

Metode angket digunakan karena memiliki beberapa keunggulan. Menurut 

Arikunto (2010: 195) angket atau kuesioner memang mempunyai banyak 

keuntungan sebagai instrumen pengumpulan data, yaitu: tidak memerlukan 

hadirnya peneliti; dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden; 

dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing dan menurut 

waktu senggang responden; dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur 

dan tidak malu-malu menjawab; dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua 

responden dapat diberi pertanyaan yang benar-benar sama. 

Di samping adanya keuntungan-keuntungan dari metode angket tersebut, 

terdapat juga kelemahan-kelemahannya yaitu: responden sering tidak teliti dalam 

menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewati tidak dijawab, padahal sukar 

diulangi diberikan kembali padanya; seringkali sukar dicari validitasnya; 

walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden dengan sengaja memberikan 
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jawaban yang tidak betul-betul atau tidak jujur; seringkali tidak kembali, terutama 

jika dikirim lewat pos. 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan angket atau kuesioner di atas, 

maka peneliti berusaha untuk menekan sekecil mungkin kelemahan-kelemahan 

tersebut, antara lain : memberikan petunjuk-petunjuk dengan singkat dan lengkap 

untuk menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengisian angket 

agar responden dapat memberikan jawaban yang jujur; memberikan penjelasan 

sebelum menyebarkan angket sehingga responden bersedia mengisi angket tanpa 

adanya perasaan terpaksa; mengamati dan meneliti kembali jawaban yang telah 

diisi oleh responden agar tidak ada pertanyaan yang terlewati/belum dijawab. 

Dengan demikian pemilihan angket sebagai instrumen sangat membantu 

peneliti dalam memperoleh data tentang tingkat pemahaman konselor terhadap 

implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. 

3.4.3 Wawancara 

Sugiyono (2010:317) menyatakan bahwa wawancara adalah pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Terdapat dua jenis wawancara, 

yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini 

hanya digunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dalam penelitian 

ini menggunakan pedomanan wawancara yang disusun berdasarkan kisi-kisi 

pengembangan pedoman wawancara. Penggunaan metode interview atau 

wawacara dalam penelitian ini ditujukan untuk menggali data penunjang yang 
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terkait tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013. 

3.4.4 Penyusunan Instrumen  

Instrumen dalam penelitian ini adalah angket yang berupa seperangkat 

pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi mengenai 

tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling 

dalam kurikulum 2013. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan angket tertutup model skala Likert. Angket tertutup artinya angket 

diberikan langsung kepada responden kemudian responden tinggal memilih 

alternatif jawaban yang sudah disediakan. Pemilihan menggunakan angket 

tertutup ini beralasan bahwa peneliti ingin memperoleh jawaban dari konselor 

sesuai dengan data yang ingin diungkap. Jika menggunakan angket terbuka yang 

kemungkinan guru memberikan secara bebas sesuai dengan keinginannya maka 

dikhawatirkan data yang diperoleh menyimpang dari data yang ingin diungkap. 

Sedangkan skala likert dimaksudkan untuk mengukur variabel pemahaman, dalam 

hal ini yaitu  tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013. Pada angket ini terdapat lima pilihan jawaban 

yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), KS (Kadang Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan 

STS (Sangat Tidak Sesuai). Pemberian skoring pada angket berdasarkan skala 

likert. Pada jawaban diberlakukan angka skor, sehingga analisis dilakukan 

terhadap skor tersebut. Data yang dihasilkan berupa data interval. Berikut kategori 

jawaban dan cara pemberian skor angket ini adalah 
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Tabel 3.2 

Kategori Penskoran Jawaban 

 Kategori jawaban positif 

Skor Pernyataan 

Positif Negatif 

SS (Sangat Sesuai) 

S (Sesuai) 

KS (Kurang Sesuai) 

TS (Tidak Sesuai) 

STS (Sangat Tidak Sesuai) 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Untuk menghindari dan mengatasi kecenderungan kebanyakan responden 

memilih jawaban yang hanya tertumpu pada satu pilihan alternatif jawaban seperti 

sesuai, maka dalam penyusunan butir pertanyaan dibuat pertanyaan positif dan 

pertanyaan negatif. 

3.4.5 Prosedur Penyusunan Instrumen 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengadaan instrumen penelitian 

melalui beberapa tahap. Menurut Arikunto (2010: 209) prosedur yang ditempuh 

dalam penyusunan instrumen adalah perencanaan, penulisan butir soal, 

penyutingan, uji coba, analisis hasil, revisi, dan instrumen jadi. Sedangkan dalam 

penelitian ini, langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam 

penyusunan instrumen dapat dilihat pada bagian berikut:  
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Gambar 3.1  

Prosedur Penyusunan Instrumen 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto,2010:166) 

 

Langkah-langkah dalam penyusunan instrumen dilakukan dalam beberapa 

tahap. Dalam pembuatan mampu uji cobanya, peneliti menyususn kisi-kisi 

pengembangan instrumen yang meliputi variabel, komponen, indikator, nomor 

item dan jumlah pernyataan. Penyusunan butir-butir angket didasarkan atas kisi-

kisi angket yang telah dikontruksi sesuai landasan teori yang telah dikaji dan 

dikembangkan. Setelah angket disusun, butir-butir angket tersebut diujicobakan 

kepada sejumlah konselor untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen. 

Sehingga dengan kriteria tertentu dapat ditentukan butir instrumen yang dapat 

digunakan dan yang tidak dapat digunakan. Subyek yang digunakan untuk uji 

coba instrumen yaitu 9 konselor yang tersebar di tiga SMA se-Kabupaten 

Banyumas yang telah menerapkan kurikulum 2013 dan konselor tersebut bukan 

merupakan anggota sampel dalam penelitian. 

  

Teori Kisi-kisi 

Uji Coba Revisi 

Instrumen 

 

Instrumen Jadi 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Salah satu masalah penting dalam penelitian adalah masalah cara dan atau 

instrumen yang dipergunakan untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif. 

Masalah ini dipandang penting sebab simpulan hasil penelitian akan dapat 

dipercaya manakala didasarkan pada atau diperoleh melalui alat ukur yang baik 

(valid dan reliabel). Berikut akan dipaparkan validitas dan reliabilitas dalam 

penelitian ini. 

3.5.1 Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya 

(Azwar, 2007: 5). Berdasarkan pengertian tersebut bahwa valid tidaknya suatu 

alat ukur tergantung pada mampu tidaknya alat ukur tersebut mencapai tujuan 

pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas 

internal. Validitas internal merujuk pada adanya kesesuaian antara keseluruhan 

instrumen yang dibuat peneliti dengan bagian-bagian dari instrumen tersebut. 

bagian dari instrumen tersebut dapat berupa butir-butir soal atau dapat pula berupa 

faktor-faktornya (biasanya merupakan kumpulan dari butur-butir soal. Pada 

pengujian ini hanya menganalisis keseluruhan instrumen tersebut. Hasil uji coba 

dihitung dengan rumus korelasi product moment. Mengkorelasikan skor tiap item 

instrument dalam skor total. 
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Keterangan : 

xyr
 = Validitas butir 

 X
 = Jumlah skor butir 

2

 X
 = Jumlah kuadrat skor butir 

Y
 = Jumlah skor total 

 2Y
 = Jumlah kuadrat skor total 

 XY  = Jumlah hasil kali skor X dan Y setiap responden 

N  = Jumlah responden 

(Sugiyono, 2010: 356) 

Hasil perhitungan selanjutnya dikonsultasikan dengan rtabel  pada taraf 

signifikan sebesar 5%.  Apabila hasil perhitungan rhitung >rtabel  maka instrumen 

dikatakan valid, apabila rhitung <rtabel  maka instrumen dikatakan tidak valid. 

Berdasarkan analisis item diketahui bahwa dari 123 butir soal terdapat 38 

butir yang tidak valid, yaitu nomor; 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 

27, 28, 30, 33, 36, 39, 43, 44, 50, 51, 53, 72, 77, 78, 87, 89, 90, 91, 95, 102, 110, 

112, 117, 123  karena memiliki rhitung <rtabel  (-0.72; 0,56; 0.63; 0.17; 0.41; 0.37; 

0.35; 0.51; 0.59; -0.43; 0.44; 0.62; 0.57; 0.57; 0.60; 0.52; 0.51; 0.61; 0.42; 0.48; 

0.62; 0.62; 0.64; 0.60; 0.59; 0.53; 0.60; 0.64; -0.12; 0.65; 0.09; 0.65; 0.63; 0.47; 

0.53; 0.47; 0.64; 0.51 < 0.666) untuk α = 5% dengan N = 9. 38 butir soal tersebut 

diperbaiki karena sebagian besar butir yang tidak valid adalah butir-butir soal 

negatif, sehingga apabila dihilangkan tidak ada perbandingan untuk butir soal 



73 
 

 
 








 













2

2

11 1
1k

k

t

br




positif. Dengan demikian jumlah item yang digunakan untuk penelitian ada 

sebanyak 123 butir soal, yang kemudian setiap butir soalnya diperbaiki untuk 

mengambil data penelitian. Perhitungan analisis selengkapnya terlampir pada 

lampiran. 

3.5.2 Reliabilitas  

Reliabilitas merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang 

sama ketika mereka diuji-ulang dengan tes yang sama pada kesempatan berbeda, 

atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen yang berbeda, atau dalam kondisi 

pengujian yang berbeda (Anastasi, 2006: 94 dalam sutoyo, 2009: 55). Dalam 

penelitian ini instrumen yang digunakan yaitu angket tertutup model skala likert 

sehingga data yang diperoleh adaalh interval. Data interval adalah data yang 

jaraknya sama, tetapi tidak mempunyai nilai nol absolut (mutlak). Pada data ini, 

walaupun datanya nol, tetapi masih mempunyai nilai. 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas, peneliti menggunakan teknik 

koefisien Alfa. Pengujian reliabilitas dengan teknik Koefisien Alfa dilakukan 

untuk jenis data interval/essay (Sugiyono, 2010 :365). Adapun rumus koefisien 

reliabilitas Koefisien Alfa yaitu: 

 

 

Keterangan :  

r ¹¹ = reliabilitas instrument 

K = banyak butir pertanyaan 

Ʃσ²ь = jumlah varians butir 
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Ʃσ²t = jumlah varians total 

(Sugiyono, 2010: 365) 

Untuk mencari varians butir digunakan rumus : 

 

 

 

Dari hasil perhitungan reliabilitas kemudian hasil tersebut dikonsultasikan 

dengan nilai rtabel  dengan taraf signifikansi 5% apabila rhitung >rtabel  maka butir 

soal dikatakan reliabel. Berdasarkan uji coba terhadap 9 guru Konselor di SMA 

Se-Kabupaten Banyumas (N = 9) diperoleh harga rhitung  sebesar 0,990. Dengan 

demikian angket tersebut labih besar daripada rtabel  maka angket tersebut reliable. 

Adapun kriteria reliabilitas soal menurut Arikunto (2006: 178) adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Reliabilitas 

No. Rentang Skor Kriteria 

1 0,9 < rh    1 Sangat tinggi 

2 0,7 < rh 0,8 Tinggi 

3 0,5 < rh 0,6 Cukup 

4 0,3 < rh 0,4 Rendah 

5 0,0 < rh 0,2 Sangat rendah 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Dalam suatu penelitian ilmiah, teknik analisis data merupakan salah satu 

bagian terpenting karena dengan adanya analisis data masalah dalam penelitian 

 










2

2

2

X
X

b



75 
 

 
 

dapat diketahui jawabannya. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden terkumpul atau sumber data lain terkumpul. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan analisis data deskriptif presentase. Menurut Azwar 

(2004: 6) penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai taraf deskriptif 

yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih 

mudah dipahami dan disimpulkan. 

Analisis deskriptif presentase digunakan utuk menggambarkan keadaan 

atau fenomena yang terjadi. Dalam hal ini fenomena tersebut adalah tingkat 

pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam 

kurikulum 2013. Perhitungan yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

persentase skor jawaban dari masing-masing responden, dihitung dengan rumus: 

DP = 
N

n
x 100%  

Keterangan : 

DP = Deskriptif persentase 

n    = jumlah skor jawaban responden 

N   = jumlah skor jawaban ideal 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan diuraikan penjelasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

disertai dengan analisis data secara deskriptif dan pembahasannya tentang 

“Tingkat Pemahaman Konselor Terhadap Implementasi Bimbingan Dan 

Konseling Dalam Kurikulum 2013 di SMA se-Kabupaten Cilacap Tahun 

Pelajaran 2013/2014”. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada sub bab hasil penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian secara 

deskriptif persentase. Hasil penelitian secara deskriptif persentase akan digunakan 

untuk menggambarkan tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi 

bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 di SMA se-Kabupaten Cilacap. 

Implementasi bimbingan dan konseling meliputi beberapa unsur, yaitu: (1) posisi 

BK dalam kurikulum 2013, (2) program BK dalam kurikulum 2013, dan (3) 

implementasi program BK dalam kurikulum 2013. Unsur-unsur tersebut 

merupakan fokus dalam penelitian ini. Masing-masing unsur tersebut dijelaskan 

oleh deskriptor sehingga lebih mudah dalam pengukuran instrument yang 

digunakan. Analisis instrument dengan teknik deskriptif persentase dilakukan 

dalam dua tahap, yaitu analisis secara keseluruhan dan analsis secara khusus 

dilihat dari indikator variabel. 
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4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Data Penelitian Secara 

Keseluruhan 

 

Hasil analisis data penelitian secara keseluruhan tentang tingkat 

pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam 

kurikulum 2013 di SMA se-Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2013/2014 yang 

melibatkan 22 konselor secara umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman Konselor Terhadap Implementasi 

Bimbingan Dan Konseling Dalam Kurikulum 2013 di SMA se-Kabupaten 

Cilacap 

 

Interval 

Persentase Skor 
F % Kriteria 

88%-100% 0 0 Sangat Tinggi 

71%-87% 22 100 Tinggi 

54%-70% 0 0 Sedang 

37%-53% 0 0 Rendah 

20%-36% 0 0 Sangat Rendah 

Jumlah 22 100  

 

 

Tabel 4.2 

Analisis Persentase Tingkat Pemahaman Konselor Terhadap Implementasi 

Bimbingan Dan Konseling Dalam Kurikulum 2013 di SMA se-Kabupaten 

Cilacap Tahun Pelajaran 2013/2014 

 

No Sub Variabel % Kriteria 

1 Memahami Posisi Bimbingan dan 

Konseling dalam Kurikulum 2013 

72.46% Tinggi 

2 Memahami Program Bimbingan dan 

Konseling dalam Arah Pelayanan 

Bimbingan dan Konseling dalam 

Kurikulum 2013 

71.60% Tinggi 
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3 Memahami Implementasi Program 

Bimbingan dan Konseling dalam 

Kurikulum 2013 

67.20% Sedang 

Tingkat Pemahaman Konselor Terhadap 

Implementasi Bimbingan Dan Konseling 

Dalam Kurikulum 2013 di SMA se-Kabupaten 

Cilacap Tahun Pelajaran 2013/2014 

70.78% Tinggi 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Diagram Frekuensi Tingkat Pemahaman Konselor Terhadap Implementasi 

Bimbingan Dan Konseling Dalam Kurikulum 2013 di SMA se-Kabupaten 

Cilacap 

 

Dari data kuantitatif hasil penelitian  tingkat pemahaman konselor 

terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013 di SMA 

se-Kabupaten Cilacap menunjukkan hasil sebagai berikut; pemahaman posisi BK 

dalam kurikulum 2013 sebesar 72.46%, pemahaman program BK dalam 

kurikulum 2013 sebesar 71.60%, dan pemahaman implementasi BK dalam 

kurikulum 2013 sebesar 67.20%. 
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Dari tabel analisis deskriptif persentase diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa apabila dilihat dari data secara keseluruhan, tingkat pemahaman konselor 

terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013 di SMA 

se-Kabupaten Cilacap termasuk dalam kategori yang tinggi, dengan persentase 

70.78%. 

Berdasarkan analisis data penelitian yang diperoleh membuktikan bahwa 

konselor yang ada di SMA  Se-Kabupaten Cilacap telah mampu 

mengimplementasikan bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 sesuai 

dengan Permendikbud 81 A Tahun 2013. Akan tetapi dalam sub variabel 

pemahaman implementasi BK dalam kurikulum 2013 termasuk dalam kriteria 

sedang, sehingga konselor harus banyak mempelajari implementasi BK dalam 

kurikulum 2013, agar dalam pelaksanaanya bisa lebih baik. 

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pada Sub Variabel 

Pemaparan mengenai hasil analisis deskriptif persentase data penelitian 

pada sub variabel meliputi: 1) Memahami posisi bimbingan dan konseling dalam 

kurikulum 2013; 2) Memahami program bimbingan dan konseling dalam arah 

pelayanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013; 3) Memahami 

implementasi program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. 

4.1.2.1 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Data Penelitian Pada Sub Variabel 

Memahami Posisi Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013 

Tingkat pemahaman konselor dalam posisi bimbingan dan konseling 

dalam kurikulum 2013 meliputi; pemahaman konselor tentang konseling adalah 

pendidikan, pemahaman konselor tentang peran dan fungsi pelayanan BK, 
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pemahaman konselor tentang eksistensi bk dalam kurikulum 2013. Lebih lanjut 

dipaparkan dalam tabel 4.3 

Tabel 4.3 

Analisis Persentase Sub Variabel Memahami Posisi Bimbingan dan 

Konseling dalam Kurikulum 2013 

No Indikator % Kriteria 

1 
Pemahaman konselor tentang konseling adalah 

pendidikan 73.23% Tinggi 

2 
Pemahaman konselor tentang peran dan fungsi 

pelayanan BK 74.14% Tinggi 

3 
Pemahaman konselor tentang eksistensi BK 

dalam kurikulum 2013 65.15% Sedang 

Memahami Posisi Bimbingan dan Konseling dalam 

Kurikulum 2013 72.46% Tinggi 

 

 

Gambar 4.2 

Diagram Frekuensi Pemahaman Konselor Dalam Memahami Posisi 

Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013 di SMA se-Kabupaten 

Cilacap 
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Dari tabel diatas diperoleh gambaran bahwa tingkat pemahaman konselor 

dalam memahami posisi bimbingan dan konseling mencapai rata-rata 72.46% 

dengan kriteria tinggi. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait pemahaman 

konselor dalam memahami posisi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 

2013, diantaranya sebagai berikut: 

1) Pemahaman konselor tentang konseling adalah pendidikan 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

pemahaman konselor tentang konseling adalah pendidikan dapat dideskripsikan 

bahwa 9.09% (2 orang) dari 22 konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap 

dalam memahami konseling adalah pendidikan berada pada kriteria sangat tinggi, 

63.63% (14 orang) berada pada kriteria tinggi,  dan 27.27% (6 orang) berada pada 

kriteria sedang (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan konselor SMA Negeri se-

Kabupaten Cilacap pada deskriptor ini berada pada kriteria tinggi dengan rata-rata 

72.46%%. Hal ini berarti konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap telah 

mampu memahami bahwa konseling adalah pendidikan dengan baik.  

2) Pemahaman konselor tentang peran dan fungsi pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013 

 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

pemahaman konselor tentang peran dan fungsi pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013 dapat dideskripsikan bahwa 18.18% (4 orang) 

dari 22 konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap dalam memahami peran dan 

fungsi pelayanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 berada pada 

kriteria sangat tinggi, 45.45% (10 orang) berada pada kriteria tinggi, dan 36.36% 

(8 orang) berada pada kriteria sedang (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan 
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konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap pada deskriptor ini berada pada 

kriteria tinggi dengan rata-rata 74.14%. Hal ini berarti konselor SMA Negeri se-

Kabupaten Cilacap telah mampu memahami tentang peran dan fungsi pelayanan 

bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. 

3) Pemahaman konselor tentang eksistensi bimbingan dan konseling dalam 

kurikulum 2013 

 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

pemahaman konselor tentang eksistensi bimbingan dan konseling dalam 

kurikulum 2013 dapat dideskripsikan bahwa 9.09% (2 orang) dari 22 konselor 

SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap dalam memahami tentang eksistensi 

bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 berada pada kriteria sangat 

tinggi, 18.18% (4 orang) berada pada kriteria tinggi, 68.18% (15 orang) berada 

pada kriteria sedang dan 4.54% (1 orang) berada pada kriteria rendah (lihat 

Lampiran 6). Secara keseluruhan konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap 

pada deskriptor ini berada pada kriteria sedang dengan rata-rata 65.15%. Hal ini 

berarti konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap belum memahami betul 

tentang eksistensi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Karena 

berada pada tingkat pemahaman yang sedang, sehingga konselor perlu menambah 

pemahaman dan pengetahuan tentang eksistensi bimbingan dan konseling dalam 

kurikulum 2013.  

4.1.2.2 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Data Penelitian Pada Sub Variabel 

Memahami Program Bimbingan dan Konseling dalam Arah pelayanan 

BK dalam Kurikulum 2013 

Tingkat pemahaman konselor dalam program bimbingan dan konseling 

dalam arah pelayanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 meliputi; 
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pemahaman konselor mengenai arah pelayanan BK dalam kurikulum 2013, 

pemahaman konselor mengenai bidang pelayanan BK dalam kurikulum 2013, 

pemahaman konselor mengenai fungsi, prinsip, dan asas BK dalam kurikulum 

2013, pemahaman konselor mengenai jenis layanan, kegiatan pendukung dan 

format layanan BK dalam kurikulum 2013, pemahaman konselor mengenai 

program pelayanan BK dalam kurikulum 2013, pemahaman konselor mengenai 

volume, waktu dan tempat kegiatan pelayanan BK dalam kurikulum 2013, 

pemahaman konselor mengenai pelaksanaan layanan BK dalam kurikulum 2013, 

pemahaman konselor mengenai penilaian, pengawasan, dan pembinaan layanan 

BK dalam kurikulum 2013, dan pemahaman konselor mengenai manajemen 

pelayanan BK dalam kurikulum 2013. Lebih lanjut dipaparkan dalam tabel 4.4 

Tabel 4.4 

Analisis Persentase Sub Variabel Memahami Program Bimbingan dan 

Konseling dalam Arah pelayanan BK dalam Kurikulum 2013 

No Indikator % Kriteria 

1 
Pemahaman konselor mengenai arah pelayanan 

BK dalam kurikulum 2013 
68.96% Tinggi  

2 
Pemahaman konselor mengenai bidang 

pelayanan BK dalam kurikulum 2013 
74.77% Tinggi  

3 
Pemahaman konselor mengenai fungsi, prinsip 

dan asas BK dalam kurikulum 2013 
73.03% Tinggi  

4 

Pemahaman konselor mengenai jenis layanan, 

kegiatan pendukung dan format layanan BK 

dalam kurikulum 2013 

71.91% Tinggi  

5 
Pemahaman konselor mengenai program 

pelayanan BK dalam kurikulum 2013 
74.54% Tinggi  

6 

Pemahaman konselor mengenai volume, waktu 

dan tempat kegiatan pelayanan BK dalam 

kurikulum 2013 

71.36% Tinggi 

7 
Pemahaman konselor mengenai pelaksanaan 

layanan BK dalam kurikulum 2013 
67.57% Sedang  

8 

Pemahaman konselor mengenai penilaian, 

pengawasan, dan pembinaan layanan BK dalam 

kurikulum 2013 

70.20% Tinggi  
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9 
Pemahaman konselor mengenai manajemen 

pelayanan BK dalam kurikulum 2013 
70.60% Tinggi  

Memahami Program Bimbingan dan Konseling dalam 

Arah pelayanan BK dalam Kurikulum 2013 
71.60% Tinggi  

 

 

Gambar 4.3 

Diagram Frekuensi Pemahaman Konselor Dalam Memahami 

Program Bimbingan dan Konseling dalam Arah pelayanan BK dalam 

Kurikulum 2013 di SMA se-Kabupaten Cilacap 

 

Dari tabel diatas diperoleh gambaran bahwa tingkat pemahaman konselor 

dalam memahami program bimbingan dan konseling dalam arah pelayanan 

bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 mencapai rata-rata 71.60% 
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dengan kriteria tinggi. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait pemahaman 

konselor dalam memahami program bimbingan dan konseling dalam arah 

pelayanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Pemahaman konselor mengenai arah pelayanan BK dalam kurikulum 2013 

 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

pemahaman konselor mengenai arah pelayanan BK dalam kurikulum 2013 dapat 

dideskripsikan bahwa 18.18% (4 orang) dari 22 konselor SMA Negeri se-

Kabupaten Cilacap dalam memahami arah pelayanan BK dalam kurikulum 2013  

berada pada kriteria sangat tinggi, 31.81% (7 orang) berada pada kriteria tinggi, 

40.90% (9 orang) berada pada kriteria sedang, dan 9.09% (2 orang) berada pada 

kriteria rendah (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan konselor SMA Negeri se-

Kabupaten Cilacap pada deskriptor ini berada pada kriteria tinggi dengan rata-rata 

68.96%. Hal ini berarti konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap telah mampu 

memahami arah pelayanan BK dalam kurikulum 2013. Namun sebagian konselor 

mempunyai kriteria sedang dan rendah, sehingga konselor perlu menambah 

pemahaman dan pengetahuan tentang arah pelayanan BK dalam kurikulum 2013, 

agar dalam pelaksanaanya bisa lebih baik. 

2) Pemahaman konselor mengenai bidang pelayanan BK dalam kurikulum 2013 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

pemahaman konselor mengenai bidang pelayanan BK dalam kurikulum 2013 

dapat dideskripsikan bahwa 13.63% (3 orang) dari 22 konselor SMA Negeri se-

Kabupaten Cilacap dalam memahami bidang pelayanan BK dalam kurikulum 
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2013  berada pada kriteria sangat tinggi, 63.63% (14 orang) berada pada kriteria 

tinggi, dan 22.72% (5 orang) berada pada kriteria sedang (lihat Lampiran 6). 

Secara keseluruhan konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap pada deskriptor 

ini berada pada kriteria tinggi dengan rata-rata 74.77%. Hal ini berarti konselor 

SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap telah mampu memahami bidang pelayanan 

BK dalam kurikulum 2013. 

3) Pemahaman konselor mengenai fungsi, prinsip dan asas BK dalam kurikulum 

2013 

 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

pemahaman konselor mengenai fungsi, prinsip dan asas BK dalam kurikulum 

2013 dapat dideskripsikan bahwa 18.18% (4 orang) dari 22 konselor SMA Negeri 

se-Kabupaten Cilacap dalam memahami fungsi, prinsip dan asas BK dalam 

kurikulum 2013  berada pada kriteria sangat tinggi, 36.36% (8 orang) berada pada 

kriteria tinggi, 36.36% (8 orang) berada pada kriteria sedang, dan 9.09% (2 orang) 

berada pada kriteria rendah (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan konselor SMA 

Negeri se-Kabupaten Cilacap pada deskriptor ini berada pada kriteria tinggi 

dengan rata-rata 73.03%. Hal ini berarti konselor SMA Negeri se-Kabupaten 

Cilacap telah mampu memahami fungsi, prinsip dan asas BK dalam kurikulum 

2013. 

4) Pemahaman konselor mengenai jenis layanan, kegiatan pendukung dan 

format layanan BK dalam kurikulum 2013 

 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

pemahaman konselor mengenai jenis layanan, kegiatan pendukung dan format 

layanan BK dalam kurikulum 2013 dapat dideskripsikan bahwa 13.63% (3 orang) 
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dari 22 konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap dalam memahami jenis 

layanan, kegiatan pendukung dan format layanan BK dalam kurikulum 2013  

berada pada kriteria sangat tinggi, 54.54% (12 orang) berada pada kriteria tinggi, 

13.63% (3 orang) berada pada kriteria sedang, dan 18.18% (4 orang) berada pada 

kriteria rendah (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan konselor SMA Negeri se-

Kabupaten Cilacap pada deskriptor ini berada pada kriteria tinggi dengan rata-rata 

71.91%. Hal ini berarti konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap telah mampu 

memahami jenis layanan, kegiatan pendukung dan format layanan BK dalam 

kurikulum 2013. 

5) Pemahaman konselor mengenai program pelayanan BK dalam kurikulum 

2013 

 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

pemahaman konselor mengenai program pelayanan BK dalam kurikulum 2013 

dapat dideskripsikan bahwa 22.27% (5 orang) dari 22 konselor SMA Negeri se-

Kabupaten Cilacap dalam memahami program pelayanan BK dalam kurikulum 

2013  berada pada kriteria sangat tinggi, 31.81% (7 orang) berada pada kriteria 

tinggi, 40.90% (9 orang) berada pada kriteria sedang, dan 4.54% (1 orang) berada 

pada kriteria rendah (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan konselor SMA Negeri 

se-Kabupaten Cilacap pada deskriptor ini berada pada kriteria tinggi dengan rata-

rata 74.54%. Hal ini berarti konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap telah 

mampu memahami program pelayanan BK dalam kurikulum 2013. 
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6) Pemahaman konselor mengenai volume, waktu dan tempat kegiatan 

pelayanan BK dalam kurikulum 2013 

 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

pemahaman konselor mengenai volume, waktu dan tempat kegiatan pelayanan 

BK dalam kurikulum 2013 dapat dideskripsikan bahwa 9.09% (2 orang) dari 22 

konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap dalam memahami mengenai volume, 

waktu dan tempat kegiatan BK dalam kurikulum 2013  berada pada kriteria sangat 

tinggi, 40.90% (9 orang) berada pada kriteria tinggi,  dan 50% (11 orang) berada 

pada kriteria sedang  (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan konselor SMA 

Negeri se-Kabupaten Cilacap pada deskriptor ini berada pada kriteria tinggi 

dengan rata-rata 71.36%. Hal ini berarti konselor SMA Negeri se-Kabupaten 

Cilacap telah mampu memahami mengenai volume, waktu dan tempat kegiatan 

pelayanan BK dalam kurikulum 2013. Namun sebagian konselor mempunyai 

kriteria sedang , sehingga konselor perlu menambah pemahaman dan pengetahuan 

tentang  volume, waktu dan tempat kegiatan pelayanan BK dalam kurikulum 

2013, agar dalam pelaksanaanya bisa lebih baik.    

7) Pemahaman konselor mengenai pelaksanaan layanan BK dalam kurikulum 

2013 

 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

pemahaman konselor mengenai pelaksanaan layanan BK dalam kurikulum 2013 

dapat dideskripsikan bahwa 18.18% (4 orang) dari 22 konselor SMA Negeri se-

Kabupaten Cilacap dalam memahami pelaksanaan layanan BK dalam kurikulum 

2013  berada pada kriteria sangat tinggi, 22.72% (5 orang) berada pada kriteria 

tinggi, 31.81% (7 orang) berada pada kriteria sedang, 22.72% (5 orang) berada 
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pada kriteria rendah, dan 4.54% (1 orang) berada pada kriteria sangat rendah (lihat 

Lampiran 6). Secara keseluruhan konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap 

pada deskriptor ini berada pada kriteria sedang dengan rata-rata 67.57%. Dengan 

demikian konselor masih harus banyak mempelajari tentang pelaksanaan layanan 

BK dalam kurikulum 2013, agar dalam pelaksanaannya bisa lebih baik. 

8) Pemahaman konselor mengenai penilaian, pengawasan, dan pembinaan 

layanan BK dalam kurikulum 2013 

 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

pemahaman konselor mengenai penilaian, pengawasan, dan pembinaan layanan 

BK dalam kurikulum 2013 dapat dideskripsikan bahwa 13.63% (3 orang) dari 22 

konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap dalam memahami mengenai 

penilaian, pengawasan, dan pembinaan layanan BK dalam kurikulum 2013  

berada pada kriteria sangat tinggi, 40.90% (9 orang) berada pada kriteria tinggi, 

36.36% (8 orang) berada pada kriteria sedang, 4.54% (1 orang) berada pada 

kriteria rendah, dan 4.54% (1 orang) berada pada kriteria sangat rendah (lihat 

Lampiran 6). Secara keseluruhan konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap 

pada deskriptor ini berada pada kriteria tinggi dengan rata-rata 70.20%. Hal ini 

berarti konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap telah mampu memahami 

mengenai penilaian, pengawasan, dan pembinaan layanan BK dalam kurikulum 

2013. 

9) Pemahaman konselor mengenai manajemen pelayanan BK dalam kurikulum 

2013 

 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

pemahaman konselor mengenai manajemen pelayanan BK dalam kurikulum 2013 
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dapat dideskripsikan bahwa 27.27% (6 orang) dari 22 konselor SMA Negeri se-

Kabupaten Cilacap dalam memahami mengenai manajemen pelayanan BK dalam 

kurikulum 2013  berada pada kriteria sangat tinggi, 13.63% (3 orang) berada pada 

kriteria tinggi, 40.90% (9 orang) berada pada kriteria sedang, dan 18.18% (4 

orang) berada pada kriteria rendah (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan 

konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap pada deskriptor ini berada pada 

kriteria tinggi dengan rata-rata 70.60%. Hal ini berarti konselor SMA Negeri se-

Kabupaten Cilacap telah mampu memahami mengenai manajemen pelayanan BK 

dalam kurikulum 2013. Akan tetapi hampir setengah dari konselor SMA Negeri 

se-Kabupaten Cilacap dalam memahami mengenai manajemen pelayanan BK 

dalam kurikulum 2013 dalam kondisi sedang dan rendah. Oleh karena itu konselor 

SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap harus banyak mempelajari dan mendalami 

bagaimana pelaksanaan manajemen pelayanan BK yang sesuai dengan kurikulum 

2013. 

4.1.2.3 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Data penelitian Pada Sub Variabel 

Memahami Implementasi Program BK dalam Kurikulum 2013 

 

Tingkat pemahaman konselor dalam implementasi bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013 meliputi; pemahaman konselor mengenai 

pelayanan peminatan peserta didik dalam kurikulum 2013, pemahaman konselor 

mengenai tingkat dan arah peminatan dalam kurikulum 2013, pemahaman 

konselor mengenai aspek peminatan dalam kurikulum 2013, pemahaman konselor 

mengenai langkah pokok pelayanan peminatan dalam kurikulum 2013, 

pemahaman konselor mengenai langkah pelayanan peminatan menyeluruh dalam 

kurikulum 2013 . Lebih lanjut dipaparkan dalam tabel 4.5 
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Tabel 4.5 

Analisis Persentase Pada Sub Variabel Memahami Implementasi Program 

BK dalam Kurikulum 2013 

No Indikator % Kriteria 

1 
Pemahaman konselor mengenai pelayanan 

peminatan peserta didik dalam kurikulum 2013 
65.75% Sedang 

2 
Pemahaman konselor mengenai tingkat dan arah 

peminatan dalam kurikulum 2013 
66.06% Sedang 

3 
Pemahaman konselor mengenai aspek peminatan 

dalam kurikulum 2013 
65.15% Sedang 

4 
Pemahaman konselor mengenai langkah pokok 

pelayanan peminatan dalam kurikulum 2013 
68.42% Tinggi 

5 

Pemahaman konselor mengenai langkah 

pelayanan peminatan menyeluruh dalam 

kurikulum 2013 

65.75% Sedang 

Memahami Implementasi Program BK dalam 

Kurikulum 2013 
67.20% Tinggi 

 

 

 

Gambar 4.4 

Diagram Frekuensi Pemahaman Konselor Dalam Memahami 

Implementasi Program BK dalam Kurikulum 2013 di SMA se-Kabupaten 

Cilacap 
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Dari tabel diatas diperoleh gambaran bahwa tingkat pemahaman konselor 

dalam memahami implementasi program BK dalam kurikulum 2013 mencapai 

rata-rata 67.20% dengan kriteria tinggi. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait 

pemahaman konselor dalam memahami implementasi program BK dalam 

kurikulum 2013, diantaranya sebagai berikut: 

1) Pemahaman konselor mengenai pelayanan peminatan peserta didik dalam 

kurikulum 2013 

 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

pemahaman konselor mengenai pelayanan peminatan peserta didik dalam 

kurikulum 2013 dapat dideskripsikan bahwa 13.63% (3 orang) dari 22 konselor 

SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap dalam memahami pelayanan peminatan 

peserta didik dalam kurikulum 2013  berada pada kriteria sangat tinggi, 13.63% (3 

orang) berada pada kriteria tinggi, 63.63% (14 orang) berada pada kriteria sedang, 

dan 9.09% (2 orang) berada pada kriteria rendah (lihat Lampiran 6). Secara 

keseluruhan konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap pada deskriptor ini 

berada pada kriteria sedang dengan rata-rata 65.75%. Hal ini berarti konselor 

SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap masih belum mampu memahami pelayanan 

peminatan peserta didik dalam kurikulum 2013 dengan baik. Dengan demikian 

konselor masih harus banyak mempelajari tentang  pelayanan peminatan peserta 

didik dalam kurikulum 2013, agar dalam pelaksanaannya bisa lebih baik. 

2) Pemahaman konselor mengenai tingkat dan arah peminatan dalam kurikulum 

2013 

 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

pemahaman konselor mengenai tingkat dan arah peminatan dalam kurikulum 
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2013 dapat dideskripsikan bahwa 18.18% (4 orang) dari 22 konselor SMA Negeri 

se-Kabupaten Cilacap dalam memahami mengenai tingkat dan arah peminatan 

dalam kurikulum 2013  berada pada kriteria sangat tinggi, 18.18% (4 orang) 

berada pada kriteria tinggi, 36.36% (8 orang) berada pada kriteria sedang, dan 

27.27% (6 orang) berada pada kriteria rendah (lihat Lampiran 6). Secara 

keseluruhan konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap pada deskriptor ini 

berada pada kriteria sedang dengan rata-rata 66.06%. Dengan demikian konselor 

masih harus banyak mempelajari tentang tingkat dan arah peminatan dalam 

kurikulum 2013, agar dalam pelaksanaannya bisa lebih baik 

3) Pemahaman konselor mengenai aspek peminatan dalam kurikulum 2013 

 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

pemahaman konselor mengenai aspek peminatan dalam kurikulum 2013 dapat 

dideskripsikan bahwa 9.09% (2 orang) dari 22 konselor SMA Negeri se-

Kabupaten Cilacap dalam memahami mengenai aspek peminatan dalam 

kurikulum 2013  berada pada kriteria sangat tinggi, 27.27% (6 orang) berada pada 

kriteria tinggi, 40.90% (9 orang) berada pada kriteria sedang, 13.63% (3 orang) 

berada pada kriteria rendah, dan 9.09% (2 orang) berada pada kriteria sangat 

rendah (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan konselor SMA Negeri se-

Kabupaten Cilacap pada deskriptor ini berada pada kriteria sedang dengan rata-

rata 65.15%. Hal ini berarti konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap masih 

kurang mampu memahami aspek peminatan dalam kurikulum 2013. Dengan 

demikian konselor harus banyak mempelajari tentang aspek-aspek peminatan 

dalam kurikulum 2013, agar dalam pelaksanaannya bisa lebih baik. 



94 
 

 
 

4) Pemahaman konselor mengenai langkah pokok pelayanan peminatan dalam 

kurikulum 2013 

 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

pemahaman konselor mengenai langkah pokok pelayanan peminatan dalam 

kurikulum 2013 dapat dideskripsikan bahwa 13.63% (3 orang) dari 22 konselor 

SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap dalam memahami mengenai langkah pokok 

pelayanan peminatan dalam kurikulum 2013  berada pada kriteria sangat tinggi, 

31.81% (7 orang) berada pada kriteria tinggi, dan 54.54% (12 orang) berada pada 

kriteria sedang (lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan konselor SMA Negeri se-

Kabupaten Cilacap pada deskriptor ini berada pada kriteria tinggi dengan rata-rata 

68.42%. Hal ini berarti konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap telah mampu 

memahami mengenai langkah pokok pelayanan peminatan dalam kurikulum 

2013. Namun demikian sebagian besar konselor berada pada kriteria sedang, 

sehingga konselor harus banyak mempelajari tentang langkah pokok pelayanan 

peminatan dalam kurikulum 2013, agar pelaksanaanya bisa lebih baik. 

5) Pemahaman konselor mengenai langkah pelayanan peminatan menyeluruh 

dalam kurikulum 2013 

 

Hasil analisis persentase frekuensi data penelitian pada deskriptor 

pemahaman konselor mengenai langkah pelayanan peminatan menyeluruh dalam 

kurikulum 2013 dapat dideskripsikan bahwa 9.09% (2 orang) dari 22 konselor 

SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap dalam memahami mengenai langkah 

pelayanan peminatan menyeluruh dalam kurikulum 2013  berada pada kriteria 

sangat tinggi, 18.18% (4 orang) berada pada kriteria tinggi, 63.63% (14 orang) 

berada pada kriteria sedang, dan 9.09% (2 orang) berada pada kriteria rendah 
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(lihat Lampiran 6). Secara keseluruhan konselor SMA Negeri se-Kabupaten 

Cilacap pada deskriptor ini berada pada kriteria sedang dengan rata-rata 65.75%. 

Hal ini berarti konselor SMA Negeri se-Kabupaten Cilacap masih kurang mampu 

memahami langkah pelayanan peminatan menyeluruh dalam kurikulum 2013. 

Dengan demikian konselor harus banyak mempelajari tentang langkah pelayanan 

peminatan menyeluruh dalam kurikulum 2013, agar pelaksanaannya bisa lebih 

baik. 

4.1.3 Hasil Analisis Kualitatif 

Wawancara merupakan alat pendukung untuk melengkapi data yang 

diperoleh dari hasil analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini, wawancara 

dilakukan terhadap tujuh konselor SMA se-Kabupaten Cilacap. Berdasarkan hasil 

wawancara yang sudah dilakukan mengenai tingkat pemahaman konselor 

terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 di SMA 

se-Kabupaten Cilacap dengan fokus tentang pemahaman konselor terhadap 

langkah pokok pelayanan peminatan diperoleh gambaran sebagai berikut: 

Pemahaman konselor terhadap langkah pertama yaitu pengumpulan data , 

diperoleh gambaran bahwa ada beberapa konselor yang masih belum memahami 

betul tentang pengumpulan data untuk menentukan kelompok peminatan peserta 

didik. Konselor hanya menggunakan teknik non tes yaitu bertupa dokumentasi 

dan wawancara, angket dan observasi masih belum dilakukan. Teknik tes seperti 

tes psikologi juga belum dilaksanakan oleh semua SMA yang ada di Kabupaten 

Cilacap. 
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Pemahaman konselor terhadap langkah kedua yaitu informasi peminatan, 

diperoleh gambaran bahwa hampir semua konselor di SMA se-Kabupaten Cilacap 

hanya memberikan informasi tentang peminatan peserta didik saat MOS. 

Konselor menjelaskan tentang pilihan peminatan yang akan dipilih dan jenjang 

karir dengan memilih pilihan peminatan yang sudah dipilihnya. 

Pemahaman konselor terhadap langkah ketiga yaitu identifikasi dan 

penetapan peminatan, diperoleh gambaran bahwa hampir seluruh konselor di 

SMA se-Kabupaten Cilacap cara mengidentifikasi dalam mempertimbangkan 

penetapan pemianatan peserta didik menggunakan nilai raport dan wawancara, 

dan belum melihat potensi diri dan minat yang dimiliki peserta didik. 

Pemahaman konselor terhadap langkah keempat yaitu penyesuaian, 

diperoleh gambaran bahwa konselor di SMA se-Kabupaten Cilacap apabila 

peserta didik masih bimbang, ragu dan khawatir dengan peminatannya akan 

menanyakan alasan peserta didik masih ragu dan akan melakukan konseling 

individu untuk membantu menyelesaikannya. 

Pemahaman konselor terhadap langkah kelima yaitu monitoring dan tindak 

lanjut, diperoleh gambaran bahwa konselor di SMA se-Kabupaten Cilacap 

memonitoring kegiatan peserta didik dalam menjalani pilihan peminatan 

kelompok mata pelajaran dengan berkolaborasi dengan wali kelas dan guru mata 

pelajaran.  

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
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penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas) dan untuk mempersiapkan 

manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga 

negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia. 

Dalam  Permendikbud Nomor 81A tahun 2013 disebutkan bahwa 

bimbingan  dan  konseling  disiapkan untuk memfasilitasi satuan pendidikan 

dalam mewujudkan proses pendidikan yang memperhatikan dan menjawab  

ragam  kemampuan, kebutuhan,  dan minat sesuai  dengan  karakteristik peserta 

didik. Khusus untuk SMA/MA dan SMK/MAK bimbingan dan konseling 

dimaksudkan  untuk membantu satuan pendidikan dalam memfasilitasi peserta 

didik  dalam memilih dan menetapkan program peminatan akademik  bagi peserta 

didik  SMA/MA dan  peminatan vokasi  bagi peserta didik  SMK/MAK  serta  

pemilihan mata pelajaran  lintas  peminatan khusus bagi peserta didik  SMA/MA. 

Selain itu bimbingan  dan  konseling  juga dimaksudkan untuk memfasilitasi 

Konselor sekolah untuk menangani dan membantu peserta didik yang  secara 

individual mengalami masalah psikologis atau psikososial, seperti sulit 

berkonsentrasi, rasa cemas, dan gejala perilaku menyimpang.  

Pemahaman konselor mengenai kurikulum 2013 dan pelaksanaan sangat 

diperlukan karena dalam hal ini konselor melaksanakan suatu program baru yaitu 

pelayanan arah peminatan di sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakteristik siswa sehingga dapat membantu siswa menjadi produktif, kreatif, 
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inovatif, efektif, melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang 

terintegrasi dan juga pemilih arah peminatan yang sesuai dengan minat peserta 

didik. Apabila konselor tidak memahami mengenai pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013 maka akan menimbulkan dampak yang sangat 

besar seperti peserta didik tidak mampu berkembang secara optimum yaitu 

perkembangan yang memungkinkan peserta didik mampu mengambil pilihan dan 

keputusan. 

Pembahasan penelitian mengacu pada pertanyaan penelitian yaitu Tingkat 

Pemahaman Konselor Terhadap Implementasi Bimbingan Dan Konseling Dalam 

Kurikulum 2013 Di SMA Se-Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase pada penelitian Tingkat 

Pemahaman Konselor Terhadap Implementasi Bimbingan Dan Konseling Dalam 

Kurikulum 2013 Di SMA Se-Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2013/2014 di 

peroleh data 13.63% (3 orang) konselor memiliki penilaian dengan kriteria sangat 

tinggi, 31.81% (7 orang) berada pada kriteria tinggi dan 54.54% (12 orang) berada 

pada kriteria sedang. Sedangkan hasil analisis deskriptif secara menyeluruh 

menunjukkan hasil persentase 70.78% dengan kriteria tinggi. Hasil data penelitian 

ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Tingkat Pemahaman Konselor 

Terhadap Implementasi Bimbingan Dan Konseling Dalam Kurikulum 2013 Di 

SMA Se-Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2013/2014 termasuk kriteria tinggi. 

Namun sebagian konselor berada pada kriteria sedang, sehingga perlu banyak 

mempelajari implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, agar 

pelaksanaannya bisa lebih baik dan optimal. 
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Pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling 

dalam kurikulum 2013 meliputi : posisi bimbingan dan konseling, program 

bimbingan dan konseling, dan implementasi program bimbingan dan konseling 

dalam kurikulum 2013. 

1. Tingkat pemahaman konselor terhadap posisi bimbingan dan konseling 

dalam kurikulum 2013 

Pada sub variabel memahami posisi bimbingan dan konseling dalam 

kurikulum 2013, hasil penelitian menunjukkan guru BK atau Konselor telah 

memiliki pemahaman terhadap posisi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 

2013 dengan kriteria tinggi. Hal ini berarti konselor telah mampu memahami 

posisi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 dengan baik.  

Bimbingan dan konseling diposisikan oleh negara sebagai profesi yang 

terintegrasikan sepenuhnya dalam bidang pendidikan, yaitu dengan 

menegasakannya dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa konselor adalah pendidik 

profesional, sebagaimana juga guru, dosen dan pendidik lainnya. Dengan 

kedudukan demikian dalam kurikulum 2013 menegaskan adanya daerah garapan 

yang disebut peminatan siswa. bidang peminatan ini menjadi subsatansi pokok 

pekerjaan para konselor di sekolah. Meskipun demikian, pelayanan bimbingan 

dan konseling tidak hanya sekedar menangani program atau wilayah peminatan 

saja. Tugas konselor lebih luas daripada bidang peminatan itu sendiri, yaitu 

menyangkut pengembangan pribadi peserta didik ke arah kemandirian diri sesuai 

dengan potensi, bakat, dan minat mereka masing-masing. 
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Menurut Kemendikbud (2013: 6) dalam memahami posisi bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013 ditunjukkan dengan konselor memahami ruh 

dan jantung hatinya konseling adalah pendidikan. Konselor di Indonesia, 

mendukung sepenuhnya profesi pendidik yang berkompetensi keahlian 

pendidikan dalam bidang profesi konseling dengan empat kompetensi dasarnya, 

yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

kompetensi profesional. Konselor juga harus memahami peran dan fungsi 

pelayaann BK, yaitu: 1) menguatkan pembelajaran secara menyeluruh, 2) 

memfasilitasi advokasi dan aksesbilitas, dan 3) menyelenggarakan fungsi 

outreach. Konselor juga harus memahami eksistensi BK dalam kurikulum 2013. 

Dengan kata lain konselor dikatakan memahami posisi bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013 ketika konselor paham bahwa konselor adalah 

pendidik, konseling yang membelajarkan, peran dan fungsi pelayanan bimbingan 

dan konseling, serta mampu memahami eksistensi bimbingan dan konseling 

dalam kurikulum 2013. Sesuai dengan penelitian tingkat pemahaman konselor 

terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 di SMA 

se-Kabupaten Cilacap, konselor telah mampu memahami posisi bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013. Namun ada satu indikator pada sub variabel 

tersebut yang memiliki presentase paling rendah di antara keseluruhan indikator 

pada penelitian ini. Adapun indikator tersebut adalah pemahaman konselor 

tentang eksistensi BK dalam kurikulum 2013 mencapai persentase keseluruhan 

65.15% dengan kriteria sedang. Pada indikator tersebut terdapat 1 orang konselor 

memiliki kriteria rendah dan 15 orang memiliki kriteria sedang. Hal yang dapat 
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dilakukan konselor yang memiliki kriteria rendah adalah konselor harus lebih 

banyak mempelajari dan memahami khususnya pada indikator pemahaman 

konselor tentang eksistensi BK dalam kurikulum 2013. 

2. Tingkat pemahaman konselor terhadap program bimbingan dan konseling 

dalam kurikulum 2013 

Pada sub variabel memahami program bimbingan dan konseling dalam 

kurikulum 2013, hasil penelitian menunjukkan guru BK atau Konselor telah 

memiliki pemahaman terhadap program bimbingan dan konseling dalam 

kurikulum 2013 dengan kriteria tinggi. Hal ini berarti konselor telah mampu 

memahami program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 dengan 

baik.  

Menurut Kemendikbud (2013: 30) dalam memahami program bimbingan 

dan konseling dalam kurikulum 2013 ditunjukkan dengan memahami pokok-

pokok pelayanan bimbingan dan konseling yang menjadi tugas utama para Guru 

BK atau Konselor pada satuan-satuan pendidikan. Mampu menganalisis dan 

memberikan arah tindak lanjut berkenaan dengan volume dan kualitas kinerja 

mereka selama ini berkenaan dengan pokok-pokok BK yaitu arah dan bidang 

pelayanan BK; fungsi, prinsip dan asas pelayanan Bk; jenis layanan, kegiatan 

pendukung dan format layanan BK; program pelayanan sepanjang tahun ajaran 

(program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian), termasuk di 

dalamnya program pelayanan peminatan peserta didik; realisasi kegiatan 

pelayanan, baik yang terlaksana secara individual, kelompok, maupun klasikal, di 

dalam dan di luar jam pelajaran, sesuai dengan volume dan kinerja wajib 
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mingguan (24 jam pelajaran) per minggu untuk siswa asuh minimal 150 orang; 

penilaian hasil layanan; kegiatan pengawasan dan pembinaan kinerja dan 

kompetensi Guru BK atau Konselor; perlunya memperhatikan dan menerapkan 

dengan sungguh-sungguh hal-hal khusus tertentu demi peningkatan volume dan 

mutu kinerja pelayanan BK, dan tidak terjadi mal praktik dalam pelayanan. 

Mampu menganalisis pola manajemen pelayanan BK yang ada sekarang dan 

memahami pola yang hendak terealisasi, yaitu terbentuknya UPBK (Unit 

pelayanan Bimbingan dan Konseling) pada satuan-satuan pendidikan. Mampu  

menyadari peningkatan volume dan mutu kinerja Guru BK atau Konselor dalam 

pelayanan BK, lebih-lebih dalam rangka menyukseskan implementasi kurikulum 

2013.  

Dengan kata lain konselor dikatakan memahami program bimbingan dan 

konseling dengan baik ketika konselor paham arah dan bidang pelayanan BK; 

fungsi, prinsip, dan asas BK; jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format 

layanan BK; program pelayanan BK; volume, waktu dan tempat kegiatan; 

pelaksanaan layanan dan satu-satuan pendidikan; penilaian, pengawasan dan 

pembinaan; dan juga manajemen pelayanan BK. Sesuai dengan penelitian tingkat 

pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam 

kurikulum 2013 di SMA se-Kabupaten Cilacap, konselor telah mampu memahami 

program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Namun ada satu 

indikator pada sub variabel tersebut yang memiliki presentase paling rendah di 

antara keseluruhan indikator pada penelitian ini. Adapun indikator tersebut adalah 

pemahaman konselor mengenai pelaksanaan layanan BK dalam kurikulum 2013 
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(67.57%) dengan kriteria sedang. Pada indikator tersebut terdapat 1 orang 

konselor memiliki kriteria sangat rendah dan 5 orang konselor memiliki kriteria 

rendah. Hal yang dapat dilakukan konselor yang memiliki kriteria sangat rendah 

dan rendah adalah konselor lebih banyak mempelajari dan memahami khususnya 

pada indikator pemahaman konselor tentang pelaksanaan layanan BK dalam 

kurikulum 2013. 

3. Tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi program bimbingan 

dan konseling dalam kurikulum 2013  

Pada sub variabel memahami implementasi program bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013, hasil penelitian menunjukkan guru BK atau 

Konselor memiliki pemahaman terhadap implementasi program bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013 dengan kriteria sedang. Hampir seluruh 

indikator pada sub variabel tersebut yang memiliki presentase rendah  pada 

penelitian ini.  

Dengan kata lain konselor dikatakan memahami implementasi program 

bimbingan dan konseling dengan baik ketika konselor paham tingkat dan arah 

peminatan; aspek arah peminatan; langkah pokok pelayanan peminatan; dan 

pelayanan peminatan menyeluruh. Sesuai dengan penelitian tingkat pemahaman 

konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 

di SMA se-Kabupaten Cilacap, pemahaman konselor berada pada kriteria sedang.  

Indikator tersebut adalah pemahaman konselor mengenai pelayanan 

peminatan peserta didik dalam kurikulum 2013 termasuk dalam kriteria sedang, 
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ini berarti konselor masih perlu mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang 

pelayanan peminatan peserta didik dalam kurikulum 2013.  

Pemahaman konselor mengenai tingkat dan arah peminatan dalam 

kurikulum 2013 termasuk dalam kriteria sedang, ini berarti konselor masih perlu 

mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang tingkat dan arah peminatan dalam 

kurikulum 2013. 

Pemahaman konselor mengenai aspek peminatan dalam kurikulum 2013 

termasuk dalam kriteria sedang, ini berarti konselor masih perlu mempelajari 

dengan sungguh-sungguh tentang aspek peminatan dalam kurikulum 2013. 

Pemahaman konselor mengenai langkah pelayanan peminatan menyeluruh 

dalam kurikulum 2013 termasuk dalam kriteria sedang, ini berarti konselor masih 

perlu mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang langkah pelayanan 

peminatan menyeluruh dalam kurikulum 2013.  

 

4.3 Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan pada penelitian ini adalah bahwa adanya kemungkinan 

jawaban faking (jawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya) dari 

responden karena alasan-alasan tertentu yaitu adanya penulisan identitas, 

meskipun peneliti sudah berupaya untuk menjelaskan dan meyakinkan responden 

untuk menjawab pernyataan-pernyataan pada angket dengan jujur sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Selain itu jawaban faking juga dimungkinkan terjadi 

karena adanya beberapa konselor yang melakukan pengisian angket diluar 

pengawasan peneliti. Diluar dari jawaban-jawaban konselor, keterbatasan 
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penelitian ini juga dikarenakan adanya kelemahan dari alat pengumpul data itu 

sendiri yaitu angket. Pada angket ini, hasil penelitian hanya mengandalkan 

jawaban pernyataan angket bukan berdasarkan pengamatan secara langsung 

terkait tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa secara umum tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi 

bimbingan dan konseling di SMA se-Kabupaten Cilacap tahun pelajaran 

2013/2014 menunjukkan kriteria tinggi (70.78%). Hal ini berarti konselor di SMA 

se-Kabupaten Cilacap telah memiliki pemahaman yang tinggi terhadap 

implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Dan secara khusus 

disimpulkan bahwa : 

1) Tingkat pemahaman konselor terhadap posisi bimbingan dan konseling dalam 

kurikulum 2013 menunjukkan kriteria tinggi (72.46%). Hal ini berarti 

konselor di SMA se-Kabupaten Cilacap telah memiliki pemahaman yang 

tinggi terhadap posisi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. 

2) Tingkat pemahaman konselor terhadap program bimbingan dan konseling 

dalam kurikulum 2013 menunjukkan kriteria tinggi (71.6%). Hal ini berarti 

konselor di SMA se-Kabupaten Cilacap telah memiliki pemahaman yang 

tinggi terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konseling dalam 

kurikulum 2013. 

3) Tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi program bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013 menunjukkan kriteria sedang (67.20%). Hal 
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ini berari konselor di SMA se-Kabupaten Cilacap belum memiliki 

pemahaman yang tinggi terhadap implementasi program bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013. Sehingga konselor masih perlu 

mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang implementasi program 

bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Supaya dalam pelaksanaan 

pelayanan bimbingan dan konseling bisa terlaksana dengan baik. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan maka dapat disampaikan saran kepada beberapa 

pihak di lingkungan SMA  se-Kabupaten Cilacap diantaranya: 

5.2.1 Diknas   

Kepada Diknas agar bekerjasama dengan MBGK mengundang 

narasumber yang berkompeten dan ahli dalam bidang kurikulum 2013 untuk 

mengisi seminar, workshop, pelatihan, diklat tentang implementasi bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013 untuk guru BK/ konselor dengan tujuan 

meningkatkan pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan 

konseling dalam kurikulum 2013. 

5.2.2 Konselor  

Bagi guru BK/ konselor untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh 

Diknas dan MGBK yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konselor 

terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013.  
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HASIL WAWANCARA PENGAMBILAN DATA AWAL TENTANG 

TINGKAT PEMAHAMAN KONSELOR TERHADAP IMPLEMENTASI 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Tujuan wawancara : Mengetahui tingkat pemahaman konselor terhadap 

implementasi BK. 

B. Interviewer  : Aimmatul Husna (Peneliti) 

C. Interviewee  : Feny Lestari, S.Pd. 

D. Pelaksanaan: 

1. Hari/tanggal : Sabtu, 31 Agustus  2013 

2. Jam  : 08.00 WIB 

3. Nama sekolah : SMA N 1 Cipari 

4. Alamat sekolah : Jl. MT Haryono No 04 Cipari 53262 

E. Indikator : 

No Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Bagaimana pemahaman anda 

tentang kurikulum 2013? 

Sejujurnya saya masih belum memahami 

tentang kurikulum 2013 ini. Soalnya 

kebetulan yang mendapat pelatihan dari 

sekolah kami hanya satu guru BK, dan 

saya masih belum dikasih tau hasil 

pelatihan itu. 

2 Bagaimana pemahaman anda 

tentang pelayanan peminatan 

dalam kurikulum 2013 ini? 

Menurut saya pelayanan peminatan dalam 

kurikulum 2013 itu ya siswa langsung 

mendapat kelompok peminatan dari mulai 

masuk sekolah atau dari kelas satu.jadi kan 

sekarang sudah tidak ada penjurusan lagi. 

3 Apakah anda bisa menjelaskan 

tentang pelayanan BK dalam 

kurikulum 2013 ini? 

Nah kalo ini saya juga belum mengerti 

banyak tentang pelayanan BK dalam 

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 terkesan 

dipaksakan. Sehingga banyak guru yang 

Lampiran  1 
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kurang siap dan kurang paham tentang 

kurikulum 2013 ini.  

4 Menurut anda, Apa yang 

membedakan kurikulum 2013 

dengan kurikulum sebelumnya? 

Menurut saya, yang paling menonjol ya 

dari pelayanan pemiantan itu. Itu sudah 

sangat membedakan dengan kurikulum 

KTSP 
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HASIL WAWANCARA PENGAMBILAN DATA AWAL TENTANG 

TINGKAT PEMAHAMAN KONSELOR TERHADAP IMPLEMENTASI 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Tujuan wawancara : Mengetahui tingkat pemahaman konselor terhadap 

implementasi BK. 

B. Interviewer  : Aimmatul Husna (Peneliti) 

C. Interviewee  : Elpi Martianisa A., S.Pd.  

D. Pelaksanaan: 

1. Hari/tanggal : Sabtu, 31 Maret 2014 

2. Jam  : 12.00 WIB 

3. Nama sekolah : SMA Muhammadiyah 1 Cilacap 

4. Alamat sekolah : Jl. Kalimantan No. 12 Cilacap 53211 

E. Indikator : 

No Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Bagaimana pemahaman anda 

tentang kurikulum 2013? 

Saya belum paham betul tentang kurikulum 

2013, dan saya juga belum paham 

mengenai pelayanan bimbingan dan 

konseling pada kurikulum 2013 ini. 

Kurikulum 2013 juga terlalu dipaksakan 

dalam pelaksanaannya sehingga kita 

sebagai konselor siap atau tidak siap harus 

melaksanakannya  

2 Bagaimana pemahaman anda 

tentang pelayanan peminatan 

dalam kurikulum 2013 ini? 

Pelayanan peminatan setau saya siswa 

yang baru masuk langsung dikelompokkan 

mau ke peminatan mana. Sekarang 

modelnya kan sudah tidak ada penjurusan. 

3 Apakah anda bisa menjelaskan 

tentang pelayanan BK dalam 

kurikulum 2013 ini? 

Nah disini saya masih belum paham betul 

tentang pelayanan BK dalam kurikulum 

2013. Soalnya saya tidak mendapatkan 

Lanjutan Lampiran  1 
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pelatihan tentang pelaksanaan palayanan 

BK dalam kurikulum 2013. 

4 Menurut anda, Apa yang 

membedakan kurikulum 2013 

dengan kurikulum sebelumnya? 

Yang paling beda itu dalam pemiantannya, 

soalnya dalam kurikulum 2013 yang paling 

di tekankan adalah di hapusnya penjurusan 

dan di ganti dengan kelompok peminatan. 

 

 

 



 
 

 

1
1
6 

KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET TINGKAT PEMAHAMAN KONSELOR TERHADAP IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN 

KONSELING DALAM KURIKULUM 2013 DI SMA SE-KABUPATEN CILACAP TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Variabel Komponen  Indikator  Deskriptor  
Item   

(+) (-) 

Implementasi 

Bimbingan dan 

Konseling dalam 

Kurikulum 2013 

 

1. Posisi BK dalam 

kurikulum 2013   

1.1.Pemahaman konselor 

tentang konseling adalah 

pendidikan 

 

 

a. Pemahaman konselor adalah 

pendidik 

b. Pemahaman konseling yang 

membelajarkan 

c. Pemahaman integrasi konseling ke 

dalam pendidikan 

 

1,3 

 

4,5 

 

7,8 

 

 

2 

 

6 

 

9 

1.2.Pemahaman konselor 

tentang peran dan fungsi 

pelayanan BK 

 

a. Pemahaman konselor dalam 

menguatkan pembelajaran secara 

menyeluruh 

b. Pemahaman konselor dalam 

memfasilitasi advokasi dan 

aksesbilitas 

c. Pemahaman konselor dalam 

menyelenggarakan fungsi outreach 

 

10,11 

 

 

13,15 

 

 

16,17 

 

12 

 

 

14 

 

 

18 

Lampiran 2 
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1.3.Pemahaman konselor 

tentang eksistensi BK 

dalam kurikulum 2013 

 

a. Kemampuan konselor memahami 

tentang eksistensi BK dalam 

kurikulum 2013 

 

19,20 21 

2. Program BK 

dalam kurikulum 

2013  

 

2.1 Pemahaman konselor 

mengenai arah pelayanan 

BK dalam kurikulum 

2013   

 

a. Pemahaman konselor dalam 

pelayanan dasar 

b. Pemahaman konselor dalam 

pelayanan pengembangan 

c. Pemahaman konselor dalam 

pelayanan arah peminatan studi 

peserta didik 

d. Pemahaman konselor dalam 

pelayanan terapeutik 

e. Pemahaman konselor dalam 

pelayanan diperluas 

 

23,24 

 

25,26 

 

29,30 

 

 

31,32 

 

34,35 

 

22 

 

27 

 

28 

 

 

33 

 

36 

 

2.2 Pemahaman konselor 

mengenai bidang 

pelayanan BK dalam 

kurikulum 2013  

 

a. Pemahaman konselor dalam 

pengembangan kehidupan pribadi 

b. Pemahaman konselor dalam 

pengembangan kehidupan sosial 

c. Pemahaman konselor dalam 

pengembangan kemampuan belajar 

37,38 

 

41,42 

 

43,44 

 

39 

 

40 

 

45 

 

Lanjutan Lampiran  2 
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d. Pemahaman konselor dalam 

pengembangan karir 

 

46,47 

 

48 

 

2.3 Pemahaman konselor 

mengenai fungsi, prinsip 

dan asas BK dalam 

kurikulum 2013 

 

a. Kemampuan konselor memahami 

fungsi BK 

b. Pemahaman konselor dalam 

memahami prinsip-prinsip BK 

c. Pemahaman konselor dalam 

memahami asas-asas BK 

 

49,50 

 

52,53 

 

55,56 

 

51 

 

54 

 

57 

2.4 Pemahaman konselor 

mengenai jenis layanan, 

kegiatan pendukung dan 

format layanan BK dalam 

kurikulum 2013  

a. Pemahaman konselor dalam 

memahami jenis layanan BK 

b. Pemahaman konselor dalam 

memahami kegiatan pendukung 

layanan BK 

c. Pemahaman konselor dalam 

memahami format pelayanan BK 

 

58,59 

 

61,62 

 

 

64,65 

 

60 

 

63 

 

 

66 

 

 

2.5 Pemahaman konselor 

mengenai program 

pelayanan BK dalam 

kurikulum 2013 

a. Pemahaman konselor dalam 

memahami program pelayanan BK 

b. Pemahaman konselor dalam 

memahami program peminatan studi 

67,68 

 

70,71 

69 

 

72 

Lanjutan Lampiran  2 
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peserta didik 

 

2.6 Pemahaman konselor 

mengenai volume, waktu 

dan tempat kegiatan 

pelayanan BK dalam 

kurikulum 2013 

a. Pemahaman konselor dalam 

memahami volume pelayanan BK 

b. Pemahaman konselor dalam 

memahami waktu dan tempat 

kegitan pelayanan BK  

 

73,74 

 

76,77 

 

75 

 

78 

2.7 Pemahaman konselor 

mengenai pelaksanaan 

layanan BK dalam 

kurikulum 2013 

 

a. Kemampuan konselor memahami 

pelaksanaan layanan BK dalam 

kurikulum 2013 

79,80 81 

2.8 Pemahaman konselor 

mengenai penilaian, 

pengawasan, dan 

pembinaan layanan BK 

dalam kurikulum 2013 

a. Kemampuan konselor memahami 

penilaian layanan BK 

b. Kemampuan konselor memahami 

pengawasan layanan BK 

c. Kemampuan konselor memahami 

pembinaan layanan BK  

82,83 

 

85,86 

 

88,89 

 

 

 

84 

 

87 

 

90 

 

 

Lanjutan Lampiran  2 
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2.9 Pemahaman konselor 

mengenai manajemen 

pelayanan BK dalam 

kurikulum 2013 

 

a. Pemahaman konselor dalam 

memahami pelayanan BK 

menyeluruh 

b. Pemahaman konselor dalam 

memahami manajemen BK pada 

satuan pendidikan  

 

91,92 

 

 

94,95 

93 

 

 

96 

 

3. Implementasi 

program BK 

dalam kurikulum 

2013 

3.1 Pemahaman konselor 

mengenai pelayanan 

peminatan peserta didik 

dalam kurikulum 2013 

 

a. Kemampuan konselor memahami 

pelayanan peminatan peserta didik 

dalam kurikulum 2013 

97,98 99 

3.2 Pemahaman konselor 

mengenai tingkat dan 

arah peminatan dalam 

kurikulum 2013 

 

a. Kemampuan konselor memahami 

tingkat dan arah peminatan dalam 

kurikulum 2013 

100,101 102 

3.3 Pemahaman konselor 

mengenai aspek 

peminatan dalam 

kurikulum 2013 

a. Kemampuan konselor memahami 

aspek peminatan dalam kurikulum 

2013 

103,105 104 

Lanjutan Lampiran  2 
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3.4 Pemahaman konselor 

mengenai langkah pokok 

pelayanan peminatan 

dalam kurikulum 2013 

 

a. Pemahaman konselor dalam 

memahami langkah pertama: 

pengumpulan data 

b. Pemahaman konselor dalam 

memahami langkah kedua: informasi 

peminatan 

c. Pemahaman konselor dalam 

memahami langkah ketiga: 

identifikasi dan penetapan 

peminatan 

d. Pemahaman konselor dalam 

memahami langkah keempat: 

penyesuaian 

e. Pemahaman konselor dalam 

memahami langkah kelima: 

monitoring dan tindak lanjut 

106,108 

 

 

109,111 

 

 

113,114 

 

 

 

115,116 

 

 

118,119 

 

107 

 

 

110 

 

 

112 

 

 

 

117 

 

 

120 

 

 

3.5 Pemahaman konselor 

mengenai langkah 

pelayanan peminatan 

menyeluruh dalam 

kurikulum 2013 

a. Kemampuan konselor memahami 

langkah pelayanan peminatan 

menyeluruh dalam kurikulum 2013 

121,122 123 

Lanjutan Lampiran  2 
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LEMBAR BIMBINGAN INSTRUMEN PENELITIAN DENGAN 

PROFESIONAL JUDGEMENT 

 

A. Pengantar 

Lembar validasi ini digunakan untuk melakukan penilaian terhadap 

instrumen yang akan digunakan untuk mengambil data penelitian guna 

penyusunan skripsi. Kesedian dan keikhlasan evaluator untuk melakukan 

penilaian sangat besar artinya untuk memperoleh data yang valid dalam 

penelitian. 

B. Petunjuk Pengisian 

Instrumen ini dinilai berdasarkan 3 kriteria yaitu kesesuain butir dengan 

kisi-kisi, bahasa, dan bentuk pertanyaan. Oleh karena itu, diharapkan 

evaluator menilai instrumen ini berdasarkan 3 hal tersebut. Adapun rentang 

nilai adalah sebagai berikut: 

1 : sangat buruk 

2 : buruk 

3 : baik 

4 : sangat baik 

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih. 

 

 

IDENTITAS EVALUATOR 

Nama     :  Dr. Supriyo M.Pd. 

NIP     :  19510911 197903 1 002     

Instansi    :  FIP UNNES 

Pengalaman penelitian yang relevan : 
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LEMBAR VALIDASI INTRUMEN PENELITIAN DENGAN 

PROFESIONAL JUDGEMENT 

 

Aspek Penelitian Aspek Penilaian Nilai Catatan/rekomendasi 

1. Pemahaman 

konselor tentang 

komposisi BK 

dalam kurikulum 

2013  

1. Kesesuaian butir 

dengan kisi-kisi 

2. Bahasa 

3. Bentuk pertanyaan 

  

2. Pemahaman 

konselor tentang 

program BK dalam 

kurikulum 2013 

1. Kesesuaian dengan 

butir kisi-kisi 

2. Bahasa 

3. Bentuk pertanyaan 

  

Lanjutan Lampiran 3 
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3. Pemahaman 

konselor tentang 

implementasi 

program BK dalam 

kurikulum 2013 

1. Kesesuaian dengan 

butir kisi-kisi 

2. Bahasa 

3. Bentuk pertanyaan 
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ANGKET “TINGKAT PEMAHAMAN KONSELOR 

TERHADAP IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN 

KONSELING DALAM KURIKULUM 2013 “ 

Pengantar  

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir atau skripsi yang sedang 

saya lakukan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang (FIP-

UNNES), maka saya melakukan penelitian dengan judul: “Tingkat Pemahaman 

Konselor Terhadap Implementasi Bimbingan Dan Konseling Dalam Kurikulum 

2013”. Kami menganggap bahwa implementasi yang paling mengerti adalah 

Bapak/Ibu, untuk itu saya mengharapkan informasi yang sebenar-benarnya. Atas 

kesediaan saya ucapkan terima kasih. 

 

Petunjuk Pengisian 

Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan tentang situasi dan kondisi 

yang mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan diri Bapak/Ibu. Pilihlah jawaban 

dengan memberi tanda cek (V) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. 

Isikan jawaban Bapak/Ibu pada lembar jawab yang telah disediakan. Pilihan 

jawaban yang diberikan, sesuaikan dengan kondisi Bapak/Ibu karena pilihan 

jawaban tidak ada yang salah atau benar. 

Keterangan : 

SS = Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai  

S = Jika pernyataan tersebut Sesuai  

CS = Jika pernyataan tersebut Cukup  

TS = Jika penyataan tersebut Tidak Sesuai  

STS = Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai  

TERIMAKASIH & SELAMAT MENGERJAKAN 

Lampiran 4 
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Identitas diri : 

1. Nama  : _________________________________ 

2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan (coret yang tidak sesuai) 

3. Nama Sekolah : __________________________________ 

 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

1.  Sesuai permendikbud 81 A, Saya mampu memahami 

bahwa konselor adalah pendidik  

     

2.  Karena sosialisasi yang kurang, saya masih belum 

memahami perbedaan konselor dengan guru mata 

pelajaran sesuai dengan Permendikbud 81 A 

     

3.  Saya mampu menjelaskan bahwa konselor adalah 

pendidik sesuai permendikbud 81 A 

     

4.  Sesuai permendikbud 81 A, saya mampu memahami 

kegiatan membelajarkan pada sasaran layanan 

konseling 

     

5.  Saya dapat mengklasifikasikan konseling yang 

membelajarkan sesuai permendikbud 81 A 

     

6.  Sesuai dengan Permendikbud 81 A, terkadang saya 

masih bingung dalam memahami tugas konselor 

sehari-hari 

     

7.  Sesuai permendikbud 81 A, saya mampu menjelaskan 

bahwa konselor yang profesional menjadi bagian tak 

terpisahkan dalam pendidikan 

     

8.  Sesuai permendikbud 81 A, Saya mampu menjelaskan 

kompetensi dasar konselor sebagai pendidik  

     

9.  Saya kesulitan dalam menjelaskan permendiknas 27 

tahun 2008 kepada teman sejawat 
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10.  Saya mampu memahami kesiapan belajar peserta didik 

dan penerapan prinsip bimbingan dan konseling dalam 

pembelajaran 

     

11.  Saya mampu menjelaskan asesmen potensi peserta 

didik 

     

12.  saya mengalami kesulitan dalam mendiagnosa 

kesulitan belajar peserta didik 

     

13.  Saya mampu memahami potensi dan pengembangan 

kesiapan belajar peserta didik 

     

14.  Dalam merancang program pembelajaran dan 

melayani kebutuhan peserta didik  saya masih 

mengalami kesulitan 

     

15.  Saya mampu memahami membimbing perkembangan 

pribadi, sosial, belajar dan karir peserta didik 

     

16.  Saya mampu menjelaskan cara bekerjasama dengan 

orang tua/ keluarga peserta didik 

     

17.  Saya mampu menjelaskan cara bekerjasama dengan 

lembaga pendidikan dengan tujuan membantu 

perkembangan peserta didik 

     

18.  Saya masih belum dapat menjelaskan cara bekerja 

sama dengan studi lanjut 

     

19.  Saya dapat menjelaskan pemahaman diri peserta didik 

terhadap kekuatan dan kelemahannya  

     

20.  Saya mampu menumbuhkembangkan kemandirian dan 

mengambil keputusan penting dalam diri peserta didik 

     

21.  Untuk mampu membedakan kinerja konselor dengan 

kinerja guru mata pelajaran, saya perlu menguasai isi 

permendikbud 81 A 

     

22.  Saya belum mampu berperan optimal memenuhi 

kebutuhan paling dasar peserta didik 
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23.  Konselor mampu memahami bagaimana mendorong 

orang tua, guru dan orang-orang terdekat  dalam 

memenuhi kebutuhan paling dasar yaitu makan, 

minum, kesehatan dan hubungan sosio-emosional  

peserta didik 

     

24.  Saya mampu memahami peran dalam memenuhi 

kebutuhan makan, minum, kesehatan dan hubungan 

sosial peserta didik 

     

25.  Saya mampu menjelaskan pelayanan yang mengacu 

pada pengembangan potensi peserta didik dengan 

tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangannya 

     

26.  Saya mampu menjelaskan pelayanan yang mengacu 

pada pengembangan potensi peserta didik 

     

27.  Pelayanan BK yang dilaksanakan konselor tidak 

mengacu kepada tahap dan tugas perkembangan 

peserta didik  

     

28.  Dalam memberikan pelayanan khusus yang tertuju 

kepada peminatan peserta didik, dibutuhkan 

pemahaman kurikulum 2013 

     

29.  Saya mampu menjelaskan pelayanan peminatan studi 

peserta didik 

     

30.  Dalam pelayanan peminatan studi peserta didik saya 

dapat membedakan dengang pelayanan KTSP. 

     

31.  Saya mampu menjelaskan pelayanan untuk menangani 

permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan 

terhadap pelayanan dasar, pengembangan dan 

peminatan 

     

32.  Saya mampu memahami pelayanan untuk menangani 

permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan 

pelayanan peminatan 
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33.  Dalam memberikan pelayanan untuk menangani 

permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan 

pelayanan dasar dan pelayanan pengembangan 

terkadang saya masih mengalami kesulitan 

     

34.  Saya mampu menjelaskan arah pelayanan diluar 

peserta didik pada satuan pendidikan 

     

35.  Saya mampu menjelaskan pelayanan diluar peserta 

didik, yaitu pada orang tua dan personil satuan 

pendidikan 

     

36.  Pelayanan diluar peserta didik tidak berkaitan dengan 

kegiatan pelayanan dasar, pengembangan peminatan 

dan pelayanan terapeutik 

     

37.  Saya mampu menjelaskan bidang pelayanan BK dalam 

pengembangan kehidupan pribadi 

     

38.  Saya mampu memahami pelayanan BK dalam 

pengembangan kehidupan pribadi 

     

39.  Saya dapat menjelaskan pelayanan BK  belum 

bertujuan mengembangkan kehidupan pribadi 

     

40.  Saya kurang memahami bidang pelayanan BK dalam 

pengembangan kehidupan sosial 

     

41.  Saya mampu menjelaskan pelayanan BK dalam 

pengembangan kemampuan hubungan sosial yang 

sehat, efektif dan berkarakter cerdas dengan teman 

sebaya 

     

42.  Saya memahami layanan BK untuk pengembangan 

kemampuan hubungan sosial dengan anggota keluarga 

dan masyarakat luas 

     

43.  Saya bisa menjelaskan pelayanan BK dalam 

pengembangan kemampuan belajar sesuai program 

studi dan arah peminatannya 
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44.  Saya mampu menjelaskan pelayanan BK dalam 

mengembangkan kemampuan belajar, berdisiplin, ulet 

dan belajar secara mandiri 

     

45.  Saya belum mampu membandingkan bidang pelayanan 

BK dalam pengembangan kemampuan belajar dengan 

bidang yang lain 

     

46.  Saya mampu menjelaskan pelayanan BK dalam bidang 

pengembangan karir 

     

47.  Saya mampu memahami pelayanan BK terhadap 

peserta didik untuk mengambil keputusan arah karir 

secara jelas, obyektif dan bijak  

     

48.  Saya belum mengerti cara pelayanan BK dalam bidang 

pengembangan karir dengan baik 

     

49.  Saya mampu menjelaskan fungsi pelayanan BK       

50.  Saya mampu memahami pelayanan BK sesuai dengan 

fungsi pemahaman, pemeliharaan dan pengembangan, 

pencegahan, pengentasan dan advokasi 

     

51.  Pelayanan BK diselenggarakan tidak hanya untuk 

memnuhi fungsi BK 

     

52.  Saya mampu memahami dan menjelaskan prinsip-

prinsip pelayanan BK  

     

53.  Saya dapat menjelaskan pelayanan BK berdasarkan 

pada prinsip  pelayanan BK 

     

54.  Saya belum mengerti pelayanan BK berkenaan kondisi 

peserta didik yang sesuai dengan prinsip pelayanan BK 

     

55.  Saya mampu memahami asas-asas pelayanan BK      

56.  Saya bisa menjelaskan asas-asas pelayanan BK      

57.  Saya mengalami kesulitan dalam memahami asas-asas 

pelayanan BK 

     

58.  Saya mampu menjelaskan jenis-jenis layanan BK      
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59.  Saya mampu menjelaskan layanan penguasaan konten, 

informasi, konseling kelompok 

     

60.  Saya mengalami kesulitan dalam memahami layanan 

konsultasi, orientasi dan penempatan penyaluran 

     

61.  Saya mampu menjelaskan kegiatan aplikasi 

instrumentasi, himpunan data dan tampilan 

kepustakaan 

     

62.  Saya mampu menjelaskan kegiatan layanan alih tangan 

kasus  

     

63.  Saya mengalami kesulitan dalam memahami 

kunjungan rumah, dan konfrensi kasus 

     

64.  Saya mampu menjelaskan format pelayanan BK      

65.  Saya dapat membedakan format pelayanan individual, 

kelompok dan klasikal 

     

66.  Saya memberikan layanan tidak sesuai dengan format 

pelayanan BK 

     

67.  Saya mampu menjelaskan cara menyusun program 

tahunan, semesteran, bulanan, mingguan dan harian 

     

68.  Saya kesulitan dalam memahami penyelenggaraan dan 

mengatur program mingguan dan harian 

     

69.  Saya mengerti dalam membuat program tahuanan, 

semesteran, bulanan, mingguan dan harian dengan 

benar 

     

70.  Saya mampu memahami program peminatan studi 

peserta didik 

     

71.  Saya dapat menjelaskan pelayanan yang mengacu pada 

pengembangan potensi peserta didik dan prospek 

kelanjutan studi serta karir ke depan 

     

72.  Saya mampu memahami pelayanan peminatan 

berpedoman pada permendikbud 81 A 
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73.  Saya mampu menjelaskan volume kegiatan pelayanan 

BK  

     

74.  Saya mengerti dalam menyusun volume kegiatan 

mingguan konselor 

     

75.  Saya mengalami kesulitan dalam mengatur 

penyelenggaraan kegiatan pelayanan BK di dalam /di 

luar jam pelajaran salam satu minggu 

     

76.  Saya mampu menentukan waktu dan tempat semua 

kegiatan mingguan  

     

77.  Pelaksanaan kegitan mingguan dilakukan di dalam dan 

di luar kelas 

     

78.  Saya masih kesulitan dalam mengatur program 

pelayanan BK dengan kegiatan pembelajaran mata 

pelajaran dan kegiatan ekstra kuriluler 

     

79.  Saya mampu menjelaskan peran konselor sebagai 

pelaksana utama pelayanan BK 

     

80.  Saya dapat menjelaskan konselor sebagai pelaksana 

utama pelayanan BK 

     

81.  Setiap konselor melayani 150 siswa pada setiap tahun 

ajaran  

     

82.  Saya mampu memehami penilaian proses dalam 

pelayanan BK 

     

83.  Laiseg dan laijapen saya laksanakan setelah kegiatan 

layanan selesai diberikan 

     

84.  Saya belum mampu dalam memahami pelaksanaan 

penilaian hasil kegiatan pelayanan BK 

     

85.  Pengawasan kegiatan pelayanan BK dilakukan secara 

berkala dan berkelanjutan  

     

86.  Dalam pengawasan yang dilakukan, konselor diminta 

menunjukkan bukti fisik dalam penyelenggaraan 

     



134 
 

 

1
3
4 

pelayanan BK 

87.  Setelah pengawasan selesai dilaksanakan, tidak 

dilaksanakan penindaklanjutan untuk peningkatan 

mutu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan 

BK 

     

88.  Saya mampu menyebutkan penyelenggara pembinaan 

terhadap kinerja konselor  

     

89.  Konselor  mendapatkan  pembinaan dari pengawas 

ketika kegiatan pengawas dilaksanakan 

     

90.  Penilaian berkelanjutan dalam rangka keniakan 

pangkat/jabatan konselor tidak termasuk kegiatan 

pembinaan 

     

91.  Saya mampu pentingnya memanajemen pelayanan BK       

92.  Kelancaran jalannya pelayanan BK memerlukan 

manajemen yang efektif dan efisien 

     

93.  Saya belum memahami pelayanan BK secara 

meneluruh 

     

94.  Saya mampu menjelaskan posisi konselor dalam 

manajemen BK 

     

95.  Saya mampu memberi contoh kewenangan konselor 

dalam manajemen BK 

     

96.  Saya belum memahami betul kewenangan konselor 

dalam unsur manajemen BK 

     

97.  Saya mampu menjelaskan pelayanan peminatan 

peserta didik 

     

98.  Saya mampu mengembangkan minat terhadap suatu 

disiplin ilmu atau ketrampilan tertentu dalam diri 

peserta didik 

     

99.  Saya belum memahami pelayanan peminatan peserta 

didik berlangsung 
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100.  Saya mampu menjelaskan tingkat peminatan kelompok 

mata pelajaran, peminatan lintas mata pelajaran, dan 

peminatan pendalaman materi pelajaran 

     

101.  Saya mampu mengklasifikasikan tingkat peminatan 

kelompok mata pelajaran, pemianatan lintas mata 

pelajaran, dan peminatan pendalaman materi pelajaran 

     

102.  Saya masih mengalami kesulitan dalam memberikan 

contoh pilihan pengembangan karir 

     

103.  Saya mampu menjelaskan aspek yang perlu di 

pertimbangkan dalam melakukan pemilihan dan 

penetapan peminatan peserta didik 

     

104.  Saya belum mampu memberikan contoh aspek 

peminatan peserta didik 

     

105.  Saya mampu memahami keterkaitan tingkat dan aspek 

peminatan bagi peserta didik 

     

106.  Teknik tes maupun non tes  yang saya gunakan untuk 

pengumpulan data peminatan peserta didik 

     

107.  Saya masih kurang informasi mengenai cara 

pengumpulan data dalam peminatan peserta didik 

     

108.  Saya mampu memberikan contoh pengumpulan data 

dalam pemiantan peserta didik 

     

109.  Saya dapat menjelaskan informasi tentang peminatan      

110.  Saya belum membagikan angket untuk menentukan 

arah peminatan kepada siswa baru 

     

111.  Saya telah melakukan kunjungan ke sekolah lanjutan 

dan/atau lembaga kerja yang sesuai dengan arah 

peminatan peserta didik 

     

112.  Saya masih mengalami kesulitan dalam 

mengidentifikasi potensi diri, minat dan kelompok 

peminatan mata pelajaran  
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113.  Saya dapat membantu mempertimbangkan pemilihan 

peminatan peserta didik  

     

114.  Saya dapat menentukan alternatif-alternatif penetapan 

peminatan peserta didik yang sesuai dengan kondisi 

dan daya dukung satuan pendidikan 

     

115.  Saya dapat menjelaskan layanan peserta didik masih 

bimbang, ragu dan khawatir dengan peminatannya 

     

116.  Saya mampu menjelaskan layanan kepada peserta 

didik dalam melakukan penyesuaian dengan 

peminatannya  

     

117.  Saya mengalami kesulitan dalam menangani peserta 

didik yang bimbang, ragu dan khawatir dengan 

pemiantan yang dipilihnya 

     

118.  Saya mampu berkolaborasi dengan guru mata 

pelajaran dan guru wali kelas dalam rangka 

memonitoring kegiatan peserta didik 

     

119.  Saya mampu memantau perkembangan dan berbagai 

masalah peserta didik di dalam mengikuti program 

pendidikan 

     

120.  Saya kesulitan dalam mengantisipasi, mengevaluasi 

dan menindaklanjuti masalah peserta didik melalui 

layanan BK secara tepat 

     

121.  Saya mampu menjelaskan pelayanan peminatan 

menyeluruh dalam kurikulum 2013 

     

122.  Saya dapat memahami pelayanan peminatan 

menyeluruh dalam kurikulum 2013  

     

123.  Dalam melaksanakan pelayanan peminatan 

menyeluruh, saya belum sesuai dengan isi 

permendikbud 81 A pada kurikulum 2013 
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HASIL PERHITUNGAN TRY OUT 

ANGKET TINGKAT PEMAHAMAN KONSELOR TERHADAP IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING 

DALAM KURIKULUM 2013 

 

NO  KODE  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1   5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 3 4 

2   4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3   5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4   4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 

5   4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6   3 5 4 4 4 5 3 4 2 1 3 1 3 2 4 4 5 2 2 3 

7   3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 

8   3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 

9   5 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 

v
al

id
it

as
 r

ea
b

il
it

as
 

∑X 36 36 34 33 32 40 37 35 35 31 33 34 32 33 32 37 36 29 31 34 

∑X² 150 150 132 123 116 180 159 139 143 115 125 138 118 127 124 153 148 103 113 132 

∑XY 16456 15786 15441 14961 14538 17973 16950 15980 15895 14101 15113 15449 14709 15032 14711 16730 16407 12734 14282 15553 

rxy 0,677 -0,72 0,557 0,627 0,681 0,167 0,721 0,892 0,412 0,374 0,833 0,353 0,92 0,511 0,595 0,814 0,704 -0,43 0,801 0,861 

rtabel 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 

Kriteria VALID tidak Tidak tidak VALID tidak VALID VALID tidak tidak VALID tidak VALID tidak tidak VALID VALID tidak VALID VALID 

σb² 0,667 0,667 0,395 0,222 0,247 0,247 0,765 0,321 0,765 0,914 0,444 1,062 0,469 0,667 1,136 0,099 0,444 1,062 0,691 0,395 

 

Lampiran 5 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 

4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 

2 3 1 1 1 2 3 5 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 1 

4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 

4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

35 36 30 30 29 31 35 38 34 31 31 34 34 28 33 34 35 34 34 37 34 29 

141 146 110 110 103 113 139 162 132 109 111 132 132 94 125 134 139 132 134 153 132 103 

15876 16303 13796 13796 13415 14265 15882 17157 15557 14039 14216 15500 15459 12941 15077 15429 15980 15557 15455 16730 15559 13415 

0,445 0,619 0,571 0,571 0,695 0,767 0,597 0,529 0,872 0,507 0,809 0,717 0,606 0,768 0,741 0,42 0,892 0,872 0,476 0,814 0,877 0,695 

0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 

tidak tidak tidak tidak VALID VALID tidak tidak VALID tidak VALID VALID tidak VALID VALID tidak VALID VALID tidak VALID VALID VALID 

0,543 0,222 1,111 1,111 1,062 0,691 0,321 0,173 0,395 0,247 0,469 0,395 0,395 0,765 0,444 0,617 0,321 0,395 0,617 0,099 0,395 1,062 
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43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 

1 1 3 4 4 2 4 1 5 4 1 5 3 4 3 3 4 2 4 4 5 

3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

31 31 32 33 34 33 34 30 37 34 31 36 33 33 33 32 31 33 32 33 36 

117 117 120 129 132 127 132 110 155 132 117 148 125 125 125 122 115 127 122 127 148 

14278 14278 14711 15230 15540 15126 15540 13836 16780 15540 14259 16407 15113 15119 15132 14803 14310 15126 14790 15167 16407 

0,619 0,619 0,762 0,801 0,826 0,707 0,826 0,636 0,602 0,826 0,588 0,704 0,833 0,848 0,881 0,827 0,747 0,707 0,804 0,793 0,704 

0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 

tidak tidak VALID VALID VALID VALID VALID tidak tidak VALID tidak VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID 

1,136 1,136 0,691 0,889 0,395 0,667 0,395 1,111 0,321 0,395 1,136 0,444 0,444 0,444 0,444 0,914 0,914 0,667 0,914 0,667 0,444 
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64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 

3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 

4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 1 1 5 4 1 4 4 4 4 

2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 

2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

30 31 36 34 35 33 32 33 38 29 29 31 25 28 33 30 27 33 31 32 32 

108 113 148 132 141 125 122 125 162 103 103 113 81 98 129 110 95 127 115 120 120 

13946 14319 16407 15559 15986 15119 14790 15119 17157 13523 13523 14273 11762 12933 15140 13944 12663 15134 14321 14713 14713 

0,91 0,877 0,704 0,877 0,699 0,848 0,804 0,848 0,529 0,874 0,874 0,783 0,842 0,599 0,638 0,81 0,772 0,724 0,767 0,766 0,766 

0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 

VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID tidak VALID VALID VALID VALID tidak tidak VALID VALID VALID VALID VALID VALID 

0,889 0,691 0,444 0,395 0,543 0,444 0,914 0,444 0,173 1,062 1,062 0,691 1,284 1,21 0,889 1,111 1,556 0,667 0,914 0,691 0,691 
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85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 

2 2 2 2 2 4 1 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 

3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 

4 4 5 3 1 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 

3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 

5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

31 31 32 29 29 31 30 33 35 32 31 35 33 32 36 31 30 37 32 37 32 

113 113 122 101 105 109 110 125 141 122 113 141 125 118 148 115 108 155 118 153 118 

14273 14273 14273 13473 13432 13917 13850 15117 15986 14765 14199 15986 15136 14696 16407 14367 13946 16736 14696 16730 14696 

0,783 0,783 -0,12 0,89 0,658 0,088 0,658 0,843 0,699 0,759 0,631 0,699 0,892 0,888 0,704 0,849 0,91 0,469 0,888 0,814 0,888 

0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 

VALID VALID tidak VALID Tidak tidak tidak VALID VALID VALID tidak VALID VALID VALID VALID VALID VALID tidak VALID VALID VALID 

0,691 0,691 0,914 0,84 1,284 0,247 1,111 0,444 0,543 0,914 0,691 0,543 0,444 0,469 0,444 0,914 0,889 0,321 0,469 0,099 0,469 

 

  



 
 

 

1
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106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 Y Y² 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 423 178929 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 494 244036 

4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 480 230400 

3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 421 177241 

3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 440 193600 

2 4 4 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 427 182329 

3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 373 139129 

3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 377 142129 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 598 357604 

31 34 33 30 38 29 37 33 31 34 35 36 32 31 33 32 32 33 4033 1845397 

113 132 125 106 162 103 155 125 111 132 139 146 118 111 125 120 118 127 k = 123 

14265 15559 15119 13785 17157 13409 16736 15119 14216 15557 15980 16309 14696 14216 15136 14715 14696 15032 σt² 4240,543 

0,767 0,877 0,848 0,714 0,529 0,685 0,469 0,848 0,809 0,872 0,892 0,641 0,888 0,809 0,892 0,77 0,888 0,511 ∑σb² 77,11111 

0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666 0,666     

VALID VALID VALID VALID tidak VALID tidak VALID VALID VALID VALID tidak VALID VALID VALID VALID VALID tidak     

0,691 0,395 0,444 0,667 0,173 1,062 0,321 0,444 0,469 0,395 0,321 0,222 0,469 0,469 0,444 0,691 0,469 0,667     
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PERHITUNGAN VALIDITAS ANGKET TINGKAT PEMAHAMAN 

KONSELOR TERHADAP IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN 

KONSELING DALAM KURIKULUM 2013 

 

 

Rumus:  

 

 

 

Perhitungan:  

Berikut ini merupakan perhitungan validitas butir nomor 1 

No X Y X² Y² XY 

1 5 423 25 178929 2115 

2 4 494 16 244036 1976 

3 5 480 25 230400 2400 

4 4 421 16 177241 1684 

5 4 440 16 193600 1760 

6 3 427 9 182329 1281 

7 3 373 9 139129 1119 

8 3 377 9 142129 1131 

9 5 598 25 357604 2990 

Jml 36 4033 150 1845397 16456 

 

Kriteria: butir angket valid jika rxy > r tabel 

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh 

rxy      = 
 ( 9 x 16456  ) − ( 36 x 4033 )

√(9 x 150) − (36)𝟐(9 x 1845397  − (4033)𝟐
 

rxy      = 0.677 

 

Pada a = 5% dengan N = 9 diperoleh r tabel = 0,666 

Karena rxy> r tabel, maka angket No. 1 tersebut  Valid.  

  

     2222
xyr
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PERHITUNGAN RELIABILITAS ANGKET TINGKAT PEMAHAMAN 

KONSELOR TERHADAP IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN 

KONSELING DALAM KURIKULUM 2013 

 

Rumus : 

 

Kriteria: 

Apabila r hitung > r tabel, maka angket tersebut reliabel 

 

Perhitungan: 

1. Varians total 

 

 

 

 

t
2
 =  1845397 – 1807232,11   

   9 

 = 4240,543 

 

2. Varians butir 

 

ac 

  

 

 b1
2 
 =

150 – 144,00

9
 = 0,667 

 

 b2
2    

=
150 −144,00

9
 = 0,667 

 

 b3
2    

= 
132 −128,44

9
 = 0,395 

  

 b123
2 

= 
127 −121,00

9
 = 0,667 

 

 b
2 

= 77,111 

 

 r11 =  
123

123−1
  1 −

77,111

4240,543
  

 

  = 0,990 

Pada a = 5% dengan n = 9, diperoleh  r tabel = 0,666 

Karena r11> r tabel maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliable. 
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PERHITUNGAN DATA ANGKET TINGKAT PEMAHAMAN KONSELOR TERHADAP IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING  DALAM 

KURIKULUM 2013 DI SMA SE-KABUPATEN CILACAP TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014 

 

No Kode Pendidikan 
Posisi Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 

2013                             

      Pemahaman Konselor tentang Konseling adalah Pendidikan     Pemahaman konselor tentang peran dan fungsi pelayanan BK     

                                                      

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah % Skor Kriteria 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah % Skor Kriteria 
1 R-01 S-1 BK 4 3 4 4 5 4 5 4 4 37 82,22222222 tinggi 5 4 4 3 3 1 4 4 2 30 66,66666667 sedang 
2 R-02 S-1 BK 4 3 3 3 4 3 4 3 2 29 64,44444444 sedang 4 5 4 5 4 5 4 4 2 37 82,22222222 tinggi 
3 R-03 S-1 BK 4 3 3 4 4 4 5 4 3 34 75,55555556 tinggi 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 77,77777778 tinggi 
4 R-04 S-1 BK 3 3 3 4 4 3 5 4 4 33 73,33333333 tinggi 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 77,77777778 tinggi 
5 R-05 S-1 BK 3 3 3 4 4 4 4 5 4 34 75,55555556 tinggi 5 3 4 3 4 5 4 4 3 35 77,77777778 tinggi 
6 R-06 S-1 BK 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29 64,44444444 sedang 4 4 4 3 3 4 4 4 3 33 73,33333333 tinggi 
7 R-07 S-1 BK 4 3 3 4 3 2 4 3 2 28 62,22222222 sedang 2 4 4 3 3 3 3 3 1 26 57,77777778 sedang 
8 R-08 S-1 BK 4 3 3 3 3 2 4 3 3 28 62,22222222 sedang 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32 71,11111111 tinggi 
9 R-09 S-1 BK 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 77,77777778 tinggi 5 3 4 4 4 4 4 4 3 35 77,77777778 tinggi 

10 R-10 S-1 BK 3 3 3 3 4 4 5 4 3 32 71,11111111 tinggi 3 3 4 2 3 3 4 3 3 28 62,22222222 sedang 
11 R-11 S-1 BK 4 3 3 4 4 3 3 4 4 32 71,11111111 tinggi 2 3 1 3 2 4 4 5 3 27 60 sedang 
12 R-12 S-1 NON 

BK 

4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 75,55555556 tinggi 3 3 4 4 2 4 4 4 4 32 71,11111111 tinggi 
13 R-13 S-1 BK 4 3 3 3 4 3 5 5 4 34 75,55555556 tinggi 5 5 4 3 3 4 5 5 5 39 86,66666667 sangat tinggi 
14 R-14 S-1 BK 4 3 2 3 3 3 4 4 3 29 64,44444444 sedang 2 3 4 3 4 3 4 3 3 29 64,44444444 sedang 
15 R-15 S-1 BK 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32 71,11111111 tinggi 3 3 4 3 3 3 3 3 4 29 64,44444444 sedang 
16 R-16 S-1 BK 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31 68,88888889 tinggi 3 3 4 3 4 3 4 3 3 30 66,66666667 sedang 
17 R-17 S-1 BK 5 4 4 4 4 4 5 5 5 40 88,88888889 sangat tinggi 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 97,77777778 sangat tinggi 
18 R-18 S-1 BK 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 97,77777778 sangat tinggi 3 5 5 5 5 5 5 5 5 43 95,55555556 sangat tinggi 
19 R-19 S-1 BK 4 3 2 3 3 3 4 3 3 28 62,22222222 sedang 4 2 3 3 3 3 3 3 3 27 60 sedang 
20 R-20 S-1 NON 

BK 

4 3 4 4 4 4 4 3 3 33 73,33333333 tinggi 4 4 3 4 4 4 5 4 4 36 80 tinggi 
21 R-21 S-1 BK 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32 71,11111111 tinggi 3 4 2 4 4 4 5 4 4 34 75,55555556 tinggi 
22 R-22 S-1 BK 5 4 3 4 4 4 4 4 5 37 82,22222222 tinggi 5 4 3 4 4 4 5 4 5 38 84,44444444 sangat tinggi 
  

 

  Rata-rata                 73,2323232 tinggi Rata-rata                 74,14141414 tinggi 

  

 

  Distribusi/Frekuensi             f % Distribusi/Frekuensi             f % 

  

 

  Sangat Tinggi               2 9,090909091 Sangat tinggi               4 18,18181818 

  

 

  Tinggi                 14 63,63636364 Tinggi                 10 45,45454545 

  

 

  Sedang                 6 27,27272727 Sedang                 8 36,36363636 

  

 

  Rendah                   0 Rendah                   0 

  

 

  Sangat rendah                 0 Sangat rendah                 0 

  

 

  Jumlah                  22 100 Jumlah                 22 100 

  
 

  DESKRIPTIF PERSENTASE SUB 

VARIABEL 1   = 

    72,46753247                           

  
 

  = 

         

72 
             

      KATEGORI   =               Tinggi                           

Lam
p

iran
 7
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            Program Bimbingan dan Konseling dalam Mengenai arah Pelayanan BK dalam kurikulum 2013   

Pemahaman konselor tentang    pemahaman konselor mengenai arah pelayanan BK dalam kurikulum 2013             

eksistensi BK dalam kurikulum 2013                                       

19 20 21 Jumlah % Skor Kriteria 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Jumlah % Skor Kriteria 
3 3 4 10 66,6666667 sedang 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 49 65,33333333 sedang 
3 3 4 10 66,6666667 sedang 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 63 84 sangat tinggi 
3 3 3 9 60 sedang 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 57 76 tinggi 
3 3 3 9 60 sedang 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 51 68 tinggi 
3 3 4 10 66,6666667 sedang 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 48 64 sedang 
2 3 4 9 60 sedang 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 52 69,33333333 tinggi 
2 3 3 8 53,3333333 sedang 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 48 64 sedang 
3 3 5 11 73,3333333 tinggi 4 3 3 3 3 4 5 2 3 3 4 4 3 3 4 51 68 tinggi 
3 4 4 11 73,3333333 tinggi 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 53 70,66666667 tinggi 
3 3 3 9 60 sedang 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 45 60 sedang 
2 3 2 7 46,6666667 rendah 3 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 37 49,33333333 rendah 
4 4 4 12 80 tinggi 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 52 69,33333333 tinggi 
3 3 5 11 73,3333333 tinggi 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 3 3 5 63 84 sangat tinggi 
2 3 4 9 60 sedang 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 50 66,66666667 sedang 
3 3 4 10 66,6666667 sedang 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 40 53,33333333 sedang 
2 3 4 9 60 sedang 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 49 65,33333333 sedang 
4 5 5 14 93,3333333 sangat tinggi 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 71 94,66666667 sangat tinggi 
4 5 5 14 93,3333333 sangat tinggi 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 74 98,66666667 sangat tinggi 
2 2 4 8 53,3333333 sedang 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 2 3 45 60 sedang 
2 3 3 8 53,3333333 sedang 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 38 50,66666667 rendah 
2 4 3 9 60 sedang 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 2 3 50 66,66666667 sedang 
2 2 4 8 53,3333333 sedang 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 52 69,33333333 tinggi 

Rata-rata     65,151515 sedang Rata-rata                             68,96969697 tinggi 

Distribusi/Frekuensi f % Distribusi/Frekuensi                         f % 

Sangat tinggi   2 9,090909091 Sangat tinggi                           4 18,18181818 

Tinggi     4 18,18181818 Tinggi                             7 31,81818182 

Sedang     15 68,18181818 Sedang                              9 40,90909091 

Rendah     1 4,545454545 Rendah                             2 9,090909091 

Sangat rendah     0 Sangat rendah                             0 

Jumlah     22 100 Jumlah                             22 100 

            DESKRIPTIF PERSENTASE SUB VARIABEL 

2       = 

71,6               
 

  

     
  = 

       

71 
   

      
            KATEGORI     

= 

          Tinggi                 
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Pemahaman konselor mengenai bidang                  Pemahaman konselor mengenai fungsi, prinsip dan asas BK      

pelayanan BK dalam kurikulum 2013                   dalam kurikulum 2013                 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Jumlah % Skor Kriteria 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Jumlah % Skor Kriteria 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 46 76,66666667 tinggi 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 77,77777778 tinggi 
5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 56 93,33333333 sangat tinggi 5 5 4 5 5 4 5 5 4 42 93,33333333 sangat tinggi 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 35 58,33333333 sedang 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80 tinggi 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 80 tinggi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80 tinggi 
4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 45 75 tinggi 4 3 4 3 3 4 3 3 3 30 66,66666667 sedang 
4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 41 68,33333333 tinggi 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 75,55555556 tinggi 
4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 41 68,33333333 tinggi 4 3 4 3 3 4 3 3 4 31 68,88888889 tinggi 
4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 44 73,33333333 tinggi 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 77,77777778 tinggi 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 46 76,66666667 tinggi 3 3 4 3 3 4 3 3 4 30 66,66666667 sedang 
4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 3 3 46 76,66666667 tinggi 3 3 3 3 3 3 3 5 3 29 64,44444444 sedang 
4 4 2 4 4 1 1 1 3 4 4 2 34 56,66666667 sedang 4 1 5 4 1 5 3 4 3 30 66,66666667 sedang 
4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 43 71,66666667 tinggi 3 3 4 3 3 2 3 3 4 28 62,22222222 sedang 
5 4 5 5 4 3 3 3 5 4 4 5 50 83,33333333 tinggi 5 2 3 5 5 5 4 5 5 39 86,66666667 sangat tinggi 
3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 37 61,66666667 sedang 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 62,22222222 sedang 
3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 37 61,66666667 sedang 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 57,77777778 sedang 
3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 37 61,66666667 sedang 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 60 sedang 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 100 sangat tinggi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 100 sangat tinggi 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 100 sangat tinggi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 100 sangat tinggi 
3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 42 70 tinggi 3 2 2 3 4 2 2 3 2 23 51,11111111 rendah 
4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 46 76,66666667 tinggi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80 tinggi 
4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 45 75 tinggi 2 2 3 3 3 3 2 2 2 22 48,88888889 rendah 
4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 48 80 tinggi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80 tinggi 

Rata-rata                       74,7727273 tinggi Rata-rata                 73,030303 tinggi 

Distribusi/Frekuensi                   f % Distribusi/Frekuensi             f % 

Sangat tinggi                     3 13,63636364 Sangat tinggi               4 18,18181818 

Tinggi                       14 63,63636364 Tinggi                 8 36,36363636 

Sedang                       5 22,72727273 Sedang                 8 36,36363636 

Rendah                         0 Rendah                 2 9,090909091 

Sangat rendah                       0 Sangat rendah                 0 

Jumlah                       22 100 Jumlah                 22 100 
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Pemahaman konselor mengenai jenis layanan, kegiatan        Pemahaman konselor mengenai        Pemahaman konselor mengenai 

volume, waktu dan pendukung dan format layanan BK dalam kurikul 2013       program pelayanan BK dalam kurikulum 2013     tempat kegiatan pelayanan BK dalam 

kurikulum 2013 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Jumlah % Skor Kriteria 67 68 69 70 71 72 Jumlah % Skor Kriteria 73 74 75 76 77 78 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 77,77777778 tinggi 4 4 4 4 4 4 24 80 tinggi 3 3 3 3 3 3 
4 3 4 3 3 3 3 4 4 31 68,88888889 tinggi 5 4 5 5 5 4 28 93,33333333 sangat tinggi 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80 tinggi 4 4 4 4 4 4 24 80 tinggi 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 77,77777778 tinggi 4 4 4 4 4 4 24 80 tinggi 4 4 4 3 3 4 
3 4 4 3 3 4 3 3 4 31 68,88888889 tinggi 4 3 3 4 4 4 22 73,33333333 tinggi 3 3 3 3 2 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 75,55555556 tinggi 3 3 3 4 3 4 20 66,66666667 sedang 3 3 3 3 4 3 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 33 73,33333333 tinggi 3 3 3 3 4 4 20 66,66666667 sedang 3 3 4 3 3 2 
3 3 4 3 4 4 3 3 4 31 68,88888889 tinggi 4 4 3 4 3 4 22 73,33333333 tinggi 3 3 4 3 3 4 
4 3 4 3 3 4 3 3 4 31 68,88888889 tinggi 4 4 3 3 3 4 21 70 tinggi 3 3 3 3 3 4 
2 3 4 2 4 4 3 4 4 30 66,66666667 sedang 5 5 5 3 2 2 22 73,33333333 tinggi 3 4 3 3 3 3 
3 4 2 4 4 5 4 3 5 34 75,55555556 tinggi 4 5 4 4 4 5 26 86,66666667 sangat tinggi 4 4 4 4 4 5 
3 3 4 3 3 4 3 3 4 30 66,66666667 sedang 3 4 2 3 3 4 19 63,33333333 sedang 3 3 3 3 3 4 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 44 97,77777778 sangat tinggi 5 5 4 4 4 5 27 90 sangat tinggi 3 3 5 4 5 3 
2 2 3 2 2 3 2 2 3 21 46,66666667 rendah 3 3 3 2 3 4 18 60 sedang 2 2 3 3 3 3 
2 2 3 2 2 3 2 2 3 21 46,66666667 rendah 3 3 3 2 3 4 18 60 sedang 2 2 3 3 3 3 
2 2 3 2 3 3 2 3 3 23 51,11111111 rendah 3 3 3 2 3 4 18 60 sedang 2 2 3 3 3 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 100 sangat tinggi 5 5 5 5 5 5 30 100 sangat tinggi 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 100 sangat tinggi 5 5 5 5 5 5 30 100 sangat tinggi 5 5 5 5 5 5 
3 3 4 3 3 4 2 2 2 26 57,77777778 sedang 3 4 3 3 3 2 18 60 sedang 4 4 3 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 82,22222222 tinggi 4 4 4 4 4 4 24 80 tinggi 4 4 4 4 4 4 
2 1 2 3 3 2 3 3 3 22 48,88888889 rendah 2 3 2 2 2 2 13 43,33333333 rendah 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 82,22222222 tinggi 4 4 4 4 4 4 24 80 tinggi 4 4 4 4 4 4 

Rata-rata                 71,9191919 tinggi Rata-rata           74,5454545 tinggi Rata-

rata 

        

Distribusi/Frekuensi             f % Distribusi/Frekuensi       f % Distribusi/Frekuensi     

Sangat tinggi               3 13,63636364 Sangat tinggi         5 22,72727273 Sangat tinggi       

Tinggi                 12 54,54545455 Tinggi           7 31,81818182 Tinggi         

Sedang                 3 13,63636364 Sedang           9 40,90909091 Sedang         

Rendah                 4 18,18181818 Rendah           1 4,545454545 Rendah         

Sangat rendah                 0 Sangat rendah           0 Sangat rendah       

Jumlah                 22 100 Jumlah           22 100 Jumlah         
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      Pemahaman konselor memahami    Pemahaman konselor mengenai penilaian, pengawasan       

      pelaksanaan layanan BK dalam kurikulum 2013 dan pembinaan layanan BK dalam kurikulum 2013         

Jumlah % Skor Kriteria 79 80 81 Jumlah % Skor Kriteria 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Jumlah % Skor Kriteria 
18 60 sedang 1 1 1 3 20 sangat rendah 1 1 1 1 1 1 1 4 4 15 33,33333333 sangat rendah 
24 80 tinggi 5 5 5 15 100 sangat tinggi 4 5 4 4 4 5 4 5 4 39 86,66666667 sangat tinggi 
24 80 tinggi 4 4 4 12 80 Tinggi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80 tinggi 
22 73,33333333 tinggi 4 4 4 12 80 Tinggi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80 tinggi 
17 56,66666667 sedang 4 4 4 12 80 Tinggi 3 3 4 3 3 3 3 4 1 27 60 sedang 
19 63,33333333 sedang 4 4 4 12 80 Tinggi 4 3 3 3 3 4 3 3 4 30 66,66666667 sedang 
18 60 sedang 3 3 4 10 66,66666667 Sedang 3 2 3 3 3 3 2 2 2 23 51,11111111 rendah 
20 66,66666667 sedang 3 3 4 10 66,66666667 Sedang 3 3 4 3 3 4 4 3 2 29 64,44444444 sedang 
19 63,33333333 sedang 3 3 4 10 66,66666667 Sedang 3 4 4 3 3 4 3 4 3 31 68,88888889 tinggi 
19 63,33333333 sedang 2 3 4 9 60 Sedang 4 3 2 3 3 3 3 3 2 26 57,77777778 sedang 
25 83,33333333 tinggi 4 1 4 9 60 Sedang 4 4 4 4 4 5 3 1 3 32 71,11111111 tinggi 
19 63,33333333 sedang 3 3 4 10 66,66666667 Sedang 3 4 4 3 3 4 3 2 4 30 66,66666667 sedang 
23 76,66666667 tinggi 5 5 5 15 100 sangat tinggi 4 5 4 4 4 4 4 3 5 37 82,22222222 tinggi 
16 53,33333333 sedang 2 2 3 7 46,66666667 Rendah 2 3 3 3 3 4 2 3 3 26 57,77777778 sedang 
16 53,33333333 sedang 2 1 3 6 40 Rendah 2 3 3 5 5 5 5 3 3 34 75,55555556 tinggi 
17 56,66666667 sedang 1 2 3 6 40 Rendah 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 62,22222222 sedang 
30 100 sangat tinggi 5 5 5 15 100 sangat tinggi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 100 sangat tinggi 
30 100 sangat tinggi 5 5 5 15 100 sangat tinggi 5 5 5 5 5 5 5 5 3 43 95,55555556 sangat tinggi 
23 76,66666667 tinggi 1 2 3 6 40 Rendah 3 3 4 2 2 3 2 2 4 25 55,55555556 sedang 
24 80 tinggi 4 4 4 12 80 Tinggi 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 75,55555556 tinggi 
24 80 tinggi 2 3 2 7 46,66666667 Rendah 4 4 4 4 4 3 4 4 2 33 73,33333333 tinggi 
24 80 tinggi 3 4 3 10 66,66666667 Sedang 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 80 tinggi 

  71,3636364 tinggi Rata-rata     67,5757576 Sedang Rata-rata                 70,2020202 tinggi 

  f % Distribusi/Frekuensi f % Distribusi/Frekuensi             f % 

  2 9,090909091 Sangat Tinggi   4 18,18181818 Sangat tinggi               3 13,63636364 

  9 40,90909091 Tinggi     5 22,72727273 Tinggi                 9 40,90909091 

  11 50 Sedang     7 31,81818182 Sedang                 8 36,36363636 

    0 Rendah     5 22,72727273 Rendah                 1 4,545454545 

    0 Sangat rendah   1 4,545454545 Sangat rendah               1 4,545454545 

  22 100 Jumlah     22 100 Jumlah                 22 100 
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                  Implementasi Program BK dalam Kurikulum 2013             

Pemahaman konselor mengenai        Pemahaman konselor mengenai pelayanan   Pemahaman konselor mengenai tingkat    

manajemen pelayanan BK dalam kurikulum 2013     peminatan peserta didik dalam kurikulum 2013 dan arah peminatan dalam kurikulum 2013   

91 92 93 94 95 96 Jumlah % Skor Kriteria 97 98 99 Jumlah % Skor Kriteria 100 101 102 Jumlah % Skor Kriteria 
1 3 4 4 4 4 20 66,66666667 sedang 3 2 4 9 60 sedang 3 3 4 10 66,66666667 sedang 
5 5 4 5 5 4 28 93,33333333 sangat tinggi 5 4 4 13 86,66666667 sangat tinggi 5 5 3 13 86,66666667 sangat tinggi 
4 4 4 4 4 4 24 80 tinggi 3 4 3 10 66,66666667 sedang 4 3 3 10 66,66666667 sedang 
4 4 4 4 3 4 23 76,66666667 tinggi 3 3 4 10 66,66666667 sedang 4 4 4 12 80 tinggi 
3 4 4 3 3 3 20 66,66666667 sedang 3 3 4 10 66,66666667 sedang 2 2 3 7 46,66666667 rendah 
3 4 3 2 3 3 18 60 sedang 3 3 4 10 66,66666667 sedang 3 3 3 9 60 sedang 
3 4 3 3 3 4 20 66,66666667 sedang 3 3 3 9 60 sedang 3 3 3 9 60 sedang 
3 3 4 3 3 4 20 66,66666667 sedang 3 3 4 10 66,66666667 sedang 3 2 2 7 46,66666667 rendah 
2 3 3 3 1 2 14 46,66666667 rendah 2 3 4 9 60 sedang 3 3 4 10 66,66666667 sedang 
3 3 3 3 3 3 18 60 sedang 3 2 3 8 53,33333333 sedang 3 3 3 9 60 sedang 
4 4 5 4 4 5 26 86,66666667 sangat tinggi 4 4 5 13 86,66666667 sangat tinggi 4 4 5 13 86,66666667 sangat tinggi 
3 2 4 3 1 4 17 56,66666667 sedang 2 3 4 9 60 sedang 3 3 4 10 66,66666667 sedang 
5 5 5 5 5 4 29 96,66666667 sangat tinggi 5 5 5 15 100 sangat tinggi 4 4 3 11 73,33333333 tinggi 
3 3 2 2 2 2 14 46,66666667 rendah 2 3 3 8 53,33333333 sedang 2 2 4 8 53,33333333 sedang 
4 5 5 5 5 5 29 96,66666667 sangat tinggi 3 3 2 8 53,33333333 sedang 2 2 3 7 46,66666667 rendah 
3 2 1 2 3 3 14 46,66666667 rendah 3 3 3 9 60 sedang 2 2 2 6 40 rendah 
5 5 5 5 5 5 30 100 sangat tinggi 4 4 4 12 80 tinggi 5 5 5 15 100 sangat tinggi 
5 5 5 5 5 5 30 100 sangat tinggi 4 3 4 11 73,33333333 tinggi 5 5 5 15 100 sangat tinggi 
2 4 3 2 2 2 15 50 rendah 2 2 3 7 46,66666667 rendah 2 2 3 7 46,66666667 rendah 
4 4 4 4 4 4 24 80 tinggi 4 3 4 11 73,33333333 tinggi 4 4 4 12 80 tinggi 
3 2 3 2 3 3 16 53,33333333 sedang 2 3 2 7 46,66666667 rendah 2 2 2 6 40 rendah 
3 3 3 3 3 2 17 56,66666667 sedang 3 2 4 9 60 sedang 4 4 4 12 80 tinggi 

Rata-rata           70,60606061 tinggi Rata-

rata 

    65,7575758 sedang Rata-rata     66,060606 sedang 

Distribusi/Frekuensi       f % Distribusi/Frekuensi f % Distribusi/Frekuensi f % 

Sangat tinggi         6 27,27272727 Sangat Tinggi   3 13,63636364 Sangat Tinggi   4 18,18181818 

Tinggi           3 13,63636364 Tinggi     3 13,63636364 Tinggi     4 18,18181818 

Sedang           9 40,90909091 Sedang     14 63,63636364 Sedang     8 36,36363636 

Rendah           4 18,18181818 Rendah     2 9,090909091 Rendah     6 27,27272727 

Sangat rendah           0 Sangat rendah     0 Sangat rendah     0 

Jumlah           22 100 Jumlah     22 100 Jumlah     22 100 

                  DESKRIPTIF PERSENTASE SUB VARIABEL 3       = 67,2           

        
  = 

     

67 

   
  

                  KATEGORI   

= 

      Sedang         

 

 



 
 

 

1
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Pemahaman konselor mengenai     Pemahaman konselor mengenai langkah pokok pelayanan peminatan               

aspek peminatan dalam kurikulum 2013   dalam kurikulum 2013                             

103 104 105 Jumlah % Skor Kriteria 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Jumlah % Skor Kriteria 
3 4 3 10 66,66666667 sedang 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 53 70,666667 tinggi 
5 4 5 14 93,33333333 sangat tinggi 3 4 4 4 4 3 5 2 3 3 3 4 2 3 2 49 65,333333 sedang 
4 4 4 12 80 tinggi 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 52 69,333333 tinggi 
4 4 4 12 80 tinggi 4 4 5 4 5 2 4 4 3 2 4 4 3 4 4 56 74,666667 tinggi 
2 1 2 5 33,33333333 sangat rendah 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 50 66,666667 sedang 
3 3 3 9 60 sedang 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 48 64 sedang 
2 3 2 7 46,66666667 rendah 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 62,666667 sedang 
4 4 3 11 73,33333333 tinggi 4 4 4 5 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 55 73,333333 tinggi 
3 4 3 10 66,66666667 sedang 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 52 69,333333 tinggi 
1 2 2 5 33,33333333 sangat rendah 4 2 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 2 47 62,666667 sedang 
4 4 4 12 80 tinggi 2 1 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 43 57,333333 sedang 
3 4 3 10 66,66666667 sedang 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 50 66,666667 sedang 
4 4 4 12 80 tinggi 5 4 4 5 5 5 3 3 3 5 4 4 5 4 4 63 84 sangat tinggi 
3 4 3 10 66,66666667 sedang 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 48 64 sedang 
2 3 2 7 46,66666667 rendah 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 1 42 56 sedang 
3 4 3 10 66,66666667 sedang 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 46 61,333333 sedang 
4 4 4 12 80 tinggi 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 63 84 sangat tinggi 
5 5 5 15 100 sangat tinggi 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 66 88 sangat tinggi 
2 2 2 6 40 rendah 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 40 53,333333 sedang 
2 3 3 8 53,33333333 sedang 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 58 77,333333 tinggi 

3 3 4 10 66,66666667 sedang 4 4 4 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 49 65,333333 sedang 
3 3 2 8 53,33333333 sedang 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 5 4 3 52 69,333333 tinggi 

Rata-rata     65,151515 sedang Rata-rata                             68,42424 tinggi 

Distribusi/Frekuensi f % Distribusi/Frekuensi                         f % 

Sangat Tinggi   2 9,090909091 Sangat Tinggi                           3 13,63636364 

Tinggi     6 27,27272727 Tinggi                             7 31,81818182 

Sedang     9 40,90909091 Sedang                             12 54,54545455 

Rendah     3 13,63636364 Rendah                               0 

Sangat rendah   2 9,090909091 Sangat rendah                             0 

Jumlah     22 100 Jumlah                             22 100 
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            Tingkat Pemahaman Konselor  

Pemahaman konselor mengenai langkah Terhadap Implementasi Bimbingan dan Konseling 

pelayanan peminatan menyeluruh dalam kurikulum 2013 Dalam Kurikulum 2013 di SMA se-Kabupaten Cilacap 

121 122 123 Jumlah % Skor Kriteria Jumlah Keseluruhan % Skor Kriteria 

3 3 3 9 60 sedang 413 67,15447154 Sedang 
3 3 4 10 66,66666667 sedang 501 81,46341463 Tinggi 
4 4 3 11 73,33333333 tinggi 457 74,30894309 Tinggi 
3 3 4 10 66,66666667 sedang 464 75,44715447 Tinggi 
3 3 2 8 53,33333333 sedang 411 66,82926829 Sedang 
2 3 2 7 46,66666667 rendah 414 67,31707317 Sedang 
3 3 2 8 53,33333333 sedang 386 62,76422764 Sedang 
3 3 3 9 60 sedang 425 69,10569106 Tinggi 
3 3 4 10 66,66666667 sedang 427 69,43089431 Tinggi 
3 3 3 9 60 sedang 391 63,57723577 Sedang 
3 4 2 9 60 sedang 409 66,50406504 Sedang 
4 3 4 11 73,33333333 tinggi 416 67,64227642 Sedang 
3 3 4 10 66,66666667 sedang 522 84,87804878 sangat tinggi 
3 3 4 10 66,66666667 sedang 368 59,83739837 Sedang 
2 2 3 7 46,66666667 rendah 369 60 Sedang 
3 3 4 10 66,66666667 sedang 370 60,16260163 Sedang 
5 5 5 15 100 sangat tinggi 586 95,28455285 sangat tinggi 
4 4 5 13 86,66666667 sangat tinggi 593 96,42276423 sangat tinggi 
3 2 3 8 53,33333333 sedang 354 57,56097561 Sedang 
4 4 4 12 80 tinggi 453 73,65853659 Tinggi 
3 3 4 10 66,66666667 sedang 389 63,25203252 Sedang 
4 3 4 11 73,33333333 tinggi 459 74,63414634 Tinggi 

Rata-rata     65,757576 sedang Rata-rata 70,7834442 Tinggi 

Distribusi/Frekuensi f % Distribusi/Frekuensi F % 

Sangat Tinggi   2 9,090909091 Sangat tinggi 3 13,63636364 

Tinggi     4 18,18181818 Tinggi 7 31,81818182 

Sedang     14 63,63636364 Sedang 12 54,54545455 

Rendah     2 9,090909091 Rendah 0 0 

Sangat rendah     0 Sangat rendah 0 0 

Jumlah     22 100 Jumlah   100 
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KISI-KISI PANDUAN WAWANCARA 

 

NO PROSEDUR KONSEP/VARIABEL/SUB VARIABEL 
ITEM 

NO 

1. Tujuan  Mengetahui tingkat pemahaman konselor terhadap 

implementasi bimbingan dan konseling dalam 

kurikulum 2013. 

 

2. Fokus  Pemahaman konselor terhadap langkah pokok 

pelayanan peminatan 

 

3. Penjelasan dari 

tinjauan pustaka 

a. Kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). 

Kurikulum adalah cara untuk dapat membawa insan 

Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, 

dan ketrampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan 

warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif. Kurikulum memegang kedudukan penting 

dalam pendidikan, sebab berkaitan dengan 

penentuan arah, isi dan proses pendidikan, yang 

pada akhirnya menentukan macam dan kualitas 

lulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 

b. Langkah pokok pelayanan peminatan: 

1) Langkah Pertama : Pengumpulan data 

a. Dokumentasi 

b. Angket  

c. wawancara 

d. observasi  

2) langkah Kedua : Informasi peminatan 
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e. Sekolah/Madrasah ataupun program yang 

sedang mereka ikuti. 

f. Cara-cara belajar, kegiatan pengembangan 

minat dan bakat, dan sarana dan prasarana 

belajar yang ada di sekolah/madrasah. 

g. Karir atau jenis pekerjaan yang perlu 

dipahami dan/atau yang dapat dijangkau 

setelah tamat mengikuti pendidikan yang 

sedang ditempuh. 

3) Langkah Ketiga : Identifikasi dan penetapan 

peminatan 

e. Alternative pertama adalah bahwa konselor 

dalam proses pemilihan dan penetapan 

peminatan peserta didik berdasarkan 3 (tiga) 

aspek, yaitu prestasi belajar peserta didik 

kelas VII,VIII,IX yang diperoleh di 

SMP/MTs, prestasi UN yang diperoleh di 

SMP/MTs, dan prestasi non akademik yang 

diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs. 

f. Alternative kedua adalah bahwa konselor 

dalam proses pemilihan dan menetapkan 

peminatan peserta didik berdasarkan 4 

(empat) aspek yaitu : prestasi belajar peserta 

didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di 

SMP/MTs, prestasi UN yang diperoleh di 

SMP/MTs, prestasi non akademik yang 

diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs, minat 

belajar peserta didik yang diperoleh dari 

angket saat pendaftaran/pendataan. 

g. Alternative ketiga adalah bahwa konselor 

dalam proses pemilihan dan menetapkan 
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peminatan peserta didik berdasarkan 5 (lima) 

aspek yaitu: prestasi belajar peserta didik 

kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di 

SMP/MTs, prestasi UN yang diperoleh di 

SMP/MTs, prestasi non akademik yang 

diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs, minat 

belajar peserta didik yang diperoleh dari 

angket saat pendaftaran/pendataan, dan data 

diteksi potensi peserta didik menggunakan 

tes peminatan yang dilaksanakan di 

SMP/MTs atau di SMA/SMK atau 

Rekomendasi konselor SMP/MTs. 

a. Alternative keempat adalah bahwa konselor 

dalam proses pemilihan dan menetapkan 

peminatan peserta didik berdasarkan 6 

(enam) aspek yaitu : prestasi belajar peserta 

didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di 

SMP/MTs, prestasi UN yang diperoleh di 

SMP/MTs, prestasi non akademik yang 

diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs, minat 

belajar peserta didik yang diperoleh dari 

angket saat pendaftaran/pendataan, data 

diteksi potensi peserta didik menggunakan 

tes peminatan yang dilaksanakan di 

SMP/MTs atau di SMA/SMK, dan  

rekomendasi konselor SMP/MTs. 

4) Langkah Keempat : Penyesuaian 

Apabila peserta didik masih bimbang, ragu atau 

khawatir dengan peminatannya, maka dapat 

berkonsultasi dengan konselor. 

5) Langkah Kelima : Monitoring dan tindak lanjut 
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Konselor melakukan moritoring kegiatan 

peserta didik secara keseluruhan dalam 

menjalani program pendidikan yang diikutinya, 

khususnya berkenaan dengan pilihan peminatan 

kelompok pelajaran, peminatan lintas mata 

pelajaran.  
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HASIL WAWANCARA TINGKAT PEMAHAMAN KONSELOR 

TERHADAP IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Tujuan wawancara : Mengetahui tingkat pemahaman konselor terhadap 

implementasi BK. 

B. Interviewer  : Aimmatul Husna (Peneliti) 

C. Interviewee  : Lalin Herlina, S.Pd 

D. Pelaksanaan: 

1. Hari/tanggal : Sabtu, 8 Maret 2014 

2. Jam  : 09.00 WIB 

3. Nama sekolah : SMA N 1 Cilacap 

4. Alamat sekolah: Jl. Jend. M.T. Haryono No 730 Cilacap 53214 

E. Indikator tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi BK: 

No Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Bagaimana cara pengumpulan 

data untuk peminatan peserta 

didik? 

Kalo di sekolah ini cara pengumpulan 

rapot dengan mengetahui nilai rapor SMP 

nya, dan menanyakan pemilihan peminatan 

yang di minatinya. 

2 Dalam pengumpulan data ada 

teknik non tes dan teknik tes, 

apakah bapak ibu sudah 

menerapkan semua? 

Belum, soalnya penerapan kurikulum 2013 

juga mendadak, jadi hanya sebagian saja 

yang kami terapkan di sekolah ini. 

Sehingga kami hanya menggunakan teknik 

non tes saja. 

3 Kapan informasi tentang 

peminatan peserta didik 

dilakukan? 

Saat pertama kali peserta didik masuk 

sekolah dan saat masa orientasi studi 

(MOS) 

4 Apakah masih ada cara lain untuk 

melengkapi layanan informasi 

tersebut? 

Sepertinya ada, saat peserta didik akan 

lulus, guru BK di SMP/MTs harusnya 

sudah memberikan informasi  tentang 

pemintan di SMA/SMK jadi tidak bingung. 

Lampiran  10 
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5 Bagaimana cara mengidentifikasi 

dalam mempertimbangkan 

penetapan peminatan peserta 

didik? 

Cara mengidentifikasi untuk menentukan 

peminatan ya dengan melihat hasil raport 

dan nilai UN. Dan juga wawancara 

dengan peserta didik. 

6 Apabila terjadi ketidak cocokan 

antara pilihan peserta didik 

dengan orang tua, bagaimana 

solusi bapak/ ibu sebagai 

konselor? 

Yang pasti kita pasti akan memberikan 

pilihan yang paling tepat untuk di ambil 

oleh peserta didik. Apabila nilai dan 

wawancara dengan peserta didik 

mendukung kita akan memberikan 

pemahaman kepada orang tua agar setuju. 

7 Bagaimana tindakan konselor 

apabila peserta didik masih 

bimbang, ragu atau khawatir 

dengan peminatannya? 

Yang jelas kita akan memberikan 

gambaran yang jelas tentang peminatan 

yang telah diambilnya, dari segi 

kelebihannya dan prospek kedepannya. dan 

juga melakukan konseling individu. 

8 Bagaimana tindakan konselor 

apabila keputusan pilihan 

peminatan peserta didik tepat 

tetapi sekolah yang akan diikuti 

tidak tersedia pilihan yang 

diinginkan? 

Saya selaku guru BK pasti akan langsung 

memberikan penjelasan bahwa pemilihan 

tersebut tidak ada dan menyerankan 

peserta didik untuk memilih peminatan 

yang lain. 

9 Bagaimana cara memonitoring 

kegiatan peserta didik dalam 

menjalani pilihan peminatan 

kelompok mata pelajaran, 

peminatan lintas mata pelajaran? 

Dari pihak sekolah berkolaborasi antara 

guru BK dan wali kelas, apakah ada 

peserta didik yang kelihatan ragu dan tidak 

menyenangi kelompok peminatan yang 

dipilihnya. 

10 Apakah konselor dalam 

memonitoring peserta didik, 

berkolaborasi dengan pihak lain? 

Tentu iya, kami guru BK berkolaborasi 

dengan wali kelas dan guru mata pelajaran 

apabila perlu. 
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HASIL WAWANCARA TINGKAT PEMAHAMAN KONSELOR 

TERHADAP IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Tujuan wawancara : Mengetahui tingkat pemahaman konselor terhadap 

implementasi BK. 

B. Interviewer  : Aimmatul Husna (Peneliti) 

C. Interviewee  : Siti Fatimah, S.Pd 

D. Pelaksanaan: 

1. Hari/tanggal : Senin, 10 Maret 2014 

2. Jam  : 10.00 WIB 

3. Nama sekolah : SMA N 2 Cilacap 

4. Alamat sekolah: Jl. Ketapang No. 75 Gumilir Cilacap 53231 

E. Indikator tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi BK: 

No Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Bagaimana cara pengumpulan 

data untuk peminatan peserta 

didik? 

Dengan menggunakan rapot dan piagam 

yang di peroleh dari olompiade atau 

kejuaraan yang diikutinya. 

2 Dalam pengumpulan data ada 

teknik non tes dan teknik tes, 

apakah bapak ibu sudah 

menerapkan semua? 

Belum, saya saja mendapatkan pelatihan 

kurikulum 2013 sebulan sebelum tahun 

ajaran baru. Jadi kami hanya melalukan 

sebagain beberapa saja. Jadi hanya teknik 

non tes. 

3 Kapan informasi tentang 

peminatan peserta didik 

dilakukan? 

Saat siswa pertama kali masuk sekolah, 

dan sudah dinyatakan menjadi siswa di 

SMA ini. 

4 Apakah masih ada cara lain untuk 

melengkapi layanan informasi 

tersebut? 

Ya dengan memberitahu peserta didik saat 

pertama kali masuk sekolah untuk memilih 

peminatan yang akan dipilihnya. 

5 Bagaimana cara mengidentifikasi 

dalam mempertimbangkan 

Cara mengidentifikasi dalam 

mempertimbangkan penetapan peminatan 

Lanjutan Lampiran  10 
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penetapan peminatan peserta 

didik? 

peserta didik dengan melihat nilai raport 

SMP/MTS dari semester 1-5, dan melihat 

piagam yang dimiliki peserta didik. 

6 Apabila terjadi ketidak cocokan 

antara pilihan peserta didik 

dengan orang tua, bagaimana 

solusi bapak/ ibu sebagai 

konselor? 

Dengan cara menemukan titik tengah 

diantara kedua belah pihak, dan 

mengambil keputusan yang terbaik. 

7 Bagaimana tindakan konselor 

apabila peserta didik masih 

bimbang, ragu atau khawatir 

dengan peminatannya? 

Hal pertama adalah menyakinkan peserta 

didik akan kelompok peminatan yang 

dipilihnya. Bisa juga melakukan konseling 

individu kepada peserta didik tersebut. 

8 Bagaimana tindakan konselor 

apabila keputusan pilihan 

peminatan peserta didik tepat 

tetapi sekolah yang akan diikuti 

tidak tersedia pilihan yang 

diinginkan? 

Sebelum terjadi kejadian seperti itu dari 

pihak sekolah jelas sudah mengumumkan 

peminatan yang tersedia di sekolah kita. 

9 Bagaimana cara memonitoring 

kegiatan peserta didik dalam 

menjalani pilihan peminatan 

kelompok mata pelajaran, 

peminatan lintas mata pelajaran? 

Setelah melaksanakan pemilihan kelompok 

peminatan yang dilaksanakan tahun ajaran 

baru kemaren di sekolah ini memonitoring 

hanya dengan menanyakan kepada wali 

kelas masing-masing kelas X. 

10 Apakah konselor dalam 

memonitoring peserta didik, 

berkolaborasi dengan pihak lain? 

Jelas, apabila tidak berkolaborasi ya 

susah, kan murid kelas X ada banyak. Yang 

jelas berkolaborasi dengan wali kelas X. 
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HASIL WAWANCARA TINGKAT PEMAHAMAN KONSELOR 

TERHADAP IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Tujuan wawancara : Mengetahui tingkat pemahaman konselor terhadap 

implementasi BK. 

B. Interviewer  : Aimmatul Husna (Peneliti) 

C. Interviewee  : Dra. Sri Ismirah 

D. Pelaksanaan: 

1. Hari/tanggal : Selasa, 11 Maret 2014 

2. Jam  : 12.00 WIB 

3. Nama sekolah : SMA N 3 Cilacap 

4. Alamat sekolah: Jl. Kalimantan Cilacap 545929 

E. Indikator tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi BK: 

No Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Bagaimana cara pengumpulan 

data untuk peminatan peserta 

didik? 

Di sini cara mengumpulkan data hanya 

dengan nilai raport saja. 

2 Dalam pengumpulan data ada 

teknik non tes dan teknik tes, 

apakah bapak ibu sudah 

menerapkan semua? 

Belum, sekolah juga belum seutuhnya siap 

untuk melaksanakan kurikulum 2013, 

sehingga hanya teknik non tes saja yang 

kami terapkan. 

3 Kapan informasi tentang 

peminatan peserta didik 

dilakukan? 

Saat peserta didik mengikuti MOS atau 

masa orientasi siswa.  

4 Apakah masih ada cara lain untuk 

melengkapi layanan informasi 

tersebut? 

Sepertinya hanya memberitahu siswa 

tentang peminatan saat MOS saja. 

5 Bagaimana cara mengidentifikasi 

dalam mempertimbangkan 

penetapan peminatan peserta 

Kalo sebagai guru BK yang pertama kali 

saya akan mengidentifikasi dengan nilai 

rapot dan hasil UN peserta didik. 

Lanjutan Lampiran  10 
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didik? 

6 Apabila terjadi ketidak cocokan 

antara pilihan peserta didik 

dengan orang tua, bagaimana 

solusi bapak/ ibu sebagai 

konselor? 

Saya sebagai guru BK akan mencoba untuk 

menyatukan ketidak cocokan dan melihat 

dari raport dan menjelaskan kepada orang 

tua dan peserta didik 

7 Bagaimana tindakan konselor 

apabila peserta didik masih 

bimbang, ragu atau khawatir 

dengan peminatannya? 

ya kita akan menanyakan keraguan yang 

bagaimana dan peserta didik inginnya 

seperti apa.  

8 Bagaimana tindakan konselor 

apabila keputusan pilihan 

peminatan peserta didik tepat 

tetapi sekolah yang akan diikuti 

tidak tersedia pilihan yang 

diinginkan? 

Kami dari pihak sekolah sudah 

menjelaskan sebelumnya kelompok 

pemianatn yang ada di sekolah ini. Ya 

untuk mengantisipasi hal tersebut. 

9 Bagaimana cara memonitoring 

kegiatan peserta didik dalam 

menjalani pilihan peminatan 

kelompok mata pelajaran, 

peminatan lintas mata pelajaran? 

Dengan menerima laporan dari masing-

masing wali kelas. 

10 Apakah konselor dalam 

memonitoring peserta didik, 

berkolaborasi dengan pihak lain? 

Ya jelas, kita berkolaborasi dengan wali 

kelas 
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HASIL WAWANCARA TINGKAT PEMAHAMAN KONSELOR 

TERHADAP IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Tujuan wawancara : Mengetahui tingkat pemahaman konselor terhadap 

implementasi BK. 

B. Interviewer  : Aimmatul Husna (Peneliti) 

C. Interviewee  : Dra. Masripah 

D. Pelaksanaan: 

1. Hari/tanggal : Rabu, 12 Maret 2014 

2. Jam  : 11.00 WIB 

3. Nama sekolah : SMA N 1 Jeruklegi 

4. Alamat sekolah: Jl. Raya Jeruklegi No. 23 Cilacap 53252 

E. Indikator tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi BK: 

No Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Bagaimana cara pengumpulan 

data untuk peminatan peserta 

didik? 

Di SMA ini yang paling utama 

menggunakan nilai raport namun kita juga 

mewawancarai peserta didik untuk 

mengetahui minatnya. 

2 Dalam pengumpulan data ada 

teknik non tes dan teknik tes, 

apakah bapak ibu sudah 

menerapkan semua? 

Belum, hanya menggunakan teknik non tes 

saja berupa wawancara, nilai raport, dan 

hasil observasi. 

3 Kapan informasi tentang 

peminatan peserta didik 

dilakukan? 

Kemaren saat pertama dilaksanakannya 

pemintan kami memberikan informasi saat 

MOS, agar siswa tidak kaget dan bingung 

saat menjalani peminatan. 

4 Apakah masih ada cara lain untuk 

melengkapi layanan informasi 

tersebut? 

Kalo menurut saya ada, dengan cara guru 

BK di SMP/MTs memberitahu bahwa 

apabila masuk SMA akan ada peminatan 

dan tidak ada penjurusan. 

Lanjutan Lampiran  10 
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5 Bagaimana cara mengidentifikasi 

dalam mempertimbangkan 

penetapan peminatan peserta 

didik? 

Yang pertama saya akan mengidentifikasi 

dengan melihat nilai raportnya, 

selanjutnya akan mewawancarai peserta 

dadik dan orang tua. 

6 Apabila terjadi ketidak cocokan 

antara pilihan peserta didik 

dengan orang tua, bagaimana 

solusi bapak/ ibu sebagai 

konselor? 

Apabila dari pihak sekolah sesuai dengan 

pilihan dari peserta didik maka saya 

sebagai guru BK akan memberikan 

pengertian kepada orang tua agar bisa 

menerima pilihan. 

7 Bagaimana tindakan konselor 

apabila peserta didik masih 

bimbang, ragu atau khawatir 

dengan peminatannya? 

Kelompok pemianatan sudah di tentuka 

oleh sekolah berdasarkan survei dari nilai 

raport, wawancara dan nilai UN. Apabila 

terjadi keraguan kita akan menanyakan 

dahulu sebab dan alasan apa yang 

membuat dia sampai ragu. 

8 Bagaimana tindakan konselor 

apabila keputusan pilihan 

peminatan peserta didik tepat 

tetapi sekolah yang akan diikuti 

tidak tersedia pilihan yang 

diinginkan? 

Sepertinya hal itu tidak akan terjadi, 

soalnya peserta didik yang akan masuk ke 

sekolah kami sudah mengetahui kelompok 

peminatan yang ada di sekolah ini. lagi 

pula kelompok peminatan hanya bahasa 

lain dari IPA dan IPS. 

9 Bagaimana cara memonitoring 

kegiatan peserta didik dalam 

menjalani pilihan peminatan 

kelompok mata pelajaran, 

peminatan lintas mata pelajaran? 

Dengan melihat perkembangan setiap 

kelas X, dan juga bertanya kepada guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas X 

dan juga bertanya kepada wali kelas X. 

10 Apakah konselor dalam 

memonitoring peserta didik, 

berkolaborasi dengan pihak lain? 

Jelas, untuk mengetahui perkembangan 

peserta didik perlu berkolaborasi dengan 

pihak lain yaitu guru mata pelajaran dan 

wali kelas X. 
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HASIL WAWANCARA TINGKAT PEMAHAMAN KONSELOR 

TERHADAP IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Tujuan wawancara : Mengetahui tingkat pemahaman konselor terhadap 

implementasi BK. 

B. Interviewer  : Aimmatul Husna (Peneliti) 

C. Interviewee  : Dian Purwaningrum, S.Pd. 

D. Pelaksanaan: 

1. Hari/tanggal : Kamis, 13 Maret 2014 

2. Jam  : 09.00 WIB 

3. Nama sekolah : SMA N 1 Binangun 

4. Alamat sekolah: Jl. Damarwulan, Pasuruan Kec. Binangun Kab. Cilacap 

53281 

E. Indikator tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi BK: 

No Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Bagaimana cara pengumpulan 

data untuk peminatan peserta 

didik? 

Cara pengumpulan datanya dengan 

menggunakan nilai raport, piagam yang 

dimiliki peserta didik, dan juga keinginan 

peserta didik 

2 Dalam pengumpulan data ada 

teknik non tes dan teknik tes, 

apakah bapak ibu sudah 

menerapkan semua? 

Belum, disekolah ini hanya menggunakan 

teknik non tes saja. Ya hanya menggunakan 

nilai raport dan piagam-piagam yang 

peserta didik punya. 

3 Kapan informasi tentang 

peminatan peserta didik 

dilakukan? 

Saat pendaftaran, kami telah menginfokan 

kepada orang tua dan peserta didik. 

4 Apakah masih ada cara lain untuk 

melengkapi layanan informasi 

tersebut? 

Ada, dengan cara pengenalan kepada 

siswa saat siswa akan masuk SMA. Bisa 

lewat media, TV, atao koran. 

5 Bagaimana cara mengidentifikasi Memang di sini yang pertama kali dilihat 
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dalam mempertimbangkan 

penetapan peminatan peserta 

didik? 

adalah nilai raport dan hasil UN nya, 

setelah itu mewawancarai peserta didik 

pilihan apa yang diinginkan. 

6 Apabila terjadi ketidak cocokan 

antara pilihan peserta didik 

dengan orang tua, bagaimana 

solusi bapak/ ibu sebagai 

konselor? 

Saya sebagai guru BK akan berusaha 

untuk menyatukan ketidak cocokan antara 

peserta didik dengan orang tua dengan 

cara memberikan pemahan kepada 

keduanya. 

7 Bagaimana tindakan konselor 

apabila peserta didik masih 

bimbang, ragu atau khawatir 

dengan peminatannya? 

Kami akan memberikan penguatan dan 

memberikan pengertian-pengertian kepada 

peserta didik.  

8 Bagaimana tindakan konselor 

apabila keputusan pilihan 

peminatan peserta didik tepat 

tetapi sekolah yang akan diikuti 

tidak tersedia pilihan yang 

diinginkan? 

Kami akan menjelaskan bahwa kelompok 

peminatan yang diinginkan tidak tersedia 

di sekolah ini, mungikin bisa memilih 

kelompik peminatan yang lain atau akan 

memilih sekolah lain yang menyediakan 

pemiantan tersebut. 

9 Bagaimana cara memonitoring 

kegiatan peserta didik dalam 

menjalani pilihan peminatan 

kelompok mata pelajaran, 

peminatan lintas mata pelajaran? 

Dengan cara bertanya kepada wali kelas X 

dan juga menanyakan kepada siswa 

tentang peminatan yang telah di pilihnya 

apakah ada kesulitan atau keraguan.  

10 Apakah konselor dalam 

memonitoring peserta didik, 

berkolaborasi dengan pihak lain? 

Tentu iya, terutama dengan wali kelas X. 

Untuk mengetahui perkembangan peserta 

didik. 
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HASIL WAWANCARA TINGKAT PEMAHAMAN KONSELOR 

TERHADAP IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Tujuan wawancara : Mengetahui tingkat pemahaman konselor terhadap 

implementasi BK. 

B. Interviewer  : Aimmatul Husna (Peneliti) 

C. Interviewee  : Jumi Anawati, S.Psi. 

D. Pelaksanaan: 

1. Hari/tanggal : Selasa, 18 Maret 2014 

2. Jam  : 09.00 WIB 

3. Nama sekolah : SMA N 1 Cipari 

4. Alamat sekolah: Jl. MT Haryono No 04 Cipari 53262 

E. Indikator tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi BK: 

No Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Bagaimana cara pengumpulan 

data untuk peminatan peserta 

didik? 

Cara pengumpulan dara untuk peminatan 

peserta didik menggunakan raport dari 

semester 1-5 di SMP. 

2 Dalam pengumpulan data ada 

teknik non tes dan teknik tes, 

apakah bapak ibu sudah 

menerapkan semua? 

Belum, hanya menggunakan teknik non tes 

saja. 

3 Kapan informasi tentang 

peminatan peserta didik 

dilakukan? 

Disini ya saat pertama kali masuk, saat 

akan melaksanakan MOS. 

4 Apakah masih ada cara lain untuk 

melengkapi layanan informasi 

tersebut? 

Ya saya rasa hanya dengan cara itu saja 

sudah cukup untuk memberitahukan 

informasi tentang peminatan. 

5 Bagaimana cara mengidentifikasi 

dalam mempertimbangkan 

penetapan peminatan peserta 

Dengan melihat nilai raport di SMP/Mts 

peserta didik dan dilihat dari semester 1-5. 

Dan juga nilai hasil UN nya. 
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didik? 

6 Apabila terjadi ketidak cocokan 

antara pilihan peserta didik 

dengan orang tua, bagaimana 

solusi bapak/ ibu sebagai 

konselor? 

Tergantung dari pihak sekolah akan 

merekomendasikan peserta didik untuk 

berada di pilihan pemintan yang mana. 

Setelah itu pihak sekolah akan menjelaskan 

kepada orang tua dan peserta didik 

7 Bagaimana tindakan konselor 

apabila peserta didik masih 

bimbang, ragu atau khawatir 

dengan peminatannya? 

Hal pertama yang saya lakukan ya 

menanyakan kenapa ragu dan bimbang 

setelah itu membantu menyelesaikan 

permasalahannya. 

8 Bagaimana tindakan konselor 

apabila keputusan pilihan 

peminatan peserta didik tepat 

tetapi sekolah yang akan diikuti 

tidak tersedia pilihan yang 

diinginkan? 

Peserta didik yang akan mendaftar disini 

biasanya sudah mengetahui kelompok 

pemianatn yang ada di sekolah ini. 

9 Bagaimana cara memonitoring 

kegiatan peserta didik dalam 

menjalani pilihan peminatan 

kelompok mata pelajaran, 

peminatan lintas mata pelajaran? 

Melihat perkembangan peserta didik 

dengan berkeliling kelas X dan bertanya 

kepada siswa tentang kesulitan atau 

kendala yang mungkin mereka alami. 

10 Apakah konselor dalam 

memonitoring peserta didik, 

berkolaborasi dengan pihak lain? 

Iya, dengan wali kelas X. 
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HASIL WAWANCARA TINGKAT PEMAHAMAN KONSELOR 

TERHADAP IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Tujuan wawancara : Mengetahui tingkat pemahaman konselor terhadap 

implementasi BK. 

B. Interviewer  : Aimmatul Husna (Peneliti) 

C. Interviewee  : Elpi Martianisa A., S.Pd.  

D. Pelaksanaan: 

1. Hari/tanggal : Rabu, 12 Maret 2014 

2. Jam  : 09.00 WIB 

3. Nama sekolah : SMA Muhammadiyah 1 Cilacap 

4. Alamat sekolah : Jl. Kalimantan No. 12 Cilacap 53211 

E. Indikator tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi BK: 

No Pertanyaan Deskripsi Jawaban 

1 Bagaimana cara pengumpulan 

data untuk peminatan peserta 

didik? 

Kalo di SMA ini yang pertama 

menggunakan nilai raport, dan di sleksi 

bersama-sama dengan bagian kesiswaan. 

2 Dalam pengumpulan data ada 

teknik non tes dan teknik tes, 

apakah bapak ibu sudah 

menerapkan semua? 

Belum, di sekolah ini hanya menggunakan 

teknik non tes saja. Hanya dengan 

menggunakan nilai raport itu. 

3 Kapan informasi tentang 

peminatan peserta didik 

dilakukan? 

Yang saya tahu di sekolah ini memberikan 

infonya ya saat MOS, mb. 

4 Apakah masih ada cara lain untuk 

melengkapi layanan informasi 

tersebut? 

Kalo menurut saya ada, harusnya guru BK 

di SMP/MTs sudah melakukan sosialisasi 

tentang peminataan dan tidak ada jurusan 

IPA, IPS atau bahasa. 

5 Bagaimana cara mengidentifikasi 

dalam mempertimbangkan 

Disini yang kemaren di laksanakan cara 

mengidentifikasi dalam 
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penetapan peminatan peserta 

didik? 

mempertimbangkan peminatan siswa ya 

dengan nilai raport. 

6 Apabila terjadi ketidak cocokan 

antara pilihan peserta didik 

dengan orang tua, bagaimana 

solusi bapak/ ibu sebagai 

konselor? 

Dari pihak sekolah akan berusaha 

memberikan pengertian kepada kedua 

belah pihak agar menerima hasil 

penetapan peminatan yang telah di 

tentukan oleh pihak sekolah. 

7 Bagaimana tindakan konselor 

apabila peserta didik masih 

bimbang, ragu atau khawatir 

dengan peminatannya? 

Menanyakan alasan kenapa dia ragu dan 

bimbang dengan kelompok peminatan yang 

dipilihnya. Dan bersama-sama mencari 

solusinya. 

8 Bagaimana tindakan konselor 

apabila keputusan pilihan 

peminatan peserta didik tepat 

tetapi sekolah yang akan diikuti 

tidak tersedia pilihan yang 

diinginkan? 

Menjelaskan kembali kepada peserta didik 

bahwa pilihan pemiantan yang dipilihnya 

di sekolah ini tidak tersedia. Dan 

menawarkan kelompok peminatan yang 

tersedia. 

9 Bagaimana cara memonitoring 

kegiatan peserta didik dalam 

menjalani pilihan peminatan 

kelompok mata pelajaran, 

peminatan lintas mata pelajaran? 

Memonitoring kegiatan peserta didik 

dalam menjalani pemilihan peminatan 

kelompok mata pelajaran dengan bertanya 

langsung kepada wali kelas. Dan melihat 

perkembangan peserta didik. 

10 Apakah konselor dalam 

memonitoring peserta didik, 

berkolaborasi dengan pihak lain? 

Iya, terutama dengan wali kelas, karena 

wali kelas paling mengetahui 

perkembangan peserta didik. Mungkin ada 

yang mengalami kesulitan atau keraguan 

dengan kelompok peminatan yang 

dipilihnya. 
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DAFTAR NAMA GURU BK SMP DI KABUPATEN CILACAP 

     

NO NAMA GURU 
JENIS PENDIDIKAN 

NAMA SEKOLAH 
KELAMIN TERAKHIR 

1 Drs. SULARJO L S1-BK SMA N 01 Cilacap 

2 Dra. SARYATI P S1-BK SMA N 01 Cilacap 

3 Dra. SITI MURSIATI P S1-BK SMA N 01 Cilacap 

4 LELIN HERLINA, S.Pd P S1-BK SMA N 01 Cilacap 

5 RITA MIHRATI, S.Pd P S1-BK SMA N 01 Cilacap 

6 SITI FATIMAH, S.Pd P S1-BK SMA N 02 Cilacap 

7 Drs. RUSWANTO L S1-BK SMA N 02 Cilacap 

8 HARIYATI, S.Pd P S1-BK SMA N 02 Cilacap 

9 Dra. SRI ISMIRAH P S1-BK SMA N 03 Cilacap 

10 Dra. MARTIJAH P S1-BK SMA N 03 Cilacap 

11 ANNASTIA MARTINA T, S.Pd P S1-BK SMA N 03 Cilacap 

12 APRI NURSA'ADAH, S.Psi P S-1 NON BK SMA N 03 Cilacap 

13 Dra. MASRIPAH P S1-BK SMA N 01 Jeruklegi 

14 KASYANTI, S.Pd P S1-BK SMA N 01 Jeruklegi 

15 TRI MULARSIH, S.Pd P S1-BK SMA N 01 Jeruklegi 

16 BETI LUTFIANA S., S.Pd P S1-BK SMA N 01 Jeruklegi 

17 DIAN PURWANINGRUM, S.Pd P S1-BK SMA N 01 Binangun 

18 UMI MURYANI, S.Pd P S1-BK SMA N 01 Binangun 

19 ELPI MARTIANISA A., S.Pd P S1-BK SMA Muh 01 Cilacap 

20 JUMI ANAWATI, S.Psi P S-1 NON BK SMA N 01 Cipari 

21 SRI LESTARI, S.Pd P S1-BK SMA N 01 Cipari 

22 FENY LESTARI, S.Pd P S1-BK SMA N 01 Cipari 
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