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ABSTRAK 

 

Prastiti, Efa Yuni. 2015. Kinerja Konselor Pada Sekolah Yang Tidak Memiliki 

Alokasi Jam Masuk Kelas (Studi Kasus Pada Guru Bimbingan Dan Konseling di 

SMA Negeri 1 Muntilan). Skripsi, Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Eko Nusantoro, M. 

Pd, Kons. 

Kata Kunci: kinerja konselor, tidak ada alokasi jam masuk kelas 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan penelitian pendahuluan disertai 

data hasil wawancara yang menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 Muntilan tidak 

memberikan alokasi jam masuk kelas bagi BK. Konselor sekolah di SMA Negeri 

1 Muntilan tidak bisa memberikan layanan kepada peserta didik secara rutin setiap 

minggunya, namun peserta didik kelas XII sangat merasakan manfaat dari adanya 

bimbingan dan konseling. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan 

menganalisis kinerja konselor di SMA Negeri 1 Muntilan yang terdiri dari 

perencanaan program BK, pelaksanaan program BK, evaluasi kegiatan BK, dan 

mekanisme kerja administrasi BK. 

Jenis peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan desain penelitian studi kasus. Lokasi penelitian adalah SMA Negeri 1 

Muntilan. Subjek penelitian utama dalam penelitian ini adalah konselor sekolah, 

kemudian koordinator BK, kepala sekolah, Waka Kurikulum, dan siswa sebagai 

informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

peneltian ini menggunakan model interaktif oleh Miles dan Huberman, dengan 

tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan/verivikasi 

data. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi teknik. 

Hasil penelitian adalah kinerja konselor di SMA Negeri 1 Muntilan pada 

bagian perencanaan program BK, sudah baik hanya saja perlu melibatkan 

stakeholder dalam perencanaan program BK dan merencanakan jadwal kegiatan 

secara matang. pada bagian pelaksanaan program BK dilakukan secara indidental 

atau setelah melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran lainnya, dan 

bagian evaluasi belum terlaksana dengan baik akibat kurangnya wawasan dari 

konselor sekolah terkait dengan evaluasi, dan pada bagian mekanisme kerja 

administrasi sudah sangat baik dengan bukti administrasi BK yang disusun sangat 

sistematis dan lengkap. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah kinerja konselor di SMA Negeri 1 

Muntilan sudah berjalan cukup baik di bagian perencanaan, pelaksanaan bersifat 

incidental, evaluasi masih berjalan kurang efektif, dan sangat baik di bagian 

mekanisme kerja administrasi BK. Untuk itu perlu adanya alokasi jam masuk 

kelas bagi BK. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa 

sebab pembangunan bangsa ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. 

Menurut UUD 1945 Pasal 31 ayat 1, adalah “setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan”. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan itu memang penting untuk 

setiap warga dan Negara tanpa terkecuali. Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1). Pendidikan merupakan usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi individu dalam mengembangkan 

potensi yang dimiliki secara optimal. 

Dalam rangka mengembangkan potensi individu, pendidikan tidak hanya 

cukup dilakukan cukup jika dilakukan hanya dalam proses kegiatan belajar mengajar 

(KBM) di dalam kelas namun juga harus disertai dengan pendekatan-pendekatan 

lain. Dalam hal ini, bimbingan dan konseling adalah suatu kegiatan bantuan yang 

diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensinya 

melalui pelayanan yang bersifat interpersonal. Bimbingan dan konseling  adalah 
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usaha sadar dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Wibowo 

mengatakan bahwa tugas bimbingan konseling di sekolah adalah menciptakan 

lingkungan belajar sebagai lingkungan terstruktur yang sengaja dirancang untuk 

memberikan peluang kepada peserta didik mempelajari perilaku baru, menstruktur 

dan membentuk peluang, meningkatkan prestasi, ekspektasi dan persepsi sejalan 

dengan kebutuhan dan motif dasar peserta didik 

(http://www.suaramerdeka.com./Cetak/ diakses pada 19 Januari 2015 pada pukul 

16:45 WIB). 

Pelaksanaan bimbingan dan konseling berbeda dengan kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru mata pelajaran ketika di dalam kelas. Bimbingan dan 

konseling dilakukan melalui berbagai layanan dengan mempertimbangkan kehidupan 

pribadi, kehidupan sosial, perkembangan kehidupan belajar, dan perencanaan karir. 

Bentuk pelayanan bisa dikembangkan melalui berbagai cara seperti pola 17, pola 

17+, ataupun komprehensif.  

 “Pendidik  adalah  tenaga  kependidikan  yang  berkualifikasi  sebagai  guru, 

dosen,  konselor,  pamong  belajar,  tutor,  instruktur,  fasilitator,  dan  sebutan  lain 

yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

pendidikan” (UU RI No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 6).  Sebagai salah satu tenaga 

kependidikan maka konselor harus selalu meningkatkan kinerjanya. Kinerja adalah 

prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja 

(Mulyasa, 2004:136). Hasil kerja konselor ditunjukkan ketika konselor sudah 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu memberikan layanan bimbingan 

dan konseling yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memandirikan 

http://www.suaramerdeka.com./Cetak/
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konseli dalam pengambilan keputusan. Dalam melakukan  tugasnya,  seorang  

konselor  sekolah  dituntut  untuk  bekerja  secara profesional  dalam  membimbing  

maupun  dalam  memberikan  layanan  kepada peserta didik. Selain itu pemerintah 

mengeluarkan Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 yang menjelaskan seorang 

konselor wajib untuk memiliki kompetensi akademik dan profesional. 

Namun pada kenyataannya terhitung sampai tahun 2003  baru sekitar 10 

persen konselor yang memperoleh sertifikat resmi dari Asosiasi Bimbingan dan 

Konseling Indonesia (ABKIN). Artinya, hanya 183 orang itu yang berhak 

menyelenggarakan bimbingan konseling dan pelatihan bagi masyarakat umum secara 

resmi (Kartadinata, 2003 ; www.KCM.com diakses pada 19 Januari 2015 pada pukul 

16:45 WIB). 

Sedikitnya jumlah konselor yang berhak menyelenggarakan bimbingan dan 

konseling menunjukkan bahwa pada saat ini masih banyak konselor yang kinerjanya 

masih belum baik. Kinerja konselor yang kurang baik juga ditunjukkan oleh 

penelitian Fitriyatin (2009: 10) bahwa  hasil kinerja konselor dalam tahap pelaporan 

kurang baik padahal kinerjanya dalam melakukan konseling individual sudah baik. 

Selain itu berdasarkan pengamatan dari peneliti ketika mengikuti MGBK ternyata 

masih banyak konselor yang belum paham secara betul cara menggunakan alat 

instrumentasi bimbingan dan konseling, mengolah data, dan membuat program 

bimbingan dan konseling. Pada umumnya konselor hanya meminta program atau 

bertukar program ketika bertemu pada MGBK, sehingga program yang dijalankan 

tidak sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik.  

http://www.kcm.com/
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Pemerintah sering melakukan perubahan kurikulum untuk memperbaiki mutu 

pendidikan, termasuk memperbaiki kinerja konselor yang masih belum baik. Pada  

kurikulum 2006 pelaksanaan bimbingan dan konseling disebut dengan 

pengembangan diri. Berkenaan dengan  itu,  Menteri  Pendidikan  Nasional  

mengeluarkan peraturan  tentang  alokasi  jam  masuk  kelas  bagi  bimbingan  dan 

konseling,  hal ini  tertera  pada  Permendiknas  No. 22  Tahun  2006  tentang 

pengembangan diri, yang menjelaskan bahwa jam masuk bimbingan  dan konseling/  

Pengembangan  Diri  ekuivalen  dengan  2  jam pembelajaran,  dan  lamanya  1  jam  

pembelajaran disesuiakan  dengan  jenjang  sekolah  masing-masing. Jadi  dapat  

disimpulkan  bahwa  alokasi  jam  masuk kelas bagi bimbingan  dan konseling adalah 

2 x 45 menit untuk SMA dalam 1 minggu. Kemudian pada tahun 2013 Kemendiknas 

mengeluarkan kurikulum baru yaitu kurikulum peminatan bagi bimbingan dan 

konseling.  

Kurikulum peminatan mengakibatkan tugas dan tanggung jawab konselor di 

SMA menjadi semakin berat karena konselor diminta untuk mengarahkan siswa 

untuk memilih program studi lanjut di awal tahun pelajaran. Kurikulum peminatan 

bagi bimbingan dan konseling diatur dalam Permendiknas No. 81A Tahun 2013. 

Melalui Permendiknas No. 81A Tahun 2013 Menteri Pendidikan mengeluarkan 

peraturan mengenai jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling dimana jam 

masuk bimbingan dan konseling ekuivalen dengan 2 jam pembelajaran setiap kelas 

selama satu minggu. Namun masih banyak sekolah kurang begitu memahami posisi 

bimbingan dan konseling pada kurikulum 2013. Beberapa sekolah tidak memberikan 

alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling dikarenakan mereka 
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berasumsi bahwa bimbingan dan konseling bisa memberikan layanan di luar jam 

pembelajaran. Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi konselor sekolah. 

Pelayanan bimbingan dan konseling meliputi layanan klasikal, kelompok, dan 

individual jadi konselor sekolah tetap harus masuk ke kelas untuk memberikan 

layanan klasikal. 

Tidak adanya jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling tentunya 

memberikan dampak tersendiri bagi kinerja konselor. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Salmawati (2010: 117) terkait dengan kinerja konselor dalam 

menghadapi siswa pubertas di MTs Negeri 3 Surabaya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Kinerja konselor masih kurang baik pada segi teknik 

pelaksanaan dan administrasi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya alokasi jam 

masuk kelas bagi konselor sekolah di MTs Negeri 3 Surabaya. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Novianto (2013: 8) menunjukan bahwa  sekolah yang tidak memiliki  

alokasi  jam  masuk  kelas  untuk  bimbingan dan konseling, program bimbingan dan 

konseling yang  telah  dibuat  pelaksanaannya menjadi  terhambat  bahkan  mungkin  

tidak  bisa terlaksana.  Sangat  disayangkan  jika  program yang telah dibuat tidak 

bisa terlaksana dan hanya berfungsi sebagai administrasi saja. 

Dari penelitian terdahulu diatas, tampak bahwa kinerja konselor pada 

beberapa sekolah bisa dikatakan kurang baik karena tidak adanya alokasi jam masuk 

kelas bagi bimbingan dan konseling. Namun berbeda dengan SMA N 1 Muntilan 

yang merupakan sekolah favorit di Kabupaten Magelang. SMA N 1 Muntilan 

mampu mencetak peserta didik yang berprestasi, tidak hanya prestasi dalam bidang 

akademik namun juga prestasi dalam bidang non-akademik. Prestasi yang diperoleh 
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peserta didik tentunya tidak lepas dari peran guru bimbingan dan konseling di SMA 

N 1 Muntilan. Meski tidak memiliki alokasi jam masuk kelas mampu memberikan 

layanan bimbingan dan konseling dengan cukup baik. 

Menanggapi hal tersebut, peneliti melakukan studi pendahuluan terhadap 

guru bimbingan dan konseling dan siswa yang dilakukan dengan melakukan 

wawancara terhadap beberapa siswa di SMA N 1 Muntilan. Menurut guru bimbingan 

dan konseling di sana alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling 

memang tidak ada, namun konselor tetap berusaha memberikan layanan kepada 

peserta didik dengan cara melobby atau menggunakan jam kosong. Dan menurut 

peserta didik sendiri guru bimbingan dan konseling jarang sekali masuk ke kelas 

untuk memberikan layanan, namun banyak siswa merasa terfasilitasi dengan 

bimbingan dan konseling seperti bisa masuk ke PTN favorit berdasarkan arahan dari 

guru bimbingan dan konseling. Selain itu guru bimbingan dan konseling begitu 

perhatian terhadap peserta didik sehingga banyak peserta didik yang datang ke ruang 

bimbingan dan konseling untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialaminya. 

Kesenjangan  yang  terjadi  di  SMA  Negeri  1 Muntilan dengan sekolah lain 

yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling tersebut 

yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dengan 

mengambil judul “Kinerja Konselor Pada Sekolah Yang Tidak Memiliki Alokasi 

Jam Masuk Kelas (Studi Kasus Pada Guru BK di SMA Negeri 1 Muntilan)” 
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1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, fokus masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam 

masuk kelas di SMA Negeri 1 Muntilan.  Selanjutnya fokus masalah tersebut dirinci 

ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan program bimbingan dan konseling pada sekolah 

yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling 

di SMA Negeri 1 Muntilan? 

2. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan dan konseling pada sekolah yang 

tidak memiliki alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling di 

SMA Negeri 1 Muntilan? 

3. Bagaimana evaluasi program bimbingan dan konseling pada sekolah yang 

tidak memiliki alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling di 

SMA Negeri 1 Muntilan? 

4. Bagaimana mekanisme kinerja administrasi program bimbingan dan 

konseling pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas bagi 

bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Muntilan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian yang ada maka penelitan ini bertujuan untuk : 

1. Memperoleh informasi secara objektif, mendalam, dan menyeluruh mengenai 

perencanaan program bimbingan dan konseling pada sekolah yang tidak 

memiliki alokasi jam masuk kelas di SMA Negeri 1 Muntilan. 
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2. Memperoleh informasi secara objektif, mendalam, dan menyeluruh mengenai 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling pada sekolah yang tidak 

memiliki alokasi jam masuk kelas di SMA Negeri 1 Muntilan. 

3. Memperoleh informasi secara objektif, mendalam, dan menyeluruh mengenai 

evaluasi program bimbingan dan konseling pada sekolah yang tidak memiliki 

alokasi jam masuk kelas di SMA Negeri 1 Muntilan. 

4. Memperoleh informasi secara objektif, mendalam, dan menyeluruh mengenai 

mekanisme kerja administrasi program bimbingan dan konseling pada 

sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas di SMA Negeri 1 

Muntilan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. 4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengayaan teori dalam 

bidang bimbingan dan konseling, dapat memberikan wawasan kepada mahapeserta 

didik maupun civitas akademika dan praktisi lapangan bimbingan dan konseling di 

sekolah khususnya terkait dengan kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki 

alokasi jam masuk kelas. 

1. 4.2 Manfaat Praktis 

Ada beberapa manfaat secara praktis yang dapat diambil dari penilitian ini, 

yakni sebagai berikut: 
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1.4.2.1 Bagi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muntilan  

Berdasarkan data gambaran kinerja guru bimbingan dan konseling yang 

harapannya dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam pelaksanaan kinerja konselor 

agar lebih optimal dan perlunya memberikan alokasi jam masuk kelas bagi 

bimbingan dan konseling 

1.4.2.2 Bagi Konselor dan Civitas Akademika 

Bagi konselor, civitas akademika, ataupun orang yang berminat mambaca 

diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan informasi dalam pengembangan 

bimbingan dan konseling dan meningkatkan kinerja diri konselor pribadi. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti 

Peneliti ini diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang lebih dalam 

tentang supervisi bimbingan dan konseling, serta menambah wawasan mengenai 

manajeman bimbingan dan konseling. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi  

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh akan skripsi ini, maka perlu 

disusun sistematika skripsi. Skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, 

bagian inti, dan bagian akhir.  

1.5.1 Bagian Awal Skripsi  

Bagian ini berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto 

dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan 

daftar lampiran. 
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1.5.2 Bagian Inti Skripsi  

Bab 1 berisi pendahuluan yang membahas tentang gambaran secara global 

akan seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang permasalahan, penegasan istilah 

atau batasan operasional, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika skripsi. 

Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka yang menjadi landasan penelitian ini. 

Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang mendukung penelitian ini. Tinjauan 

pustaka tersebut meliputi: penelitian terdahulu, kinerja konselor, sekolah yang tidak 

memiliki alokasi jam masuk kelas, kinerja konselor yang tidak memiliki alokasi jam 

masuk kelas, dan dampak dari kinerja konselor yang tidak memiliki alokasi jam 

masuk kelas. 

Bab 3 menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang 

meliputi: jenis penelitian, desain penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, 

teknik keabsahan data, dan analisis data.  

Bab 4 berisi tentang hasil penelitian yang meliputi: hasil penelitian, dan 

pembahasan hasil penelitian serta keterbatasan penelitian  

Bab 5 berisi interpretasi atau simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran. 

1.5.3 Bagian Akhir Skripsi  

Bagian akhir ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

mendukung dalam penelitian ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Pada bab ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan kinerja guru bimbingan dan konseling tanpa alokasi jam masuk kelas beserta 

teori teori yang mendukung penelitian ini. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya 

oleh peneliti lain dengan tujuan mendapatkan hasil tertentu yang dapat berfungsi 

sebagai sumber informasi yang dapat membantu dalam melaksanakan penelitian 

yang berkaitan. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dikaitkan dengan 

penelitian kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk 

kelas adalah sebagai berikut:   

Penelitian pertama yang berkenaan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Fitriyatin, yaitu Kinerja Konselor dalam pelaksanaan layanan 

konseling individu di SMA Negeri Se Kabupaten Brebes tahun ajaran 2009/2010. 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hasil kinerja konselor dalam layanan 

konseling individu dalam kriteria baik (84,14%) kecuali pada tahap laporan yang 

memperlihatkan hasil kurang baik (66%). Dari hasil penelitian tersebut dapat 

dikatakan bahwa kinerja konselor dalam dalam pelaksanaan sudah baik namun dalam 

tahap pelaporan masih kurang baik, sehingga penelitian ini berfungsi sebagai data 

penguat latar belakang yang menunjukkan bahwa belum optimalnya kinerja yang 

dilakukan oleh konselor. 
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Penelitian kedua yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Salmawati yaitu Kinerja Konselor dalam Menghadapi Peserta didik 

Usia Pubertas di MTs Negeri 3 Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

konselor di MTs Negeri 3 Surabaya dalam menghadapi peserta didik pada usia 

pubertas cukup memuaskan klien  pada proses konseling, namun terdapat berbagai 

kekurangan yang terjadi baik dari segi teknis pelaksanaan dan administrasinya. Dari 

hasil analisis data kualitatif kekurangan yang terdapat dari segi teknis pelaksanaan 

dan administrasi disebabkan oleh tidak adanya masuk kelas bagi konselor sekolah di 

MTs Negeri 3 Surabaya sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

fenomena pendukung permasalahan yang berkaitan dengan tidak adanya alokasi jam 

masuk kelas bagi bimbingan dan konseling.  

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Novianto, Dkk. Yaitu Studi Tentang 

Alokasi Jam Masuk Kelas Bagi Bimbingan dan Konseling dan Dampaknya di 

Sekolah Menegah Negeri Se-Kecamatan Sumberejo Bojonegoro. Hasil  penelitian  

menunjukan dari 4 Sekolah Menengah Negeri di Kecamatan Sumberejo yang diteliti, 

ternyata Alokasi jam masuk kelas bimbingan dan konseling memiliki makna  yang  

sangat  penting  bagi  konselor  maupun  peserta didik.  Dalam  proses penentuan  

alokasi  jam  masuk kelas bimbingan dan konseling sekolah menggunakan landasan 

kurikulum namun tidak terlepas dari keputusan ditetapkan oleh kepala  sekolah  

melalui  rapat  dewan  guru.  Dampak  yang  ditimbulkan  dengan  tidak  adanya  

alokasi  jam masuk  kelas  bimbingan dan konseling,  konselor  merasa  kesulitan  

dalam  melaksanakan  program  dan  memberikan  layanan kepada peserta didik, 

sehingga konselor yang tidak memiliki jam masuk kelas memberikan layanan kepada 
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peserta didik hanya pada saat jam kosong. Selain itu, peserta didik juga kurang 

memiliki wawasan tentang bimbingan dan konseling. Penelitian ini digunakan 

sebagai dasar dalam penentuan penyebab sekolah yang tidak memiliki alokasi jam 

masuk kelas bagi bimbingan dan konseling serta dampak yang ditimbulkan dari tidak 

adanya alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling. 

 

2.2 Kinerja Konselor 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

 Kinerja adalah terjemahan dari kata performance, yang menurut the scribner-

bantam English dictionary dalam http;//ronawajah.wordpress.com (2007), dijelaskan 

bahwa kinerja berasal dari akar kata to perform dengan beberapa entries yaitu:   (1) 

melakukan, menjalankan, melaksanakan (to do or carry out, execute); (2) memenuhi 

atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar (to dischange of fulfill; as vow); 

(3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggungjawab (to execute or complete an 

understaking); dan (4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau 

mesin (to do what is expected of a person machine). 

 Menurut Mangkunegara (2008: 67) istilah kinerja berasal dari Job 

Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 Menurut Malayu (2005: 34) kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 
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kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta 

waktu. 

Sedangkan menurut Rivai dan Basri (dalam Kaswan, 2012: 187) kinerja adalah 

hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 

standar hasil kerja, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja adalah prestasi kerja, pelaksanaan 

kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja (Mulyasa, 2004: 136).  

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai 

pengertian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa kinerja memiliki unsur-unsur yaitu 

pencapaian kerja, tugas, tanggungjawab, kemampuan atau keahlian, dan tujuan. Dari 

unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan pencapaian kerja 

seseorang baik secara kualitas maupun kuantitas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang sudah dibebankan kepadanya atas dasar kemampuan, keahlian, dan 

ketrampilan yang dimiliki dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2.2.2 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”. 

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

konselor dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  dinyatakan  sebagai  salah  satu 
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kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, 

widyaiswara, fasilitator, dan instruktur”. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No 22 Tahun 2005 menyatakan konselor adalah pelaksana pelayanan 

konseling di sekolah yang sebelumnya menggunakan istilah BP, guru BP/ BK dan 

guru pembimbing. 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  Fungsional  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.”  

Pelayanan Bimbingan dan konseling dilakukan oleh seorang konselor sekolah 

atau guru bimbingan dan konseling sebagai upaya pendidikan karena kegiatan 

bimbingan merupakan konsekuensi logis dari upaya pendidikan itu sendiri. 

Bimbingan dan konseling mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka 

memenuhi hak peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan 

bakat, minat dan kemampuannya (UU Nomor 20 tahun 2003 Pasal 12 ayat (b)). 

Menurut Permendiknas 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  
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bidang  konseling,  yaitu  memiliki  kewenangan  dan  mandat  secara profesional  

untuk  melaksanakan  kegiatan  pelayanan  konseling”  (Prayitno, 2004: 6). 

Dijelaskan  juga  oleh Winkel (2004: 167-168) “Konselor adalah seorang tenaga 

professional  yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan 

mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan”.  

Dari  berbagai  pengertian  diatas  dapat guru bimbingan dan konseling atau 

konselor memiliki beberapa unsur yaitu tenaga pendidik, professional, keahlian di 

bidang bimbingan dan konseling, sejumlah peserta didik, pengembangan diri. Dari 

unsur-unsur tersebut peneliti menyimpulkan  bahwa  guru  bimbingan dan konseling 

atau konselor adalah tenaga pendidik profesional yang dilimpahi tugas, tanggung  

jawab, wewenang serta hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling di 

sekolah setelah menempuh pendidikan minimal S1 jurusan bimbingan dan konseling 

atau pendidikan profesi konselor terhadap sejumlah peserta didik yang bertujuan  

untuk memenuhi hak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, 

dan kemampuannya sehingga peserta didik mampu menemukan dirinya,  

penyesuaian  terhadap  lingkungan  serta  dapat  merencanakan  masa depannya 

secara mandiri. 

2.2.3 Pengertian Kinerja Konselor 

Kinerja merupakan pencapaian kerja baik secara kualitas maupun kuantitas 

seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang sudah 

ditentukan kepadanya, atas dasar kemampuan, keahlian, dan ketrampilan yang 

dimiliki dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
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Menurut Mulyasa (2013: 88), kinerja guru adalah suatu gambaran untuk 

memperoleh gambaran tentang peran, pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap 

guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditunjukan dalam penampilan, 

perbuatan dan prestasi kerjanya. Kinerja guru mempunyai spesifikasi/kriteria 

tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi/ kriteria 

kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. 

Peran guru yang dimaksud adalah berkaitan dengan peran guru dalam proses 

pembelajaran. Guru merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam 

pendidikan pada umumnya, karena guru memegang peranan dalam proses 

pembelajaran, dimana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 6 menyatakan bahwa: ”Pendidik adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, 

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan”. Sehingga 

dengan kata lain konselor adalah salah satu tenaga kependidikan yang secara 

langsung bersentuhan peserta didik untuk memberi layanan pembelajaran yang 

sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga peserta didik mampu mengembangkan 

potensinya secara maksimal. 

Dari uraian mengenai kinerja dan konselor diatas dapat disimpulkan bahwa 

kinerja konselor merupakan pencapaian kerja sebagai tenaga professional yang 

memiliki  kemampuan, keahlian, dan ketrampilan baik secara kualitas maupun 
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kuantitas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang 

sudah ditentukan kepadanya yaitu memberikan pelayanan bimbingan dan konseling 

kepada peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. 

2.2.4 Syarat-Syarat Menjadi Konselor 

Sebagai tenaga pendidik professional konselor dituntut untuk memenuhi 

persyaratan tertentu agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

Winkel (2012: 61) menyatakan bahwa syarat menjadi konselor adalah mempunyai 

sikap menerima, sikap ingin memahami, sikap bertindak, dan berkata secara jujur, 

memiliki kepekaan, mempunyai kemampuan komunikasi yang tepat, memiliki 

kesehatan mental dan jasmani yang layak, serta mentaati kode etik jabatan. 

Selain itu Sukardi (2008: 56-63) menyatakan bahwa syarat-syarat konselor 

adalah:  1) Persyaratan pendidikan formal, antara lain:  secara umum persyaratan 

konselor sekolah serendah-rendahnya harus memiliki ijazah sarjana muda  dari suatu 

pendidikan yang sah, secara profesional, seorang konselor hendaknya telah mencapai 

tingkat pendidikan sarjana bimbingan, telah memiliki pengalaman mengajar atau 

melaksanakan praktek konseling selama dua tahun; 2) Persyaratan kepribadian 

memiliki pengalaman terhadap orang lain secara obyektif dan simpatik, memiliki 

kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, memahami batas–batas 

kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, memiliki minat yang mendalam 

mengenai murid-murid dan memiliki kedewasaan pribadi spiritual, mental, sosial dan 

fisik; 3) Persyaratan sifat dan sikap, mempunyai sifat dan sikap konselor untuk 

menerima klien sebagaimana adanya, seorang konselor harus memperlihatkan sifat 

keaslian dan tidak berpura–pura, penuh pengertian atau pemahaman terhadap klien 
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secara jelas, benar, dan menyeluruh dari apa yang di kemukakan oleh klien, supel, 

jujur, ramah, fleksibel, kesungguhan dari konselor sehingga klien merasa dihargai, 

mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi, berempati, membina keakraban dan 

bersikap terbuka. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Konselor dijelaskan bahwa ”untuk dapat diangkat sebagai konselor, seseorang wajib 

memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku 

secara nasional.” 

Pada kualifikasi akademik, seorang konselor adalah tenaga pendidik 

profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademi strata satu (S-1) program 

studi bimbingan dan konseling dan program profesi konselor dari perguruan tinggi 

penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. 

Sedangkan untuk Standar Kompetensi guru bimbingan dan konseling atau konselor 

mencakup kompetensi akademik dan profesional. Kompetensi tersebut terintegrasi 

membangun keutuhan (1) kompetensi pedagogik, (2) kepribadian, (3) sosial, dan (4) 

profesional. 

Sedangkan menurut Sudianto dan Nurichsan (2005: 7) seorang guru 

pembimbing dituntut untuk memenuhi persyaratan tertentu, misalnya persyaratan 

pendidikan, kepribadian, latihan, dan pengalaman-pengalaman khusus. Dengan 

uraian sebagai berikut:  
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1. Persyaratan pendidikan 

Persyataran pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang guru 

pembimbing idealnya seorang sarjana pendidikan jurusan psikologi 

pendidikan dan bimbingan atau seorang guru/ tenaga pengajar yang sudah 

mengikuti penataran mengenai bimbingan dan konseling dengan 

memperoleh sertifikat khusus di bidang bimbingan dan konseling. 

2. Persyaratan pribadi 

Sifat-sifat pribadi atau kulifikasi pribadi yang harus dimiliki oleh seorang 

guru pembimbing, yaitu:  

a. Memiliki bakat skolastik yang baik 

b. Memiliki minat yang mendalam untuk dapat bekerja sama dengan 

orang lain 

c. Memiliki kematangan emosi, kesabaran, keramahan keseimbangan 

batin, tidak lekas menarik diri dari situasi yang  rawan, cepat tanggap 

kritik, dan memiliki rasa humor 

3. Persyaratan pengalaman 

Seorang guru pembimbing yang profesional hendaknya telah memiliki 

pengalaman mengajar atau melaksanakan praktik membimbing selama dua 

tahun, ditambah satu tahun pengalaman praktik konseling yang dibawa oleh 

tim pembimbing. 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat 

untuk menjadi seorang konselor adalah kepribadian, pendidikan, pengalaman, serta 

kemampuan. Kualifikasi-kualifikasi tersebut harus ada dalam diri konselor agar 
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dapat mendukung kinerja konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan 

konseling kepada peserta didik. 

2.2.5 Konteks Tugas Konselor 

Dalam SK Menpan No. 84 / 1993 pasal 3 ayat 2 menyebutkan tugas pokok 

konselor adalah:  

Menyusun program bimbingan, melaksanakan program 

bimbingan,evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan 

bimbingan dan tidak lanjut dalam bimbingan terhadap peserta didik yang 

menjadi tanggung jawabnya 

 

 

Adapun bentuk kinerja konselor yang lebih rinci dan terurai terdapat dalam 

buku unjuk kerja yang memuat 28 gugus yang terdiri atas 225 butir unjuk kerja. 

Uraian dari Ke –28 gugus unjuk kerja yang dimaksud adalah:  1) Mengajar dalam 

bidang psikologi dan bimbingan konseling, 2) Mengorganisasikan program 

bimbingan dan konseling, 3) Menyusun program bimbingan dan konseling, 4) 

memasyaratkan pelayanan bimbingan dan konseling, 5) Mengungkapkan masalah 

klien, 6) Menyelenggarakan pengumpulan data tentang minat, bakat, kemampuan 

dan kondisi kepribadian, 7) Menyusun dan mengembangkan himpunan data, 8) 

Menyelenggarakan konseling perorangan, 9) Menyelenggarakan bimbingan dan  

konseling kelompok, 10) Menyelenggarakan orientasi studi peserta didik, 11) 

Menyelenggarakan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler 12) Membantu guru 

bidang studi dalam mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, 13) Membantu guru 

bidang studi dalam penyelenggaraan pengajaran perbaikan dan program pengayaan, 

14) Menyelenggarakan bimbingan dan kelompok belajar, 15) menyelenggarakan 

pelayanan penempatan peserta didik, 16) Menyelenggarakan bimbingan karier dan 

pemberian informasi pendidikan/ jabatan, 17) Menyelenggarakan konferensi kasus, 
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17) Menyelenggarakan terapi kepustakaan, 19) Melakukan kunjungan rumah, 20) 

Menyelenggarakan konseling keluarga, 21) Merangsang perubahan lingkungan klien, 

22) Menyelenggarakan konsultasi khusus, 23) Mengantar dan menerima/alih tangan, 

24) Menyelenggarakan diskusi professional Bimbingan dan Konseling, 25) 

Memahami dan menilai karya-karya ilmiah dalam bidang bimbingan dan konseling, 

26) menyelenggarakan dan memahami hasil penelitian dalam bidang bimbingan dan 

konseling, 27) Menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling pada 

lembaga/lingkungan kerja yang berbeda, 28) Berpartisipasi aktif dalam 

pengembangan profesi bimbingan dan konseling. 

Yusuf dan Nurihsan (2005:  35) menyebutkan bahwa kinerja guru pembimbing 

(konselor) adalah sebagai berikut:  1) Memahami konsep bimbingan dan konseling, 

serta ilmu bantu lainnya, 2) memahami karakteristik pribadi peserta didik, khususnya 

tugas-tugas pengembangan peserta didik dan faktor yang mempengaruhinya, 3) 

mensosialisasikan (memasyarakatkan) program layanan bimbingan dan konseling, 4) 

merumuskan perencanaan program layanan bimbingan dan konseling 5) 

melaksanakan program bimbingan, yaitu:  layanan bimbingan, layanan responsif, 

layanan perencanaan individual, dan layanan dukungan sistem. Dalam hal ini, guru 

pembimbing dituntut untuk memiliki pemahaman dan ketrampilan dalam 

melaksanakan layanan-layanan:  orientasi, informasi, bimbingan kelompok, 

konseling individual maupun kelompok, pembelajaran, penempatan, dan referral. 6) 

mengevaluasi program hasil (perubahan sikap dan perilaku peserta didik, baik dalam 

aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. 7) menindaklanjuti (follow up) hasil 

evaluasi. Kegiatan tindak lanjut ini mungkin bisa berbentuk:  usaha perbaikan/ 
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penyempurnaan program, peningkatan kualitas layanan, penambahan fasilitas, dan 

penyampaian informasi hasil evaluasi kepada pihak terkait di sekolah, 8) menjadi 

konsultan bagi seluruh guru dan orang tua peserta didik. Sebagai konsultan dia 

berperan untuk menolong mereka, melalui pemberian informasi, konsultasi, atau 

dialog tentang hal ihwal peserta didik. Dengan kegiatan ini, guru dan orang tua 

diharapkan dapat membantu peserta didik dalam rangka mengembangkan dirinya 

secara optimal. Konsultasi dengan guru, dapat menyangkut:  motivasi belajar peserta 

didik, tingkah laku peserta didik, kebiasaan belajar peserta didik, dan pengelolaan 

kelas. 9) bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait, 10) mengadministraskan 

program layanan bimbingan. 11) menampilkan pribadi secara matang, baik 

menyangkut aspek emosional, sosial, maupun moral-spiritual. Berdasarkan temuan 

penelitian, sifat pribadi konselor/ guru pembimbing yang disenangi peserta didik 

adalah:  baik hati/ ramah, mau membantu memecahkan masalah peserta didik, 

bertanggung jawab, tidak pilih kasih/ adil, berwawasan luas, memahami psikologi, 

kreatif, disiplin, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 12) memiliki 

kemauan dan kemampuan untuk senantiasa mengembangkan model layanan 

bimbingan,seiring dengan kebutuhan dan masalah peserta didik, serta perkembangan 

masyarakat (sosial-budaya, atau dunia industri), 13) mempertanggungjawabkan tugas 

dan kegiatannya kepada kepala sekolah. 

Ismanto (2013: 86) mengemukakan ada empat indikator kinerja guru 

bimbingan dan konseling antara lain adalah sebagai berikut 1) Guru bimbingan dan 

konseling/ Konselor dapat melakukan evaluasi proses dan hasil program pelayanan 

bimbingan dan konseling, 2) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor dapat 
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melakukan penyesuaian kebutuhan peserta didik/konseling dalam proses pelayanan 

bimbingan dan konseling, 3) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor dapat 

menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling 

kepada pihak terkait, 4) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor dapat 

menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan 

program pelayanan bimbingan dan konseling berdasarkan analisis kebutuhan.  

Selain itu Mengacu kepada standar akademik dan professional konselor, 

Gysbers dan Henderson, (Depdiknas, 2006: 40) untuk menyelenggarakan pelayanan 

bimbingan dan konseling yang memandirikan seorang konselor harus mampu:  (1) 

merancang kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling; (2) mengimplementasikan 

kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling; (3) menilai proses dan hasil kegiatan 

pelayanan bimbingan dan konseling serta melakukan penyesuaian-penyesuaian 

sambil jalan (mid-course adjustment) berdasarkan keputusan transaksional selama 

rentang proses bimbingan dan konseling dalam rangka memandirikan konseli (mind 

competence) 

Sedangkan menurut kementrian pendidikan dan kebudayaan tentang dimensi 

tugas dan indikator kinerja guru bimbingan dan konseling adalah aspek pelayanan 

bimbingan dan konseling:  (1) guru bimbingan dan konseling dapat menunjukkan 

landasan keilmuan dan esensi layanan bimbingan dan konseling pada jalur, jenis, dan 

jenjang pendidikan dalam perencanaan layanan bimbingan dan konseling; (2) guru 

bimbingan dan konseling dapat menyusun atau memilih instrumen, menganalisis 

data, mengaplikasikan dan mengadministrasikan, serta menggunakan hasil asesmen; 
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(3) guru bimbingan dan konseling dapat merancang program bimbingan dan 

konseling. 

Aspek pelaksanaan layanan Bimbingan dan konseling:  (4) guru bimbingan dan 

konseling dapat mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling 

dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL); (5) guru bimbingan dan 

konseling dapat mengimplementasikan RPL (satlan/satkung) dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling; (6) guru bimbingan dan konseling dapat 

mengimplementasikan prinsip pendidikan dan dimensi pembelajaran dalam 

pelayanan bimbingan dan konseling; (7) guru bimbingan dan konseling dapat 

mengaplikasikan tujuan, prinsip, azas, dan fungsi dalam pelayanan bimbingan dan 

konseling; (8) guru bimbingan dan konseling dapat memfasilitasi pengembangan 

kehidupan pribadi, sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir; (9) guru 

bimbingan dan konseling dapat memfasilitasi perolehan pelayanan bimbingan dan 

konseling sesuai dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis; (10) guru 

bimbingan dan konseling dapat memfasilitasi pengembangan sikap, perilaku dan 

kebiasaan belajar; (11) guru bimbingan dan konseling dapat menerapkan 

pendekatan/model konseling dalam pelayanan bimbingan dan konseling; (12) guru 

bimbingan dan konseling dapat melaksanakan pendekatan kolaboratif dengan pihak 

terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling; (13) guru bimbingan dan 

konseling dapat mengelola sarana dan biaya pelaksanaan bimbingan dan konseling; 

(14) guru bimbingan dan konseling dapat melakukan penilaian proses dan hasil 

pelayanan bimbingan dan konseling 
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Aspek evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling:  

(15) guru bimbingan dan konseling dapat mengevaluasi program bimbingan dan 

konseling; (16) guru bimbingan dan konseling dapat menyusun laporan pelaksanaan 

program (lapelprog) berdasarkan hasil evaluasi program bimbingan dan konseling; 

(17) guru bimbingan dan konseling dapat menentukan arah profesi (peran dan fungsi 

guru bimbingan dan konseling); (18) guru bimbingan dan konseling dapat 

merancang, melaksanakan, dan memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan 

konseling. 

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja konselor dapat diukur dari bagaimana seorang konselor mampu melakukan 

tugas dan tanggungjawabnya secara baik. Tugas dan tanggung jawab konselor adalah 

memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik yang meliputi 

perencanaan program layanan bimbingan dan konseling, pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan layanan bimbingan 

dan konseling agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya secara 

optimal.  

2.2.6 Kompetensi Konselor 

Kinerja merupakan pencapaian kerja baik secara kualitas maupun kuantitas 

seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang sudah 

ditentukan kepadanya, atas dasar kemampuan, keahlian, dan ketrampilan yang 

dimiliki dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berkaitan dengan 

kinerja, maka konselor sebagai tenaga pendidik profesional harus mampu 

bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Konselor harus mampu 
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memberikan pelayanan Bimbingan dan konseling kepada peserta didik agar peserta 

didik mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Dalam menjalankan tugasnya 

konselor harus memiliki kompetensi-kompetensi untuk menunjang kinerjanya. 

Kinerja merupakan bentuk nyata dari kompetensi yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Dijelaskan bahwa Standar 

Kompetensi guru BK atau konselor/ konselor mencakup kompetensi akademik dan 

profesional. 

a. Kompetensi Akademik Konselor 

Kompetensi akademik konselor dapat diperoleh pada jalur pendidikan sarjana 

pendidikan (S-1) bidang studi bimbingan dan konseling dan program pendidikan 

profesi konselor. Kompetensi akademik konselor terdiri dari:  

(1) Mengenal secara mendalam konseli yang hendak dilayani. 

(2) Menguasai khasanah teoritik dan prosedural termasuk teknologi bimbingan 

dan konseling 

(3) Menyelenggarakan layanan ahli bimbingan dan konseling yang 

memandirikan 

(4) Mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan 

b. Kompetensi Profesional Konselor 

Kompetensi profesional konselor dijabarkan ke dalam empat kompetensi 

pendidik, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, 

maka rumusan kompetensi profesional konselor dapat dirumuskan sebagai berikut:  
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1) Kompetensi Akademik (Pedagogik) Konselor 

Kualifikasi  akademik  konselor  dalam  satuan  pendidikan  pada jalur 

pendidikan  formal  dan  non-formal  adalah  sarjana  pendidikan (S1)  

dalam  bidang  bimbingan  dan  konseling  dan  berpendidikan profesi  

konselor.  Kompetensi  pedagogik  (akademik)  seorang konselor 

mencakup kemampuan sebagai berikut ini:  

a) Menguasai teori dan praksis pendidikan. 

b) Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis  serta 

perilaku konseli. 

c) Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, 

jenis, dan jenjang satuan pendidikan. 

2) Kompetensi Kepribadian Konselor 

Kompetensi  kepribadian  seorang  konselor  mencakup kemampuan 

sebagai berikut ini:  

a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b) Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,  

individualitas, dan kebebasan memilih. 

c) Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. 

d) Menampilkan kinerja berkualitas tinggi. 

3) Kompetensi Sosial Konselor 

Kompetensi  sosial  seorang  konselor  mencakup  kemampuan sebagai 

berikut ini:  

a) Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja. 
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b) Berperan  dalam  organisasi  dan  kegiatan  profesi  bimbingan  dan 

konseling. 

c) Mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi. 

4) Kompetensi Profesional Konselor 

Kompetensi profesional seorang konselor mencakup kemampuan sebagai 

berikut ini:  

a) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, 

kebutuhan, dan masalah konseli. 

b) Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling. 

c) Merancang program bimbingan dan konseling. 

d) Mengimplementasikan  program  bimbingan  dan  konseling  yang 

komprehensif. 

e) Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. 

f) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. 

g) Menguasai konsep dan praksis penelitian bimbingan dan konseling. 

2.2.7 Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Konselor 

 Kinerja yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Mangkunegara 

(2011: 67) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah (1) Faktor 

kemampuan secara psikologis yaitu kemampuan (ability) yang terdiri dari 

kemampuan IQ dan pendidikan. Hal ini yang menyebabkan seseorang harus  

ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. (2) Faktor motivasi, motivasi terbentuk  

dari sikap seseorang dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi inilah yang 

mendorong seseorang dalam berusaha untuk mencapai prestasi terbaiknya. 
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Sedangkan Mathis dan Jackson  (2011: 82)  ada  5  faktor  yang  mempengaruhi  

yaitu  1) Kemampuan mereka, 2) Motivasi, 3) Dukungan yang diterima, 4) 

Keberadaan pekerjaan yang dilakukan  oleh  mereka,  dan  5)  Hubungan  dengan  

organisasi. 

 Selain itu Muhlisin (2009) mengatakan bahwa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja guru adalah: a) Kepribadian dan dedikasi, b) Pengembangan 

profesi, c) Kemampuan mengajar, d) Hubungan dan komunikasi, e) Hubungan 

dengan masyarakat, f) Kedisiplinan, g) Kesejahteraan, h) Iklim kerja 

 Dari beberapa uraian pendapat dari para ahli, maka penulis menyimpulkan 

faktor yang memengaruhi kinerja ada dua, yaitu:  

1. Faktor internal 

Faktor yg lebih menitik beratkan pada potensi/ kemampuan yg ada di dalam 

diri konselor. Faktor ini meliputi, 

a) Kepribadian dan dedikasi 

b) Pengembangan profesi 

c) Kemampuan memberikan layanan 

d) Kedisiplinan 

e) Motivasi 

2. Faktor eksternal 

a) Antar hubungan dan komunikasi 

b) Hubungan dengan masyarakat 

c) Kesejahteraan 

d) Iklim kerja 
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2.2.8 Upaya Untuk Meningkatkan Kinerja 

 Mulyasa  (2004: 141)  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  upaya  yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja, antara lain:   

a. Pembinaan disiplin para tenaga kependidikan:  

(1) Rasa hormat terhadap kewenangan (respect for authority), (2) Upaya untuk 

menanamkan kerjasama (co-operative effort), (3) Kebutuhan untuk berorganisasi  

(the need for organization), (4) Rasa hormat terhadap orang lain (respect for others). 

b. Pemberian motivasi 

Keberhasilan  suatu  organisasi  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  baik yang 

datang dari luar maupun dari dalam organisasi tersebut. Dari  berbagai faktor  

tersebut,  motivasi  merupakan  faktor  yang  cukup  dominan  dan menggerakkan  

faktor-faktor  lain  kearah  efektivitas  kerja.  Para  tenaga kependidikan  akan  

bekerja  dengan  sungguh-sungguh  apabila  memiliki motivasi yang tinggi. 

c. Penghargaan 

Penghargaan  sangat  penting  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  untuk 

mengurangi kegiatan yang kurang produktif. Melalui penghargaan ini tenaga 

kependidikan  dirangsang  untuk  meningkatkan  kinerja  yang  positif  dan produktif. 

d. Persepsi  

Persepsi yang baik akan menumbuhkan iklim kerja yang kondusif sekaligus 

akan meningkatkan produktifitas kerja. Jadi  dapat  disimpulakan  bahwa  untuk  

meningkatkan  kinerja,  upaya yang  dapat  dilakuakan  oleh  seseorang  antara  lain  

mulai dengan dalam diri sendiri yaitu  dengan  membina  kedisiplinan,  

meningkatkan  motivasi, mempunyai  target  dalam  bekerja, seleksi tujuan, dan 
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persepsi yang baik dalam bekerja. Serta pada organisasi yaitu dapat seleksi tujuan, 

spesifikasi hasil yang diharapkan, dapat komunikasi yang jelas, alokasi tanggung 

jawab. 

2.2.9 Indikator Kinerja Konselor 

Kinerja merupakan pencapaian kerja baik secara kualitas maupun kuantitas 

seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang sudah 

ditentukan kepadanya atas dasar kemampuan, keahlian, dan ketrampilan yang 

dimiliki dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kinerja konselor 

atau guru bimbingan dan konseling adalah pencapaian kerja sebagai tenaga 

profesional yang memiliki kemampuan, keahlian, ketrampilan baik secara kualitas 

ataupun secara kuantitas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

dan tugas yang sudah ditentukan kepadanya yaitu memberikan pelayanan kepada 

peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dari uraian 

tersebut kinerja konselor mengacu pada tugas dan tanggung jawab seorang konselor 

sehingga kinerja konselor dapat diukur dari bagaimana seorang konselor melakukan 

perencanaan program bimbingan dan konseling, pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling, evaluasi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan mekanisme 

kerja pengadministrasian kegiatan bimbingan dan konseling.  

2.2.9.1 Perencanaan Program Layanan Bimbingan Dan Konseling 

 Perencanaan menurut H. J. Burbach dan L. E. Decker (1977) dalam 

Nurichsan (2005: 28)  adalah suatu proses yang kontinu. Sedangkan pengertian 

proses dalam hal ini adalah mengantisipasi dan  menyiapkan  berbagai  kemungkinan  

atau usaha untuk  menentukan dan mengontrol kemungkinan-kemungkinan  yang 

akan terjadi.  
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 Burhanudin (2005: 51) menyatakan bahwa perencanaan merupakan suatu 

langkah persiapan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Hatch dan Stefflre dalam Nurichsan (2005: 28) menyatakan bahwa proses 

perencanaan adalah:  (a) the presence of a need, (b) an analysis of the situation, (c) a 

review of a alternate possibilities, (d) the choice of a course of action. Sedangkan 

Sugiyo (2011: 30) menyatakan  perencanaan  merupakan  aktivitas  atau  keputusan  

apapun  yang diputuskan  dalam  suatu  dalam  suatu  organisasi  dalam  jangka  

waktu  tertentu. 

Dari pendapat  berbagai  ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

adalah proses yang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Sehingga perencanaan program bimbingan dan konseling adalah proses 

mempersiapkan program untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling 

agar mencapai tujuan dari bimbingan dan konseling yaitu membantu peserta didik 

berkembang secara optimal. 

Nurichsan (2005: 28)  menyatakan  manfaat  dari  perencanaan program 

bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut: 1) Adanya kejelasan arah 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling, 2) Adanya kemudahan mengontrol 

dan mengevaluasi kegiatan bimbingan yang dilakukan, 3) Terlaksananya program 

kegiatan bimbingan secara lancar, efektif dan efesien. 

Sukardi  (2008: 37)  menyatakan  dalam  tahap  penyusunan  program  perlu 

dipertimbangkan  (a)  perumusan  masalah  yang  dihadapi  peserta didik,  konselor,  
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dan kepala  sekolah;  (b)  perumusan  tujuan  yang  jelas;  dan  (c)  perumusan  

inventaris berbagai fasilitas yang ada, personel, dan anggaran biaya. 

Nurichsan (2005: 28) mengemukakan pendapatnya bahwa pada perencanaan 

program layanan bimbingan dan konseling konselor harus melakukan beberapa hal 

sebagai berikut:  (a) analisis kebutuhan dan permasalahan peserta didik, (b) 

penentuan tujuan program layanan yang hendak dicapai, (c) analisis situasi dan 

kondisi sekolah, (d) penentuan jenis kegiatan yang akan dilakukan, (e) penetapan 

personel-personel yang akan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan, (f) 

persiapan fasilitas kegiatan bimbingan yang direncanakan, (g) perkiraan tentang 

hambayan yang akan ditemui. 

Burhanudin (2005: 53) menjelaskan langkah-langkah dalam menentukan 

perencanaan adalah sebagai berikut (a) menentukan tujuan yang akan dicapai, (b) 

mengadakan penelitian masalah, (c) mengumpulkan data, (d) menentukan langkah 

yang ditempuh, (e) mencari upaya permasalahan dan penyelesaian pekerjaan. 

Sedangkan Sugiyo (2011: 30) menyatakan kegiatan perencanaan terdiri dari (a) 

analisis  kebutuhan/ permasalahan peserta didik, (b) penentuan tujuan, (c) analisis 

kondisi dan situasi sekolah, (d) penentuan jenis kegiatan yang akan dilakukan, (e) 

penentuan  teknik dan strategi kegiatan, (f) penentuan personel yang melaksanakan, 

(g) perkiraan biaya dan fasilitas yang digunakan, (h) mengantisipasi kemungkinan 

hambatan  dalam pelaksanaan, dan (i) waktu dan tempat kegiatan. 

Dari  berbagai  pendapat  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan 

perencanaan terdiri dari (1) analisis need assessment peserta didik, (2) analisis 

kebutuhan lingkungan, (3) Menetapkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai, (4) 



35 
 

 
 

mampu membuat dan menggunakan instrumen (5) Menetapkan jenis, strategi, dan 

teknik kegiatan layanan dan pendukung, (6) penentuan jadwal kegiatan layanan dan 

pendukung (7) menentukan anggaran dana dan fasilitas 

2.2.9.2 Pelaksanaan Layanan Bimbingan Dan Konseling 

Pelaksanaan merupakan hal yang paling penting dalam suatu kegiatan, bisa 

dikatakan pula pelaksanaan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh 

sekelompok orang untuk merealisasikan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. 

Sukardi (2008: 56) menyatakan  pelaksanaan  adalah  kegiatan  pelayanan  

bimbingan  dan konseling yang terkait dengan secara langsung dengan konseli. 

Sedangkan, Sugiyo  (2011: 33)  menyatakan  pengarahan  atau penggerakan  adalah  

upaya  untuk  memotivasi para personel organisasi agar berusaha mencapai tujuan 

dari organisasi tersebut. Maka dapat disimpulkan pelaksanaan adalah upaya yang 

dilakukan konselor dalam melaksanakan kegiatan pelayanan bimbingan dan 

konseling untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada tugas pokok 

guru pembimbing yang sudah dijabarkan ke dalam program-program kegiatan. 

Menurut Nurichsan (2005: 35) unsur-unsur yang terdapat dalam tugas pokok guru 

pembimbing meliputi; (a) bidang-bidang bimbingan, (b) jenis-jenis layanan 

bimbingan dan konseling, (c) jenis-jenis kegiatan bimbingan dan konseling, (d) 

tahapan pelaksanaan program bimbingan dan konseling, (e) jumlah peserta didik 

yang menjadi tanggung jawab guru pembimbing. 

Setiap kegiatan bimbingan dan konseling harus mencakup unsur-unsur diatas. 

Yang dimaksud bidang bimbingan diatas meliputi bidang pribadi, bimbingan 

kehidupan belajar, bimbingan kehidupan sosial, bimbingan kehidupan belajar, dan 
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bidang kehidupan karier. Untuk jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling 

meliputi orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, 

bimbingan kelompok, konseling kelompok,  konseling  perorangan,  konsultasi,  dan  

mediasi.  Jenis-jenis kegiatan pendukung ada 6, yaitu himpunan data, kunjungan 

rumah, tampilan  kepustakaan,  intrumentasi  bimbingan  dan  konseling,  dan  alih  

tangan kasus. Sedangkan untuk jumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawab 

guru pembimbing menurut ketentuan dalam SK Mendikbud No.025/0/1995 sebanyak 

150 atau lebih orang yang kemudian dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil 

untuk keperluan kegiatan kelompok 

Agar  pelaksanaan  dari  layanan-layanan  bimbingan  dan  konseling  dapat 

berjalan  dengan  lancar,  konselor  harus  melakukan beberapa persiapan, yaitu 1)  

Persiapan fisik (tempat dan perabot), perangkat keras, 2)  Persiapan bahan, perangkat 

lunak, 3) Persiapan personil, 4) Persiapan keterampilan menerapkan atau 

menggunakan  metode, teknik khusus, media dan alat , 5)  Persiapan administrasi 

2.2.9.3 Evaluasi Pelaksanaan Layanan Bimbingan Dan Konseling 

Penilaian atau evaluasi merupakan proses terakhir dalam kegiatan bimbingan 

dan konseling. Dengan adanya proses penilaian, dapat diketahui efektifitas 

pelaksanaan kegiatan serta dapat diketahui kelebihan dan kelemahannya. Kelemahan 

dapat diperbaiki dalam proses pelaksanaan selanjutnya dan kelebihannya dapat 

dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan. Selain itu kita juga dapat mengetahui 

apakah tujuan yang diharapkan sudah dicapai dan apakah seluruh program 

dilaksanakan dengan baik. 
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Sugiyo  (2011: 97)  menyatakan bahwa “penilaian program bimbingan dan 

konseling merupakan usaha untuk mengetahui sejauh mana program bimbingan itu 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu Nurichsan (2005: 44) menyatakan 

bahwa penilaian kegiatan bimbingan di sekolah merupakan segara upaya, tindakan 

atau proses untuk menentukan derajad kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan program bimbingan dengan mengacu pada kriteria atau patokan-

patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan. 

Evaluasi pelaksaan program bimbingan dan konseling di sekolah 

dimaksudkan adalah segala upaya tindakan atau proses menentukan derajad kualitas 

kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan 

program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan (Sukardi, 2002:  96). Evaluasi 

dalam program bimbingan dan konseling di sekolah adalah upaya untuk menelaah 

program layanan bimbingan dan konseling yang telah dan sedang dilaksanakan untuk 

mengembangkan dan memperbaiki program bimbingan dan konseling di sekolah 

yang bersangkutan. 

Dari pendapat di atas maka evaluasi pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk menganalisis dan menilai 

keefektivan program bimbingan dan konseling yang telah dan sudah dilaksanakan 

dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya 

Sugiyo (2011: 98) mengatakan bahwa tujuan dari penilaian program 

bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut: 1) Meneliti secara periodik hasil 

pelaksanaan bimbingan dan konseling; 2) mengetahui jenis layanan bimbingan dan 
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konseling yang sudah terlaksana dan belum terlaksana; 3) mengetahui efektivitas 

metode layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan; 4) mengetahui sejauh 

mana keterlibatan semua pihak dalam menunjang keberhasilan layanan bimbingan 

dan konseling; 5) mengetahui sejauh mana kontribusi bimbingan dan konseling 

terhadap tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh sekolah; 6) memberikan pegangan 

yang kuat dalam mempublikasikan bimbingan dan konseling; 7) memberikan 

masukan dalam kurikulum sekolah yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dan 

masalah peserta didik; 8) memberikan informasi tentang bagaimana eksistensi 

bimbingan dan konseling kedepan. 

Burhannudin (2005: 62) menyatakan bahwa ada beberapa tahap yang 

dilakukan dalam evaluasi adalah (a) menentukan aspek yang akan dinilai, (b) 

menentukan kriteria penilaian, (c) mengumpulkan data yang berhubungan dengan 

kriteria tersebut. 

Menurut Winkel (2012: 823) “evaluasi atau penilaian diadakan melalui 

peninjauan terhadap hasil yang diperoleh setelah peserta didik atau orang muda lain 

berpartisipasi penuh dalam kegiatan bimbingan dan melalui peninjauan terhadap 

rangkaian kegiatan itu sendiri dalam berbagai aspeknya”. Sedangkan sukardi (2008: 

97) menyebutkan bahwa ada empat komponen yang termasuk dalam lingkup 

evaluasi program bimbingan dan konseling, yaitu:  1) komponen peserta didik 

(input), 2) komponen program, 3) komponen proses pelaksanaan, dan 4) komponen 

hasil pelaksanaan program (output). 

Sementara itu, menurut Nurichsan (2009: 107) menyatakan bahwa ”ada dua 

macam aspek kegiatan penilaian program kegiatan bimbingan, yaitu penilaian proses 
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dan penilaian hasil. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 

keefektifan layanan bimbingan dilihat dari prosesnya, sedangkan penilaian hasil 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan layanan bimbingan dilihat 

dari hasilnya”.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa secara 

umum komponen-komponen penilaian program bimbingan dan konseling yakni pada 

proses dan hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Namun secara 

keseluruhan terbagi dalam empat komponen yaitu komponen peserta didik, 

komponen program, komponen proses pelaksanaan bimbingan dan konseling, dan 

komponen hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling. 

Penilaian ini perlu dilakukan secara berkala dan sistematis agar bisa dianalisis 

dan kemudian dijadikan dasar dalam tindak lanjut untuk perbaikan dan 

pengembangan program layanan bimbingan dan konseling selanjutnya. Dengan 

diadakannya penilaian secara berkala, jelas, cermat, dan komprehensif maka 

diperoleh data informasi mengenai proses dan hasil dari kegiatan bimbingan dan 

konseling sehingga dapat dijadikan bahan pertanggungjawaban dari pelaksanaan 

bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. 

2.2.9.4 Mekanisme Kerja Administrasi  Kegiatan Bimbingan Dan Konseling 

 

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan 

ministrare. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa 

Insggris, yang berarti “ke” atau “kepada”. Dan ministrare sama artinya dengan kata 

to serve atau to conduct yang berarti “melayani”, “membantu”, atau “mengarahkan”. 

Dalam bahasa Inggris to administer berarti pula “mengatur”, “memelihara” (to look 



40 
 

 
 

after), dan “mengarahkan”. Sedangkan Purwanto (2012: 1) menjelaskan bahwa 

“administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, 

melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu 

tujuan”. 

Dari kedua pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi 

adalah keseluruhan proses untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan kegiatan 

sehingga dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai.  

Tohirin (2011: 26) merumuskan makna dari bimbingan dan konseling 

sebagai berikut “Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau 

pertolongan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) 

melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar 

konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya 

serta mampu memecahkan masalahnya sendiri”. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi bimbingan dan konseling 

dapat dipahami sebagai keseluruhan proses yang terkait dengan tercapainya tujuan 

bimbingan dan konseling untuk memandirikan peserta didik dan mengembangkan 

potensinya. Administrasi bimbingan dan konseling juga dapat diartikan sebagai 

kegiatan pengaturan lalu lintas kerja pelayanan bimbingan dan konseling sehingga 

kegiatan tersebut tetap berjalan efektif, efisien, dan lancar. 

Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling tidak bisa terlepas dari proses 

administrasi, sebab tanpa adanya administrasi yang baik dan sistematis maka proses 

pelaksanaan tidak berarti karena tidak ada bukti fisik yang bisa 

dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti fisik yang dapat digunakan sebagai 
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pertanggungjawaban. Dalam setiap kegiatan bimbingan dan konseling konselor wajib 

merekapnya, mulai dari pembuatan program secara tertulis, pelaksanaan kegiatan 

bimbingan dan konseling yang dilaporkan secara tertulis, sampai pada pelaporan 

evaluasi kegiatan melalui laijapen, laijapen, dan laijapang. Selain itu dengan adanya 

administrasi bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling jadi 

mengetahui tugas dan tanggung jawab yang sudah dibebankan kepadanya. 

 Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, guru bimbingan dan 

konseling dibantu oleh seluruh personel sekolah. Mekanisme kerja yang saling 

terkait ini melibatkan kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan guru kelas. Hal ini 

diperjelas oleh Nawawi (1982: 62-66) menggungkapkan bahwa ”wewenang  dan  

tanggung  jawab setiap petugas di dalam program bimbingan dan konseling 

dilaksanakan oleh  kepala sekolah, koordinator bimbingan dan konseling, guru 

pembimbing, guru/ pengajar, dan petugas administratif bimbingan dan konseling”. 

 Berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling, maka 

setiap personel sekolah memiliki tugas dan wewenang sendiri-sendiri. Setiap 

personel sekolah harus memahami wewenang dan tanggung jawabnya sehingga 

mekanisme kerja yang baik dapat tercapai.  

 Hal ini didukung oleh Nurihsan (2007: 52) yang menyatakan bahwa ”dengan 

memahami, mengetahui, dan melaksanakan tugas, tanggung jawab,  dan  wewenang  

yang  dibebankan  kepada  masing-masing personel bimbingan, maka terciptalah 

suatu mekanisme yang mantap”. 
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 Selain kerja sama yang baik, Nurihsan  (2007: 52-54)  menyatakan  bahwa  

mekanisme  kerja  administrasi bimbingan dan konseling diperoleh dari:  

”pencatatan  data  pribadi  peserta didik,  catatan  kejadian  peserta 

didik  di  kelas, laporan  hasil  obsevasi,  hasil  sosiometri,  hasil  

wawancara,  daftar presensi, daftar nilai raport, hasil kunjungan rumah, 

hasil pemeriksaan dari  petugas  khusus/ tenaga  ahli,  laporan  kegiatan  

bimbingan  dan konseling,  dan  data-data/ informasi  yang  berasal  

dari  berbagai sumber”. 

Nurihsan (2007: 54) menambahkan bahwa:  

”dengan terwujudnya mekanisme, pola kerja, atau prosedur kerja yang 

rapi,  teratur,  dan  baik  serta  dilandasi  oleh  bentuk-bentuk  kerjasama 

dengan  personel  sekolah  dalam  administrasi  pelaksanaan  bimbingan 

dan  konseling  di  sekolah,  maka  dapat  dihindari  kecenderungan 

terjadinya penyimpangan dalam program pelaksanaan bimbingan dan 

konseling di sekolah”. 

Jadi, mekanisme kerja administrasi bimbingan dan konseling dapat berjalan 

dengan baik jika 1) terdapat kerja sama yang baik antar personel sekolah atau bisa 

dikatakan sebagai mekanisme kerja antar personel sekolah, dan 2) administrasi 

pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

 

2.3 Sekolah yang Tidak Memiliki Alokasi Jam Masuk Kelas Bagi 

Bimbingan dan Konseling 

 
2.3.1 Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap Alokasi Jam Masuk Kelas Bagi 

Bimbingan dan Konseling 

 

2.3.1.1 Pengertian Kebijakan Kepala Sekolah 

Sekolah  merupakan lembaga formal yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan belajar mengajar dibawah pengawasan kepala sekolah. Dalam suatu 

lembaga atau organisasi, peran seorang pemimpin sangat diperlukan, sebab tanpa 

adanya suatu pemimpin suatu organisasi tidak akan mampu mencapai tujuan yang 

sudah ditentukan sebelumnya. Pemimpin berfungsi untuk memimpin, mengelola, 
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membimbing, dan mengembangkan. Selain itu pemimpin sebagai mobilisator 

berperan untuk memutuskan dan membuat kebijakan demi tercapainya tujuan yang 

sudah dirumuskan sebelumnya. Sebagai seorang pemimpin di sekolah, kepala 

sekolah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi personalia sekolah untuk 

menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan. 

Kebijakan kepala sekolah terdiri dari dua hal, yaitu kebijakan dan kepala 

sekolah. Harman (dalam Fattah, 2012: 135) menyatakan bahwa kebijakan sebagai 

spesifikasi implisit atau eksplisit dari serangkaian tujuan tindakan yang diikuti atau 

harus diikuti yang terkait  dengan  pengenalan  masalah  atau  masalah  penting  dan  

petunjuk  untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara  Hogwood  dan  Gunn  

(dalam Fattah,2012: 135) membedakan kebijakan sebagai label untuk bidang 

kegiatan, kebijakan sebagai suatu ekspresi umum  dari  tujuan  umum  atau  keadaan  

yang  diinginkan. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Klein dan Murphy (dalam 

Syafaruddin, 2005) mengatakan bahwa kebijakan adalah “seperangkat tujuan-tujuan, 

prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, 

kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi“. sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan atau keputusan yang 

diambil oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya. 

Dan kata kepala sekolah terdiri dari kata “kepala dan “sekolah”. Kepala 

merupakan pemimpin dan sekolah adalah salah satu lembaga yang berfungsi untuk 

mengembangkan diri melalui pendidikan dan pengajaran. Pemimpin atau kepala bisa 

diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, 



44 
 

 
 

menggerakkan, dan membina orang lain untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditentukan sebelumnya. 

Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan bahwa kebijakan kepala sekolah 

merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh seorang pimpinan sekolah 

(kepala sekolah) yang diterapkan kepada sejumlah orang dalam suatu lembaga 

(sekolah) untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya. 

2.3.1.2 Waktu dan Posisi Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan 

yang bergerak di bidang pelayanan dan pembinaan kepada peserta didik. Pelayanan 

bimbingan yang diberikan kepada peserta didik berkaitan dengan pengembangan 

kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, pengembangan kemampuan 

belajar, dan pengembangan karir. Pelayanan bimbingan dan konseling diberikan 

melalui 10 jenis layanan bimbingan dan konseling serta 6 kegiatan pendukung.  

Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling mengalami perkembangan 

dari waktu ke waktu. Pada kurikulum 2013 pelayanan bimbingan dan konseling 

disebut dengan pelayanan arah peminatan. Berkenaan dengan  itu, Menteri  

Pendidikan Nasional mengeluarkan peraturan  tentang  alokasi  jam  masuk  kelas  

bagi bimbingan dan konseling. Hal tersebut  tertera  pada  Permendikbud No. 81A 

Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Lampiran IV bagian VIII yang 

menjelaskan bahwa jumlah jam pembelajaran wajib bimbingan dan konseling sesuai 

dengan peraturan yang berlaku adalah 18-24 jam per minggu. Satu kali kegiatan 

layanan atau pendukung bimbingan dan konseling setara dengan 2 jam  

pembelajaran, sehingga dalam seminggu guru bimbingan dan konseling minimal 
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harus menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling sebanyak 9 kali. 

Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, baik berupa layanan ataupun 

pendukung bisa diselenggarakan didalam maupun diluar jam pembelajaran 

mingguan. Untuk kegiatan yang dilakukan di dalam kelas  volume kegiatan tatap 

muka klasikal adalah 2 jam per kelas per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal. 

Sedangkan untuk kegiatan di luar jam pelajaran satu kali kegiatan layanan ataupun 

pendukung bimbingan dan konseling setara dengan 2 jam pembelajaran tatap muka 

di dalam kelas dan maksimum dilakukan sebanyak 50% dari seluruh kegiatan 

bimbingan dan konseling, diketahui dan dilaporkan kepada pimpinan satuan 

pendidikan (ABKIN, 2013: 27) 

Selanjutnya Sukardi (2008: 97) mengemukakan bentuk tugas dan tanggung 

jawab guru bimbingan dan konseling atau konselor atau konselor sebagai suatu 

profesi yang berbeda dengan bentuk tugas sebagai guru mata pelajaran, maka beban 

tugas konselor ditetapkan 36 jam perminggu, beban kerja tersebut meliputi:  

1. Kegiatan penyusun program pelayanan Bimbingan dan konseling 

dalam bidang Bimbingan pribadi-sosial, Bimbingan belajar, 

Bimbingan karir, serta semua jenis layanan, termasuk kegiatan 

pendukung yang dihargai sebanyak 12 jam. 

2. Kegiatan melaksanakan layanan Bimbingan dan konseling dalam 

Bimbingan pribadi-sosial, Bimbingan belajar, Bimbingan karir, 

serta smua jenis layanan, termasuk kegiatan pendukung yang 

dihargai sebanyk 18 jam. 

3. Kegiatan evaluasi pelaksanaan layanan dalam Bimbingan pribadi-

sosial, imbingan belajar, dan Bimbingan karir, serta semua jenis 

kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 6 jam. 

4. Sebagaimana guru mata pelajaran, guru pembimbng/konselor yang 

membimbing 150 orang peserta didik selebihnya dihargai sebagai 

bonus dengan ketentuan sebagai berikut 

a. 10-15 peserta didik sama dengan dua jam 

b. 16-30 peserta didik sama dengan empat jam 

c. 31-45 peserta didik sama dengan enam jam 

d. 46-60 peserta didik sama dengan delapan jam 
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e. 61-75 peserta didik sama dengan 10 jam 

f. 76-atau lebih sama dengan 12 jam 

 

Mengacu pada hal diatas maka kegiatan bimbingan dan konseling dapat 

dilakukan di luar jam pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan 

kelompok, konseling kelompok, konseling individual, mediasi, kunjungan rumah, 

dan lain sebagainya. 

2.3.1.3 Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap Alokasi Jam Masuk Kelas Bagi 

Bimbingan dan Konseling 

Kebijakan kepala sekolah merupakan suatu tindakan atau keputusan yang 

diambil oleh kepala sekolah secara bijaksana untuk mencapai tujuan yang sudah 

dirumuskan sebelumnya. Sekolah sebagai lembaga formal diharuskan untuk 

menjalankan kebijakan pendidikan nasional atau kebijakan dinas pendidikan 

kabupaten/ kota dibawah pengawasan kepala sekolah. Seorang Kepala sekolah 

memiliki kemampuan untuk memengaruhi personalia sekolah lainnya untuk 

mematuhi kebijakan dari dinas pendidikan nasional maupun kota/ kabupaten.  

Keberhasilan sekolah dlam mencapai tujuan yang ingin dicapai merupakan 

salah satu usaha dari kepala sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut kepala sekolah 

harus mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tugas dari 

kepala sekolah adalah mengkoordinasi segenap kegiatan yang direncanakan, 

diprogramkan, dan berlangsung di sekolah, sehingga pelayanan pengajaran, latihan, 

dan bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan yang harmonis. 

Bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

sistem pendidikan. Sedangkan kepala sekolah adalah penanggung jawab seluruh 
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kegiatan pendidikan di sekolah maka kepala sekolah juga memiliki tugas dan peran 

dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.  

Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, kepala sekolah 

bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. 

Kepala sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan berbagai 

sarana dan prasarana, tenaga, dan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan bimbingan 

dan konseling. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepala sekolah ikut andil 

dalam penyediaan jam masuk kelas untuk bimbingan dan konseling. 

Dalam penerapan kebijakan, kepala sekolah perlu memasukkan kebijakan ke 

dalam program sekolah yang tercantum  di  dalam  Surat  Keputusan  Kepala  

Sekolah  mengenai  pembagian tugas mengajar yang  kemudian diturunkan lagi ke 

jadwal dan biasanya disusun pada awal tahun ajaran. Tetepi tidak semua guru 

bimbingan dan konseling mendapatkan jadwal masuk kelas, sebab tidak semua 

sekolah memberi alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling. Tidak 

adanya jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling disebabkan oleh beberapa 

hal. Seperti yang dikemukakan oleh Mahanggi (2014: 96) ada beberapa hal yang 

menyebabkan sekolah tidak memberikan alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan 

dan konseling, antara lain sebagai berikut:  

1. Pertimbangan kebutuhan dari sekolah 

2. Permasalahan peserta didik yang beragam jadi bimbingan dan konseling 

tidak diperlukan masuk ke kelas. 

3. Jam pembelajaran peserta didik melebihi batas maksimal standar yaitu 48 

jam per minggu 

4. Pemadatan jam pembelajaran bagi kelas XII yang akan menempuh ujian 

nasional 

5. Struktur kurikulum tidak mengharuskan bimbingan dan konseling masuk 

kelas 

6. Mata pelajaran lain dianggap lebih membutuhkan jam masuk kelas. 
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Dengan  demikian  tidak  ada  salahnya  apabila ada  sekolah  yang  membuat 

kebijakan  dimana  tidak  ada  alokasi  di  dalam  jam  pembelajaran  untuk  kegiatan 

bimbingan dan konseling.  Apalagi adanya manajemen berbasis sekolah, sekolah 

mempunyai  otonomi  dalam  membuat  kebijakan  yang  terkait  dengan  kemajuan 

sekolah, salah satunya sekolah membuat kebijakan tentang tidak ada alokasi jam di 

dalam pembelajaran untuk bimbingan dan konseling. Tidak ada alokasi jam di dalam  

pembelajaran  untuk  bimbingan  dan  konseling,  membuat  konselor  harus 

melakukan  semua  kegiatan  bimbingan  dan  konseling  di  luar  jam  pembelajaran. 

2.3.2 Kurikulum Yang Digunakan Pada Sekolah yang Tidak Memiliki Alokasi 

Jam Masuk Kelas 

 

Kemajuan zaman yang sering disebut sebagai era globalisasi mengakibatkan 

perkembangan yang sangat pesat diberbagai aspek kehidupan, termasuk 

perkembangan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menyikapi hal 

tersebut, dibutuhkan alat yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas 

pendidikan yang ada di Indonesia. Pemerintah melakukan perubahan terhadap 

kurikulum yang dianggap sebagai alat untuk memperbaiki kualitas pendidikan, sebab 

kurikulum dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Pengembangan kurikulum diharapkan mampu mengembangkan pola pikir peserta 

didik dengan cara pendalaman materi dan penyesuaian beban belajar dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

Seiring dengan perkembangan zaman, maka kurikulum juga mengalami 

pengembangan kurikulum pada pandangan lama merupakan kumpulan mata 

pelajaran yang harus disampaikan oleh guru atau dipelajari oleh peserta didik 

(Sukmadinata, 2006:  4). Selanjutnya, makna kurikulum lebih ditekankan pada 
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pengalaman belajar peserta didik. Seperti yang dikemukakan oleh Caswel dan 

Campel (dalam Sukmadinata, 2006:  4) “kurikulum… to be composed of all the 

experiences children have under the guidance of teacher”. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan seiring dengan zaman yang 

semakin berkembang. Kurikulum dikembangkan secara fleksibel agar dapat 

memenuhi tuntutan zaman yang semakin berkembang. 

Indonesia sebagai negara yang ingin meningkatkan kualitas pendidikan di era 

globalisasi ini juga melakukan pengembangan terhadap kurikulum. Karena interaksi 

antara peserta didik dan guru tidak hanya dilakukan pada saat proses belajar 

mengajar, maka pengembangan kurikulum dilakukan secara menyeluruh, termasuk 

kurikulum untuk pelayanan bimbingan dan konseling. 

Pada Tahun 2006 pemerintah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Pada kurikulum ini pelayanan bimbingan dan konseling 

merupakan salah satu bentuk kegiatan pengembangan diri sehingga  pemerintah 

mengeluarkan Permendiknas  No.  22  Tahun  2006  tentang struktur  kurikulum  

satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah dinyatakan  bahwa kegiatan  bimbingan  

dan  konseling  merupakan  kegiatan  pengembangan  diri  dan kegiatan  

pengembangan  diri  tersebut  memiliki  alokasi  waktu  ekuivalen  2  jam 

pembelajaran  per  minggu.  Ekuivalen  berarti  disamakan  atau  setara  jadi  makna 

ekuivalen dengan 2 jam pembelajaran adalah setara dengan 2 jam pembelajaran, 

pelaksanaannya bisa  dilakukan  di  dalam  jam  pembelajaran  dan  di luar  jam 

pembelajaran. 
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Pada tahun 2013 kementrian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan 

kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk 

mengembangkan kurikulum KTSP. Pada kurikulum 2013, pelayanan bimbingan dan 

konseling difokuskan pada program peminatan bagi peserta didik. Kegiatan 

pengembangan diri yang dulunya merupakan bentuk pengembangan diri sekarang 

diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Pada 

dasarnya kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang 

pengembangannya diarahkan pada pencapaian kompetensi yang sudah dirumuskan 

dalam Standar Kompetensi Lulusan. 

Dalam kurikulum 2013 bimbingan dan konseling ditugaskan untuk 

memfasilitasi satuan pendidikan dalam mewujudkan proses pendidikan yang 

memerhatikan dan menjawab ragam kemampuan, kebutuhan, dan minat sesuai 

dengan karakteristik peserta didik (ABKIN, 2013: 6). Untuk SMA/ MA dan SMK/ 

MAK bimbingan konseling khusus dimaksudkan untuk 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 bagi peserta didik SMA/ MA. Mata pelajaran wajib, 

peminatan, dan lintas minat dikembangkan dalam kegiatan intrakurikuler Sedangkan 

kegiatan pembelajaran lain dikembangkan dalam ekstrakurikuler.  

Dari pembahasan diatas dapat kita lihat bahwa jumlah mata pelajaran pada 

kurikulum 2013 berkurang, namun jumlah tatap muka setiap mata pelajaran 

bertambah. Contoh pada mapel UN Bahasa Indonesia dari 4 jam per minggu menjadi 

6 jam per minggu, Matematika dari 4 jam menjadi 5 jam per minggu, IPA dari 4 jam 
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menjadi 5 jam per minggu, Bahasa Inggris tetap 4 jam per minggu (Sumber:  

Halaman 47 Bahan Uji Publik Kurikulum 2013). Salah satu alasan dari penambahan 

jam tersebut adalah karena:  Kecenderungan akhir-akhir ini banyak negara 

menambah jam pelajaran [Knowledge is Power Program (KIPP) dan Massachusettes 

Extended Learning Time (MELT) di AS, Korea Selatan] (Sumber Halaman 11 Bahan 

Uji Publik Kurikulum 2013). Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran lain 

dianggap lebih membutuhkan jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling. Selain 

itu saat ini hari efektif untuk proses belajar mengajar adalah 5 hari sehingga 

menyebabkan jam pembelajaran bagi peserta didik melebihi batas maksimal standar 

48 jam per minggu. Pemadatan jam pembelajaran mengakibatkan bimbingan dan 

konseling tidak mendapatkan jam masuk kelas ketika memberikan layanan.  

Pengintegrasian bimbingan dan konseling ke dalam seluruh mata pelajaran 

dan kegiatan ekstrakurikuler dirasakan sudah sesuai, sebab dengan partisipasi peserta 

didik dalam kegiatan ekstrakurikuler mampu membantu peserta didik dalam 

bersosialisasi dengan masyarakat. Selain itu ada anggarapan bahwa guru bukan satu-

satunya sumber belajar peserta didik dan belajar bisa dilakukan meskipun tidak 

berada diruang kelas. Berdasarkan penjabaran diatas struktur kurikulum tidak 

mengharuskan bimbingan dan konseling masuk kelas sehingga konselor harus 

melakukan semua kegiatan bimbingan dan konseling diluar jam pembelajaran. Jadi 

tidak ada salahnya jika sekolah tidak memberikan alokasi jam masuk kelas bagi 

bimbingan dan konseling. 

 

 

http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2012/12/bahanujipublik_kurikulum2013.pdf
http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2012/12/bahanujipublik_kurikulum2013.pdf
http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2012/12/bahanujipublik_kurikulum2013.pdf
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2.4 Kinerja Konselor Pada Sekolah yang Tidak Memiliki Alokasi 

Jam Masuk Kelas Bagi BK 

 
Pelayanan bimbingan dan konseling pada kurikulum 2013 disiapkan untuk 

memfasilitasi peserta didik pada program peminatan. Khusus untuk jenjang 

pendidikan SMA/ MA bimbingan dan konseling difokuskan untuk membantu peserta 

didik memilih dan menetapkan program peminatan akademik, dan peminatan vokasi 

bagi peserta didik SMK/ MAK serta program lintas minat untuk peserta didik SMA/ 

MA. Berdasarkan hal tersebut, maka pelayanan bimbingan dan konseling 

diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler.  

Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 

Lampiran IV bagian VIII yang menjelaskan bahwa jumlah jam pembelajaran wajib 

Bimbingan dan konseling sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah 18-24 jam 

per minggu. Satu kali kegiatan layanan atau pendukung bimbingan dan konseling 

setara dengan 2 jam  pembelajaran, sehingga dalam seminggu guru bimbingan dan 

konseling minimal harus menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling 

sebanyak 9 kali. Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, baik berupa layanan 

ataupun pendukung bisa diselenggarakan didalam maupun diluar jam pembelajaran 

mingguan. Untuk kegiatan yang dilakukan di dalam kelas volume kegiatan tatap 

muka klasikal adalah 2 jam per kelas per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal. 

Sedangkan untuk kegiatan di luar jam pelajaran satu kali kegiatan layanan ataupun 

pendukung bimbingan dan konseling setara dengan 2 jam pembelajaran tatap muka 

di dalam kelas dan maksimum dilakukan sebanyak 50% dari seluruh kegiatan 

bimbingan dan konseling, diketahui dan dilaporkan kepada pimpinan satuan 

pendidikan (ABKIN, 2013: 27) 
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Mengacu pada Permendikbud No 81A Tahun 2013 bimbingan dan konseling 

dapat dilakukan di dalam jam pembelajaran, namun memang lebih banyak dilakukan 

diluar jam pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan bimbingan 

dan konseling yang bisa dilakkan secara non-klasikal seperti layanan mediasi, 

konseling kelompok, bimbingan kelompok, kunjungan rumah, dan sebagainya. 

Selain itu diterapkannya manajemen berbasis sekolah mengakibatkan sekolah 

memiliki otonomi dalam membuat kebijakan, termasuk didalamnya tentang tidak 

adanya alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling. Tidak adanya alokasi 

jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling mengakibatkan guru bimbingan dan 

konseling harus melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling diluar jam 

pembelajaran, mulai dari perencanaan program bimbingan dan konseling, 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling, evaluasi kegiatan bimbingan dan 

konseling, serta mekanisme kerja administrasi bimbingan dan konseling. 

Kinerja guru bimbingan dan konseling tanpa alokasi jam pembelajaran pada 

umumnya tidak jauh berbeda dengan kinerja guru bimbingan dan konseling yang 

memiliki alokasi jam masuk kelas dimana kinerjanya mengacu pada tugas dan 

tanggung jawab guru bimbingan dan konseling yang terdiri dari perencanaan 

program bimbingan dan konseling, pelaksanaan program bimbingan dan konseling, 

evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling, serta mekanisme kerja administrasi 

program bimbingan dan konseling. Agar tujuan dari bimbingan dan konseling dapat 

tercapai, maka guru bimbingan dan konseling harus melaksanakan tugas sesuai 

dengan tanggung jawab yang sudah dibebankan kepadanya. 

 



54 
 

 
 

2.4.1 Perencanaan Program Bimbingan dan Konseling 

Perencanaan program bimbingan dan konseling adalah proses mempersiapkan 

program untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling agar mencapai 

tujuan dari bimbingan dan konseling yaitu membantu peserta didik berkembang 

secara optimal. Perencanaan progam bimbingan dan konseling perlu direncanakan 

dengan baik dan matang sebab tanpa sebuah perencanaan yang matang kita tidak bisa 

mengharapkan pelaksanan kegiatan bimbingan dan konseling dapat mencapai tujuan. 

selain itu perencanaan juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengontrol 

pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. 

Perencanaan program bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor 

yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas sebenarnya memiliki proses yang sama 

dengan perencanaan yang dilakukan oleh konselor yang memiliki alokasi jam masuk 

kelas. Proses perencanaan tersebut ada beberapa langkah, yaitu (1) analisis  need 

assessment peserta didik,  (2)  analisis  kebutuhan lingkungan sekolah,  (3)  

menetapkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai, (4) mampu membuat dan 

menggunakan instrumen (5) menetapkan jenis, strategi, dan teknik kegiatan layanan 

dan pendukung, (6) penentuan jadwal kegiatan layanan dan pendukung (7) 

menentukan anggaran dana dan fasilitas. Berikut akan dirincikan proses perencanaan 

yang dilakukan oleh konselor yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas:  

2.4.1.1 Analisis Kebutuhan Peserta didik 

 Depdiknas (2007: 36) asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik adalah 

hal yang menyangkut karakteristik peserta didik, seperti aspek fisik (kesehatan dan 

keberfungsiannya), kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, minat-
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minatnya (pekerjaan, jurusan, olah raga, seni, dan keagamaan), masalah-masalah 

yang dialami, dan kepribadian; atau tugas-tugas pekembangannya, sebagai landasan 

untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi analisis kebutuhan 

peserta didik adalah proses menguraikan, membedakan, dan menelaah berbagai data 

mengenai peserta didik untuk mengetahui kebutuhan peserta didik.  

 Data yang dibutuhkan dalam analisis kebutuhan ini adalah informasi yang 

berkaitan dengan diri peserta didik tersebut seperti latar belakang sosial dan budaya 

peserta didik. Tidak hanya itu, riwayat pendidikan, catatan kesehatan, prestasi, bakat, 

minat, kemampuan ekonomi harus didapatkan oleh guru bimbingan dan konseling 

dari peserta didik. Dalam mendapatkan data guru bimbingan dan konseling bisa 

membuat, menggunakan, mengembangkan dan memilih instrumen sesuai dengan 

kebutuhan, baik itu instrumen tes maupun non-tes. Biasanya pengumpulan data ini 

dilakukan pada awal tahun ajaran baru. 

2.4.1.2 Analisis Kebutuhan Lingkungan Sekolah 

 Depdiknas (2007: 36) menjelaskan bahwa asesmen lingkungan adalah hal 

yang berkaitan dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah/madrasah dan 

masyarakat (orang tua peserta didik), sarana dan prasarana pendukung program 

sekolah, kondisi dan kualifikasi konselor, dan kebijakan pimpinan sekolah. 

 Analisis kebutuhan sekolah ini guru bimbingan dan konseling perlu 

mempertimbangkan kebijakan yang sedang berlangsung di sekolah, baik kebijakan 

dari kepala sekolah ataupun dari kurikulum. Guru bimbingan dan konseling juga 

harus mempertimbangkan kondisi dan situasi sekolah, fasilitas yang dimiliki oleh 

sekolah, dan sebagainya. 
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2.4.1.3 Mampu membuat dan menggunakan instrumen 

Perencanaan program bimbingan digunakan untuk merumuskan tujuan dari 

kegiatan bimbingan dan konseling. Tujuan akan dirumuskan setelah guru bimbingan 

dan konseling mengetahui kebutuhan dari peserta didik dan lingkungan sekolah. 

Untuk mengetahui kebutuhan tersebut, guru bimbingan dan konseling memerlukan 

suatu alat yang dinamakan dengan instrumen. Instrumen dalam bimbingan dan 

konseling ada 2, yaitu instrumen tes dan non-tes. Selain itu menurut Depdiknas 

(2011: 103) seorang guru bimbingan dan konseling harus mampu mendeskripsikan 

hakikat asesmen untuk keperluan pelayanan konseling, memilih teknik  penilaian  

sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling, menyusun dan  

mengembangkan instrumen  penilaian  untuk keperluan bimbingan dan konseling, 

mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah peserta 

didik, memilih dan mengadministrasikan teknik penilaian  pengungkapan 

kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi peserta didik, memilih dan 

mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual peserta didik 

berkaitan dengan lingkungan, mengakses data dokumentasi tentang peserta didik 

dalam pelayanan bimbingan dan konseling, menggunakan hasil  penilaian dalam 

pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat, menampilkan tanggung jawab 

profesional dalam praktik penilaian. 

Guru bimbingan dan konseling harus memahami kondisi, kebutuhan, dan 

masalah konseli dengan bantuan instrumen tes dan non-tes. Guru bimbingan dan 

konseling dapat membuatnya sendiri, memilih, mengembangkan, menggunakan, 
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menganalisis dan mengevaluasi instrumen dan hasilnya nanti bisa digunakan untuk 

merumuskan tujuan dan membuat program bimbingan dan konseling. 

2.4.1.4 Menetapkan Tujuan atau Hasil Yang Ingin Dicapai 

Sukardi (2008: 37) menyatakan bahwa “… dalam penyusunan program 

bimbingan dan konseling hendaknya dirumuskan dengan jelas tujuan yang ingin 

dicapai dalam menangani berbagai masalah…” 

Tujuan merupakan bagian utama dari perencanaan, sebab tujuan berfungsi 

sebagai alat pengendali atau tolak ukur dari pelaksanaan kegiatan. Dalam 

menetapkan tujuan perlu memperhatikan hasil analisis kebutuhan peserta didik dan 

lingkungan sekolah agar tujuan yang dirumuskan memberikan pengaruh bagi peserta 

didik dan lingkungan sekolah. Penentuan tujuan ini harus terarah dan tidak boleh 

memisahkan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekolah. 

2.4.1.5 Menetapkan Jenis, Strategi, dan Teknik Kegiatan Layanan Dan 

Pendukung 

 

Depdiknas (2011: 104) menjelaskan bahwa guru bimbingan dan konseling 

harus menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling dengan cara 

mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling, mengaplikasikan arah 

profesi bimbingan dan konseling, mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan 

dan  konseling, mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi 

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

kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, mengaplikasikan dalam praktik 

format pelayanan bimbingan dan konseling. 

Salah satu indikator dalam penguasaan kerangka teoritik dan praksis 

bimbingan dan konseling adalah dengan mengaplikasikan pendekatan/ model/ jenis 
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pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Pada tahap ini 

konselor melakukan identifikasi lebih mendalam untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. Guru bimbingan dan konseling harus menetapkan jenis, strategi, dan teknik 

yang tepat sebab dalam kebutuhan membutuhkan perlakuan yang berbeda dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan. Guru bimbingan dan konseling yang tidak 

memiliki alokasi jam masuk kelas harus lebih kreatif dalam menentukan jenis 

layanan sebab tidak semua layanan yang tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang 

sudah diprogramkan. 

2.4.1.6 Penentuan Jadwal Kegiatan Layanan Dan Pendukung 

 Sukardi (2008: 38) menyatakan bahwa “… dalam penyusunan program 

bimbingan dan konseling hendaknya  dirumuskan dengan jelas tujuan yang ingin 

dicapai dalam menangani berbagai masalah, dirumuskan bentuk-bentuk kegiatan 

yang berkenaan dengan butir dan subbutir rincian kegiatan waktu pelaksanaan, dan 

sasarannya…” 

 Selain itu Depdiknas (2007: 39) mengatakan bahwa program bimbingan dan 

konseling sekolah/ madrasah yang telah dituangkan ke dalam rencana kegiatan perlu 

dijadwalkan mencakup perlu dijadwalkan ke dalam bentuk kalender kegiatan. 

Kalender kegiatan mencakup kalender tahunan, semester, bulanan, dan mingguan 

 Guru bimbingan dan konseling yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas 

terkadang tidak bisa melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling sesuai dengan 

program, sehingga dalam menentukan jadwal kegiatan layanan guru bimbingan dan 

konseling harus (1) melakukan lobby atau koordinasi dengan guru mata pelajaran 

tertentu saat akan memberikan layanan di dalam jam pembelajaran, dan (2) 
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melakukan kesepakatan dengan peserta didik dalam satu waktu di luar jam 

pembelajaran untuk kegiatan bimbingan dan konseling. 

2.4.1.7 Menentukan Anggaran Dana dan Fasilitas 

 Menentukan anggaran dana sangatlah penting karena anggaran akan 

mendukung peningkatan layanan yang diberikan kepada peserta didik dan 

merupakan salah satu indikator dari akuntabilitas dari layanan bimbingan dan 

konseling. Seperti yang dikemukakan oleh Sukardi (2008: 38) bahwa dalam 

penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya dirumuskan 

dan diinventarisasikan berbagai fasilitas yang ada, termasuk didalamnya personel 

bimbingan dan konseling yang telah ada sebagai penopang pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling di sekolah, serta anggaran biaya yang diperlukan untuk 

memperlancar jalannya kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah.” 

Fasilitas yang disediakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling meliputi 

fasilitas teknis dan fasilitas fisik. Menurut Sukardi (2008: 39) fasilitas yang perlu 

disediakan antara lain sebagai berikut:  

1. Fasilitas fisik 

a. Ruang bimbingan dan konseling 

1) Ruang kerja konselor 

2) Ruang pertemuan 

3) Ruang administrasi atau tata usaha bimbingan dan konseling 

4) Ruang penyimpanan data atau catatan-catatan 

5) Ruang tunggu 

b. Alat-alat perlengkapan ruang bimbingan dan konseling 

1) Meja dan kursi-kursi 

2) Tempat penyimpanan catatan-catatan (locker, lemari, rak, dan 

sebagainya) 

3) Papan tulis dan papan pengumuman. 

2. Fasilitas teknis 

Fasilitas teknis yang dimaksud adalah alat-alat penghimpun data seperti 

angket, tes, infentory, daftar cek. 
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Sedangkan untuk anggaran biaya Sukardi (2008: 40) menyatakan bahwa 

biaya yang perlu didanai dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah sebagai 

berikut:  

1. Pembiayaan personel 

2. Pengadaan dan pengembangan alat-alat teknis 

3. Biaya operasional 

4. Biaya penelitian atau riset 

 

 Dalam menentukan anggaran guru bimbingan dan konseling perlu melakukan 

(1) merinci setiap anggaran untuk setiap aktivitas, (2) membelanjakan anggaran 

sesuai dengan kebutuhan bimbingan dan  konseling,  (3)  menghemat  anggaran,  (4)  

setiap  pengeluaran  harus  ada  nota atau tanda terima, (5) mencatat setiap 

pengeluaran, dan (6) melakukan konsultasi kepada pihak yang terkait dalam setiap 

pengeluaran. Sedangkan dalam penentuan fasilitas, guru bimbingan dan konseling 

perlu (1) menempatkan fasilitas  (dekorasi,  perabotan  dan  sebagainya)  yang  ada  

secara  tepat,  (2)  ruang kerja sendiri, dan (3)  ruang  pendukung kegiatan bimbingan 

dan  konseling (ruang bimbingan dan konseling kelompok, ruang penyimpanan data 

dan perlengkapan, ruang tamu, ruang konseling perseorangan, dan sebagainya). 

2.4.2 Pelaksanaan Program Kegiatan Bimbingan Dan Konseling 

Pelaksanaan merupakan tindakan nyata dari program yang sudah direncanakan 

sebelumnya. Konselor yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas lebih banyak 

melakukan kegiatan bimbingan dan konseling di luar jam pembelajaran, hal ini 

disesuaikan dengan kesepakatan dengan sasaran layanan dan guru mata pelajaran 

yang sudah di lobby sebelumnya. 
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Menurut Nurichsan (2005: 35) unsur-unsur yang terdapat dalam tugas pokok 

guru pembimbing meliputi: (a) Bidang-bidang bimbingan, (b) jenis-jenis layanan 

bimbingan dan konseling, (c) jenis-jenis kegiatan bimbingan dan konseling, (d) 

tahapan pelaksanaan program bimbingan dan konseling, (e) jumlah peserta didik 

yang menjadi tanggung jawab guru pembimbing. 

2.4.2.1 Bidang-Bidang Bimbingan 

Mengacu pada penjelasan diatas, bidang-bidang bimbingan menurut ABKIN 

(2013: 16) yang diberikan kepada peserta didik ada 4 yaitu:  

(1) Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan bimbingan dan 

konseling yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan 

mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi 

kehidupan yang berkarakter cerdas dan beragama sesuai dengan karakteristik 

pribadi dan kebutuhan dirinya secara realistik. 

(2) Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan bimbingan dan 

konseling yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta 

mengembangkan kemampuan hubungan sosial dengan teman sebaya, anggota 

keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. 

(3) Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan bimbingan dan 

konseling yang membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan 

belajarnya sesuai program studi dan arah pminatannya. 

(4) Pengembangan karir yaitu bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang 

membantu peserta didik dalam menerima, memahami, menilai informasi dan 
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pengalaman, serta memilih dan mengambil keputusan arah karir secara jelas, 

obyektif, dan bijak. 

2.4.2.2 Jenis-Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling 

Berikut merupakan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling:  

1. Layanan Orientasi 

Layanan  orientasi  yaitu  layanan  yang  memungkinkan  konseli memahami 

lingkungan yang baru  dimasuki  guna memperlancar adaptasi konseli. Depdiknas  

(2007: 225)  menyatakan  materi  dari layanan  ini  dapat  berupa organisasi sekolah, 

staf dan guru, kurikulum, program bimbingan dan konseling, program ektrakurikuler, 

sarana prasarana sekolah, dan tata tertib sekolah.  

Prayitno  (2004: 9) menyatakan layanan ini dapat dilakukan dengan format  

lapangan, klasikal, kelompok, individual dan politik. Pada sekolah yang tidak 

memiliki alokasi jam masuk kelas, kinerja pada layanan orientasi dilakukan  pada  

awal tahun ajaran secara klasikal, setelahnya lebih sering dilakukan dengan format  

lapangan, individual dan kelompok. Media layanan orientasi yang digunakan  

konselor  dapat  berupa  objek  langsung,  media  grafis, miniatur, rekaman audio dan 

media elektronik yang lain.  

2. Layanan Informasi 

Layanan informasi yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-

pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik 

(terutama orang tua) dalam menerima dan memahami informasi yang dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari 

sebagai pelajar, angota keluarga, dan masyarakat (Sukardi, 2008: 61). 
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Layanan informasi dapat dilakukan secara klasikal, individual, maupun 

kelompok. Pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas, kinerja 

konselor pada layanan informasi dilakukan secara insidental. Selain itu konselor 

dapat menggunakan media papan bimbingan di sekolah, papan bimbingan elektronik, 

leaflet, brosur dan sebagainya. Materi layanannya adalah segala informasi mengenai 

tugas perkembangan peserta didik sehingga dapat membantu perkembangan individu 

dalam karir, pribadi, sosial dan belajar. 

3. Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang menempatkan 

konseli  pada  tempat  yang  tepat  dalam  kelas,  kelompok  belajar,  program  studi, 

kegiatan  ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya. Dalam melakukan 

layanan ini konselor harus lebh dulu melakukan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dengan pihak terkait kemudian melakukan perencanaan berkaitan 

dengan kebutuhan peserta didik akan layanan ini.  

Bentuk  penempatan  dalam  layanan  ini  tergantung  pada  permasalahan yang  

dialami  klien. Menurut Sukardi (2008: 2) materi kegiatan dalam layanan layanan 

penempatan dan penyaluran meliputi:  

a. Penempatan peserta didik, program studi/ jurusan dan pilihan ekstrakurikuler 

yang dapat menunjang pengembangan sikap, kebiasaan, kemampuan, bakat, 

dan minat. 

b. Penempatan dan penyaluran dalam kelompok sebaya, kelompok belajar, dan 

organisasi kepeserta didikan, serta kegiatan sosial sekolah. 
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c. Membantu dalam kegiatan program khusus sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik, baik pengajaran, perbaikan, maupun program pengayaan dan seleksi 

masuk perguruan tinggi melalui jalur PMDK/ UMPTN 

d. Menempatkan dan menyalurkan peserta didik pada kelompok yang 

membahas pilihan khusus program studi sesuai dengan rencana karir, 

kelompok latihan ketrampilan, dan kegiatan ekstrakurikuler atau magang 

yang diadakan sekolah atau lembaga kerja/industri. 

 Pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas, kinerja konselor 

pada layanan penempatan dan penyaluran dilakukan diawal tahun melalui layanan 

arah peminatan di jurusan MIA, IIS, dan IPB. 

4. Layanan Penguasaan Konten 

Layanan penguasaan konten, yaitu layanan yang diberikan pada konseli agar 

konseli mampu menguasai suatu kompetensi. Layanan penguasaan konten bisa 

dilakukan dalam format individual, kelompok, maupun klasikal. Konselor yang tidak 

memiliki alokasi jam masuk kelas lebih sering menggunakan format individual 

dimana peserta didik menemui konselor atau konselor memanggil peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam menguasai konten. 

5. Layanan Konseling Individu 

Sukardi (2008: 62) menjelaskan bahwa layanan konseling individual adalah 

layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan langsung secara 

tatap muka dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah 

pribadi yang dideritanya. 
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Layanan ini dilakukan secara perseorangan. Waktu dan tempat adalah hasil 

kesepakatan dari konselor dan konseli, sehingga bisa dilakukan di luar jam masuk 

kelas. 

6. Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok 

Sukardi (2008: 78) mengatakan bahwa layanan bimbingan kelompok adalah 

layanan bimbingan, dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik 

secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dari 

narasumber tertentu dan atau membahas secara bersama-sama pokok bahasan 

tertentu yang berguna menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari. 

Sedangkan konseling kelompok menurut Mashudi (2012: 248) adalah layanan yang 

membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui 

dinamika kelompok. 

Layanan kelompok bisa dilakukan di luar jam pembelajaran sehingga bagi 

konselor yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas bisa melakukan layanan ini 

kapan saja dan dimana saja sesuai kesepakatan dengan peserta didik. 

7. Layanan Konsultasi 

Layanan konsultasi yaitu layanan untuk membantu  konseli  dalam 

memperoleh  wawasan dalam mengatasi permasalahannya. Prayitno (2004: 10) 

menyatakan  bahwa  konsultasi penanganan masalah pihak ketiga dilakukan oleh 

konsulti setelah berkonsultasi dengan konselor. Layanan ini dilakukan dengan dua 

tahap  yaitu  tahap  pertama konsultasi antara konselor dengan konsulti dan tahap 

kedua adalah konsultasi pihak ketiga dengan konsulti. 
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8. Layanan Mediasi 

Layanan  mediasi yaitu layanan untuk membantu konseli dalam menyelesaikan  

permasalahan hubungan konseli dengan orang lain. Layanan ini dapat diberikan 

tanpa menunggu permasalahan yang dialami konseli dengan orang yang terkait  

membesar. Lamanya layanan mediasi tergantung dengan seberapa luas dan dalamnya  

permasalahan  ini  terjadi.  Waktu  pemberiannya  hendaknya merupakan tempat 

yang netral agar tidak menambah besar pertikaian. 

2.4.2.3 Jenis-Jenis Kegiatan Pendukung Bimbingan Dan Konseling 

Sedangkan untuk kegiatan pendukungnya menurut ABKIN (2013: 21) 

adalah sebagai berikut:  

1) Aplikasi Instrumentasi 

 ABKIN (2013: 21) menjelaskan bahwa aplikasi instrumentasi adalah kegiatan 

mengumpulkan data yang relevan dengan perkembangan peserta didik dan 

lingkungannya melalui berbagai instrumen baik tes maupun non-tes. Hasil 

pengumpulan data dalam kegiatan ini digunakan dalam kegiatan layanan bimbingan 

dan konseling. 

2) Himpunan Data 

 Sukardi (2008: 80) menjelaskan bahwa penyelenggaraan himpunan data 

adalah kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk menghimpun seluruh 

data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. 

Data yang dihimpun merupakan hasil dari aplikasi instrumentasi dan yang menjadi 

isi himpunan data dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam kegiatan layanan bimbingan 

dan konseling. 
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 Hal yang dimuat dalam himpunan data ini biasanya berisi identitas pribadi 

peserta didik, latar belakang peserta didik, hasil tes psikologi, riwayat pendidikan, 

hasil belajar dan nilai-nilai mata pelajaran, sejarah kesehatan, pengalaman 

ektrakurikuler dan kegiatan di luar sekolah, dan lain sebagainya. 

3) Konferensi Kasus 

 ABKIN (2013: 21) merumuskan pengertian dari konferensi kasus yaitu 

kegiatan yang mempertemukan beberapa pihak yang bisa memberikan data mengenai 

permasalahan yang dialami oleh peserta didik agar mendapatkan kemudahan dan 

terentaskannya masalah, bersifat tertutup dan terbatas.  

 Sedangkan Sukardi (2008:  82) menyatakan bahwa konferensi kasus adalah 

kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang 

dialami oleh peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai 

pihak yang diharapkan dapat memberikan data dan keterangan, kemudahan, dan 

komitmen bagi terentaskannya masalah tersebut. Data dalam konferensi kasus akan 

diintegrasikan ke dalam himpunan data pribadi peserta didik. 

4) Kunjungan Rumah 

 ABKIN (2013: 21) menjelaskan bahwa kunjungan rumah yaitu kegiatan 

mengumpulkan data agar mendapat kemudahan dan terentaskannya masalah yang 

dialami oleh peserta didik melalui pertemuan dengan anggota keluarga atau orang tua 

5) Tampilan Kepustakaan 

 ABKIN (2013: 21) menyatakan tampilan kepustakaan yaitu kegiatan 

menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan oleh peserta didik  

dalam mengembangkan kemampuannya. 
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6) Alih Tangan Kasus 

 Sukardi (2008:  86) menyatakan bahwa alih tangan kasus merupakan kegiatan 

pendukung bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih 

tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik dengan memindahkan 

penanganan kasus dari satu pihak kepada pihak lainnya. 

 Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling umumnya dilakukan di luar 

jam pembelajaran, sehingga konselor yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas 

tidak kesulitan dalam melakukan kegiatan pendukung ini. 

2.4.2.4 Tahapan Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling 

Untuk tahapan pelaksanaan program kegiatan yang perlu ditempuh ada 5 

tahap, yaitu:  

(1) Tahap perencanaan, program direncanakan secara tertulis dengan memuat 

sasaran, tujuan, materi, metode, waktu, tempat, dan rencana penilaian. 

(2) Tahap pelaksanaan, program dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yng 

sudah ditetapkan menjadi program. 

(3) Tahap penilaian, mengukur hasil kegiatan dengan nilai. 

(4) Tahap analisis hasil, hasil penilaian dianalisis untuk mengetahui aspek-aspek 

yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. 

(5) Tahap tindak lanjut, yaitu menindaklanjuti hasil kegiatan berdasarkan hasil 

analisis yang dilakukan sebelumnya melalui layanan atau kegiatan pendukung 

yang relevan. 
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2.4.2.5 Jumlah Peserta didik yang Menjadi Tanggung Jawab Guru Bimbingan 

Dan Konseling 

 

Sedangkan untuk jumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawab guru 

pembimbing untuk memperoleh layanan minimal 150 peserta didik, hal ini sudah 

diatu dalam SK Mendikbud No. 025/0/1995. Guru bimbingan dan konseling yang 

peserta didik asuhnya kurang dari 150 peserta didik maka diusahakan untuk 

memenuhi kekurangannya dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan. 

Jumlah peserta didik asuh sebanyak 150 peserta didik atau lebih itu kemudian 

dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil (yang masing-masing 10-15) 

orang untuk keperluan kegitan kelompok dalam bimbingan dan konseling. 

Sukardi (2008: 97) mengatakan bahwa bentuk tugas dan tanggung jawab guru 

bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi yang berbeda dengan bentuk tugas 

guru mata pelajaran, maka beban tugas atau penghargaan jam kerja guru bimbingan 

dan konseling ditetapkan 36 jam/ minggu dengan rincian sebagai berikut:  

1) Kegiatan penyusunan program bimbingan dan konseling dihargai 

sebanyak 12 jam. 

2) Kegiatan melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling 

dihargai sebanyak 18 ja. 

3) Kegiatan evaluasi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

dihargai sebanyak 6 jam. 

4) Guru BK yang membimbing 150 peserta didik dihargai sebanyak 

18 jam, selebihnya dihargai sebagai bonus dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

a) 10-15 peserta didik sama dengan 2 jam 

b) 16-30 peserta didik sama dengan 4 jam 

c) 31-45 peserta didik sama dengan 6 jam 

d) 46-60 peserta didik sama dengan 8 jam 

e) 61-75 peserta didik sama dengan 10 jam 

f) 76-atau ebih sama dengan 12 jam. 
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2.4.3 Evaluasi Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

W.S Winkel (2012: 819) menjelaskan evaluasi program bimbingan adalah 

mencakup usaha menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan itu sendiri 

demi peningkatan mutu program bimbingan. Selanjutnya Sukardi (2008: 97) 

menyatakan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah 

dimaksudkan sebagai segala upaya tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

program bimbingan dan konseling di sekolah dengan mengacu pada kriteria atau 

patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan. 

Sedangkan Sugiyo (2013:  97) mengatakan bahwa “penilaian program bimbingan 

dan konseling merupakan usaha untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program 

bimbingan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka evaluasi pelaksanaan layanan bimbingan 

dan konseling adalah segala usaha yang dilakukan untuk menilai efisiensi dan 

efektivitas pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan acuan-acuan yang 

sudah ditentukan sebelumnya.  

Secara operasional Sukardi (2008: 250) menjelaskan tujuan dari evaluasi 

pelayanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:  

1) Meneliti secara berkala hasil pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling 

2) Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari layanan bimbingan 

dan konseling 

3) Mengetahui jenis layanan yang sudah atau belum dilaksanakan dan 

atau perlu diadakan perbaikan atau pengembangan 

4) Mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam 

usaha menunjang keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling 

5) Memperoleh gambaran sampai sejauh mana peranan masyarakat 

terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konseling. 
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6) Mengetahui sampai sejauh mana kontribusi program bimbingan dan 

konseling terhadap pencapaian tujuan pendidikan pada umumnya, TIK 

dan TIU pada khususnya 

7) Membantu mengembangkan kurikulum sekolah untuk kesesuaian 

dengan kebutuhan 

Secara umum komponen-komponen penilaian program bimbingan dan 

konseling terletak pada penilaian proses dan hasil pelaksanaan program bimbingan 

dan konseling. Namun secara keseluruhan terbagi dalam empat komponen, yaitu:  

2.4.3.1 Komponen Peserta Didik (Input) 

Untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling maka pemahaman  terhadap peserta didik (konseli) yang mendapat 

bimbingan dan konseling penting dan perlu. Pemahaman mengenai raw-

input (peserta didik) perlu dilakukan sedini mungkin, dengan pemahaman 

terhadap raw input dapat dipakai mempertimbangkan hasil pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling bila dibandingkan dengan produk yang dicapai (Sukardi, 

2008: 97). Pada konselor yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas evaluasi 

komponen peserta didik dilakukan dengan cara melakukan himpunan data ketika 

peserta didik masuk pada awal tahun ajaran baru. 

2.4.3.2 Komponen Program Bimbingan dan Konseling 

Setiap program seharusnya memiliki tujuan yang jelas dan diikuti dengan 

indikator keberhasilan yang jelas pula. Tanpa adanya tujuan dan indikator yang jelas, 

maka program tersebut juga tidak memiliki arah yang jelas pula. Berkaitan dengan 

program, maka evaluasi merupakan langkah awal dalam merencanakan suatu 

program. 

Dalam kegiatan bimbingan dan konseling diperlukan juga adanya evaluasi 

program bimbingan dan konseling. Gysbers dan Henderson (dalam Mashudi, 2013:  
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108) menyatakan bahwa ada dua hal yang menjadi fokus dalam penilaian program 

bimbingan, yaitu apakah sekolah memiliki program bimbingan dan konseling yang 

komprehensif secara tertulis dan apakah program tertulis tesebut benar-benar 

dilaksanakan di sekolah tersebut. 

Sukardi (2008: 98) menjelaskan bahwa evaluasi program pelaksanaan 

bimbingan dan konseling di sekolah harus disesuaikan dengan pola dasar pedoman 

operasional pelayanan bimbingan dan konseling. Kegiatan operasional dari masing-

masing pelayanan hendaknya disusun dalam suatu sistematika yang rinci, 

diantaranya:  

a. Tujuan khusus pelayanan bimbingan dan konseling 

b. Kriteria keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling 

c. Lingkup pelayanan bimbingan dan konseling 

d. Rincian kegiatan dan jadwal kegiatan pelayanan bimbingan dan 

konseling 

e. Hubungan antara kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling dengan 

kegiatan luar sekolah 

f. Metode dan teknik layanan bimbingan dan konseling 

g. Sarana pelayanan bimbingan dan konseling 

h. Evaluasi dan penelitian pelayanan bimbingan dan konseling. 

Dari uraian diatas, maka konselor yang tidak memiliki alokasi jam masuk 

kelas juga harus melakukan evaluasi program bimbingan dan konseling untuk 

mengetahui program mana yang sudah dilaksanakan dan program mana yang masih 

belum bisa dilaksanakan. Konselor yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas 
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memiliki kriteria tersendiri mengenai keberhasilan pelayanan bimbingan dan 

konseling. Konselor harus merumuskan masalah atau membuat instrumen, kemudian 

mengumpulkan data yang diperlukan, setelah itu melakukan analisis data, dan yang 

terakhir melakukan tindak lanjut dengan cara memerbaiki program yang dianggap 

lemah, kurang relevan dengan tujuan, ataupun tidak tepat dengan tujuan yang sudah 

ditentukan sebelumnya. 

2.4.3.3 Komponen Proses Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling 

Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana 

keefektifan layanan bimbingan dilihat dari prosesnya. Adapun beberapa faktor 

pengelolaan yang perlu dievaluasi, yaitu:  

a. Organisasi dan administrasi program pelayanan bimbingan dan konseling 

b. Petugas pelaksana atau personel (tenaga professional) dan bukan 

professional 

c. Fasilitas dan perlengkapan, fasilitas yang dibutuhkan misalnya:  

d. Anggaran biaya 

e. Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan program 

f. Keterlaksanaan program 

g. Hambatan-hambatan yang dijumpai selama pelaksanaan 

h. Dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar 

i. Respon peserta didik, personil sekolah, orangtua dan masyarakat terhadap 

layanan bimbingan. 

j. Perubahan kemajuan peserta didik dilihat dari pencapaian tujuan layanan 

bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan, dan hasil belajar dan 
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keberhasilan peserta didik setelah menamatkan sekolah baik pada studi 

lanjutan ataupun pada kehidupannya di masyarakat. 

2.3.4.4 Komponen Hasil Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling 

Penilaian hasil dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan 

layanan bimbingan dilihat dari hasilnya. Sedangkan untuk mengetahui gambaran 

tentang keberhasilan dari pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah 

harus dilihat dalam diri peserta didik yang memperoleh pelayanan bimbingan dan 

konseling itu sendiri. Aspek-aspek yang bisa dilihat terutama:  

a. Pandangan para lulusan tentang program pendidikan yang telah 

ditempuhnya 

b. Kualitas prestasi bagi para lulusan 

c. Pekerjaan, jabatan atau karir yang dijalaninya 

d. Proporsi lulusan yang bekerja dan belum kerja 

2.4.4 Mekanisme Kerja Administrasi Pelayanan Bimbingan Dan Konseling 

Agar  pelaksanaan  layanan  bimbingan  dan  konseling  di  sekolah  dapat 

berjalan  secara  teratur  dan  mencapai  tujuan  maka  diperlukan  adanya 

administrasi yang baik, teratur dan mantap. Administrasi yang baik, teratur dan 

mantap akan memungkinkan setiap personel bimbingan dan konseling mengetahui  

posisinya  masing-masing,  baik  itu  berupa  tugas,  tanggung jawab, dan  

wewenang.   

Kata administrasi berasal dari bahasa  Latin yang terdiri atas kata ad dan 

ministrare. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa 

Insggris, yang berarti “ke” atau “kepada”. Dan ministrare sama artinya dengan kata 
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to serve atau to conduct yang berarti “melayani”, “membantu”, atau “mengarahkan”. 

Dalam bahasa Inggris to administer berarti pula “mengatur”, “memelihara” (to look 

after), dan “mengarahkan”.  

Sedangkan Purwanto (2012: 1) menjelaskan bahwa “administrasi dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, 

mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan”. 

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan 

kegiatan untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan mengarahkan, dan mengawasi 

seluruh pelaksanaan kegiatan agar mencapai tujuan.  

Perkembangan ilmu administrasi mulanya bergerak di bidang industri dan 

perusahaan, namun kemudian menjalar keberbagai bidang termasuk di dalamnya 

bidang bimbingan dan konseling. 

2.4.4.1 Mekanisme Kerja Personel Bimbingan dan Konseling 

Dalam bidang bimbingan dan konseling, administrasi lebih diarahkan kepada 

program kegiatan bimbingan dan konseling. Mekanisme  kerja  personel  sekolah  

dalam membantu  guru  pembimbing  melaksanakan  program  bimbingan  dan 

konseling  yang dinyatakan. Sukardi (2008: 93-94) merincikan mekanisme kerja 

pelaksanaan bimbingan dan konseling sebagai berikut:  

a. guru  mata  pelajaran  membantu  memberikan  informasi  tentang  

data peserta didik yang meliputi daftar nilai peserta didik, observasi, 

catatan anekdot. 

b. wali kelas  membantu mengkoordinasi informasi dan kelengkapan 

data yang  meliputi  daftar  nilai,  angket  peserta didik,  angket  

orangtua,  catatan anekdot,  laporan  observasi  peserta didik,  catatan  

kunjungan  rumah,  catatan wawancara. 

c. guru  bimbingan  dan  konseling  di  samping  bertugas  memberikan 

layanan informasi kepada peserta didik juga sebagai sumber data 

yang meliputi kartu akademis, catatan konseling, data psikotes, dan 
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catatan konferensi kasus. Oleh sebab itu, guru bimbingan dan 

konseling perlu melengkapi data  yang  diperoleh  dari  guru  mata  

pelajaran,  wali  kelas  dan  sumbersumber lain yang terkait yang akan 

dimasukkan ke dalam buku pribadi. 

d. kepala  sekolah  sebagai  penanggung  jawab  pelaksanaan  bimbingan  

dan konseling di sekolah perlu mengetahui dan memeriksa semuaa 

kegiatan yang  dilakukan  oleh  guru  mata  pelajaran,  wali  kelas,  

dan  guru pembimbing.  Kegiatan  guru  bimbingan  dan  konseling  

yang  perlu diketahui  kepala  sekolah  antara  lain:   melaporkan  

kegiatan  bimbingan dan konseling sebulan sekali dan laporan tentang 

kelengkapan data. 

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, guru bimbingan dan 

konseling dibantu oleh seluruh personel sekolah. Mekanisme kerja yang saling 

terkait ini melibatkan kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan guru kelas. Hal ini 

diperjelas oleh Nawawi (1982: 62-66) menggungkapkan bahwa ”wewenang  dan  

tanggung  jawab  setiap  petugas  di  dalam  program bimbingan  dan  konseling  

dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah, koordinator  bimbingan  dan  konseling,  guru  

pembimbing, guru/pengajar, dan petugas administratif bimbingan dan konseling”. 

Hal ini didukung oleh Nurihsan (2007: 52) yang menyatakan bahwa ”dengan 

memahami, mengetahui, dan melaksanakan tugas, tanggung jawab,  dan  wewenang  

yang  dibebankan  kepada  masing-masing personel bimbingan, maka terciptalah 

suatu mekanisme yang mantap”. 

 Berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling, maka 

setiap personel sekolah memiliki tugas dan wewenang sendiri-sendiri. Setiap 

personel sekolah harus memahami wewenang dan tanggung jawabnya sehingga 

mekanisme kerja yang baik dapat tercapai. 
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2.4.4.2 Mekanisme Administrasi Program Bimbingan dan Konseling 

Selain kerja sama yang baik, Nurihsan  (2007: 52-54)  menyatakan  bahwa  

mekanisme  kerja  administrasi bimbingan dan konseling diperoleh dari:  

”pencatatan  data  pribadi  peserta didik,  catatan  kejadian  peserta 

didik  di  kelas, laporan  hasil  obsevasi,  hasil  sosiometri,  hasil  

wawancara,  daftar presensi, daftar nilai raport, hasil kunjungan rumah, 

hasil pemeriksaan dari  petugas  khusus/tenaga  ahli,  laporan  kegiatan  

bimbingan  dan konseling,  dan  data-data/informasi  yang  berasal  dari  

berbagai sumber”. 

Mekanisme kerja administrasi bimbingan dan konseling di sekolah dimulai 

pada  permulaan  memasuki  sekolah  dilakukan  pencatatan  data  pribadi peserta 

didik dengan menyebarkan angket, baik diisi peserta didik maupun oleh orangtua. 

Kedua, kegiatan catatan kejadian peserta didik tentang tingkah laku peserta didik 

dalam kelas selama proses belajar mengajar berlangsung dibuat oleh guru bidang 

studi dan disampaikan kepada wali kelas.  

 Hasil  laporan  observasi  yang  disampaikan  wali  kelas  kemudian 

dimasukkan  ke  dalam  buku  pribadi  peserta didik  oleh  petugas  bimbingan 

seterusnya  dipelajari  oleh  guru  bimbingan  dan  konseling,  bila  masalah tersebut 

cukup serius maka peserta didik akan dipanggil oleh guru  bimbingan dan konseling  

untuk  diadakan  konseling,  bila  dirasa  belum  cukup  maka  bisa dilakukan 

konferensi kasus dengan persetujuan kepala sekolah. Keempat, hasil  sosiometri  

yang  berupa  sosiogram  yang  telah  diselenggarakan  oleh wali  kelas  dimasukkan  

ke  dalam  buku  pribadi  peserta didik,  bila  dijumpai masalah maka guru bimbingan 

dan konseling dapat melakukan konseling.  

 Selanjutnya, administrasi bimbingan dan konseling dari hasil wawancara, 

daftar presensi, daftar nilai rapor yang diselenggarakan oleh wali kelas dimasukkan  
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ke dalam kartu pribadi peserta didik. Hasil kunjungan rumah yang diselenggarakan  

oleh wali kelas/ guru bidang studi disampaikan kepada guru bimbingan dan 

konseling  dan hasilnya dihimpun dalam catatan kasus pribadi. Hasil pemeriksaan 

dari petugas-petugas  khusus/ tenaga  ahli dimasukkan  ke  dalam  buku  pribadi  

peserta didik  dan  juga  disampaikan  kepada kepala  sekolah  untuk  diketahui.  

Laporan  harian,  mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan kegiatan layanan dan 

pendukung bimbingan dan konseling, merencanakan program yang dibuat  oleh  guru  

bimbingan  dan konseling dan dilaporkan kepada kepala sekolah  untuk  diperiksa  

dan dilaporkan kepada pengawas bimbingan dan konseling di sekolah.  

 Terakhir, mekanisme kerja bimbingan dan konseling adalah 

mengadministrasi data-data, informasi  yang berasal dari berbagai sumber dan telah 

dihimpun dalam buku pribadi, hendaknya diperiksa oleh kepala sekolah sehingga 

terwujud suatu bentuk kerja sama antara  kepala sekolah, koordinator  bimbingan  

dan  konseling,  wali  kelas,  guru  bimbingan  dan konseling  dan  guru  bidang  studi  

dalam  mempelajari  buku  pribadi  peserta didik serta  menemukan  dan  

memecahkan  berbagai  kasus  yang  dihadapi  oleh para peserta didik. 

Nurihsan (2007: 54) menambahkan bahwa:  

”dengan terwujudnya mekanisme, pola kerja, atau prosedur kerja yang 

rapi,  teratur,  dan  baik  serta  dilandasi  oleh  bentuk-bentuk  kerjasama 

dengan  personel  sekolah  dalam  administrasi  pelaksanaan  bimbingan 

dan  konseling  di  sekolah,  maka  dapat  dihindari  kecenderungan 

terjadinya penyimpangan dalam program pelaksanaan bimbingan dan 

konseling di sekolah”. 

Jadi, mekanisme kerja yang baik didasari oleh kerja sama dari semua 

personel sekolah dalam melakukan administrasi pelaksanaan bimbingan dan 
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konseling sehingga dalam pelaksanaan program akan terhindar dari 

penyimpangan. 

 

2.5 Dampak Kinerja Konselor yang Tidak Memiliki Alokasi Jam 

Masuk Kelas 

 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan otonomi kepada sekolah 

untuk membuat kebijakan sendiri bagi sekolahnya. Selain itu kurikulum yang 

diterapkan pada sekolah pada saat ini adalah kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 

bimbingan dan konseling berfungsi untuk membantu peserta didik dalam 

menentukan dan menjalani ragam peminatan. Bimbingan dan konseling tidak 

memiliki alokasi jam masuk kelas sebab bimbingan dan konseling diintegrasikan ke 

dalam semua jenis mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Jam masuk kelas 

bagi bimbingan dan konseling memiliki banyak manfaat yang diambil, antara lain 

sebagai berikut:  

1. dapat  terjadinya  interaksi  atau  kontak  langsung dengan  peserta  

didik,  sehingga  saling  mengenal antara guru bimbingan dan 

konseling atau konselor dengan peserta didik atau konseli; 

2. dapat  terjalinnya  hubungan  emosional  antara  guru bimbingan  dan  

konseling  dengan  peserta  didik sehingga  akan  terciptanya  

hubungan–hubungan yang bersifat mendidik dan membimbing; 

3. dapat tercipta keteladanan dari guru bimbingan dan konseling bagi 

peserta didik  yang dapat berpengaruh terhadap  perubahan-perubahan  

sikap dan perilaku lebih baik pada peserta didik; 

4. dapat sebagai wadah atau adanya media terjadinya komunikasi 

langsung antara  guru bimbingan konseling dengan peserta didik, 

khusus bagi peserta didik dapat menyampaikan permasalahan kelas 

atau pribadi atau curhat di kelas; 

5. dapat  terjadinya  kesempatan  bagi  guru  bimbingan konseling  

melakukan  tatap  muka, wawancara dan observasi terhadap kondisi 

peserta didik dan suasana belajar di kelas; 

6. sebagai upaya pemahaman terhadap peserta didik dan upaya 

pencegahan,  penyembuhan, perbaikan, pemeliharaan, dan 
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pengembangan pikiran, perasaan, dan  kehendak  serta  prilaku  peserta  

didik. 

(http://anggunprihastomo.wordpress.com/2012/10/0839/bimbinganklasikal/ 

diakses  tanggal  28  juli 2015) 

Selain itu menurut Winkel (2012: 809) seorang tenaga bimbingan yang 

memberikan layanan bimbingan secara incidental memiliki kelemahan sebagai 

berikut:  

1) bentuk dan cara pelayanan bimbingan kurang dipikirkan secara 

matang sehingga kurang dapat dipertanggungjawaBKan; 

2) kontinuitas pelayanan bimbingan tidak terjamin; 

3) kalau pelayanan bimbingan diharapkan sampai kepada semua peserta 

didik, berapa jumlah peserta didik yang akan dilayani; 

4) perhatian terutama akan diberikan kepada peserta didik siswi yang 

memiliki masalah atau yang menimbulkan masalah di sekolah; 

5) evaluasi program bimbingan menjadi sangat sukar karena tidak ada 

program yang memiliki sasaran tertentu; 

6) citra konselor sebagai ahli professional merosot dan kehadirannya di 

sekolah mulai diragukan oleh rekan tenaga pendidik yang lain; 

7) menimbulkan kesan bahwa tenaga bimbingan sebaiknya diganti 

dengan tamatan fakultas psikologi yang mendatangi sekolah pada 

waktu-waktu tertentu, karena yang digarap hanya masalah sulit saja. 

Melihat banyaknya manfaat dari jam masuk bimbingan dan konseling di kelas 

maka konselor yang tidak memiliki alokasi jam bimbingan dan konseling akan 

mendapatkan kemungkinan dampak, yaitu:  

(1) program yang sudah dibuat tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, dan 

bahkan ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan oleh guru bimbingan dan 

konseling karena keterbatasan waktu masuk kelas; 

(2) kurangnya interaksi guru bimbingan dan konseling dengan peserta didik 

menyebabkan sulit untuk menjalin hubungan emosional dengan peserta didik; 

(3) evaluasi program bimbingan dan konseling sulit untuk dilakukan; 

http://anggunprihastomo.wordpress.com/2012/10/0839/bimbinganklasikal/
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(4) pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didik kurang 

merata; 

(5) peserta didik kurang memercayai guru bimbingan dan konseling karena 

kurangnya intensitas bertemu. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, disajikan: (1) jenis metode penelitian, (2) desain penelitian, (3) 

lokasi penelitian, (4) Definisi Operasional Variabel, (5) subjek dan objek penelitian, 

(6) data dan sumber data, (7) intrumen penelitian, (8) teknik pengumpul data (9) alat 

pengumpul data (10) teknik analisis data serta (11) teknik keabasahan data. 

 

3.1 Jenis Metode Penelitian 

Hal yang diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan perilaku manusia yaitu 

mengenai kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor maka penelitian ini 

memerlukan pengamatan yang mendalam dalam setting natural, sehingga apa yang 

diamati atau diteliti menunjukkan sikap yang alami dan tidak dibuat-buat. Sesuai 

dengan hal yang diamati, maka penelitian ini akan menghasikan data deskriptif yang 

berupa ucapan, perilaku, tulisan dan tidak menutupi kemungkinan berupa angka.  

Moleong  (2012: 6)  menyatakan  bahwa penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas dan mendalam tentang suatu fenomena yang dalam penelitian ini adalah  

tentang  kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki  alokasi  jam masuk kelas  

yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengadministrasian di SMA 

Negeri 1 Muntilan.  
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Pertimbangan  yang  mendasar  penelitian  kualitatif  ini  adalah  (1)  peneliti 

bermaksud  untuk  mengembangkan  konsep  pemikiran  dan  pemahaman  atas  pola 

yang terkandung dalam data, melihatnya secara menyeluruh suatu keadaan, proses 

dalam  kelompok  dan  mendeskripsikannya  secara  induktif  dan  naturalistik;  (2) 

peneliti bermaksud untuk menganalisis fakta yang berkaitan dengan kinerja konselor 

pada sekolah yang tidak memiliki  alokasi  jam masuk kelas  di SMA Negeri 1 

Muntilan; (3) bidang kajian dari penelitian ini berkaitan dengan perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan mekanisme pengadministrasian. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Desain  atau  rancangan  penelitian  ini  adalah  studi  kasus, sebab peneliti 

bermaksud untuk mendalami gambaran kinerja konselor yang tidak memiliki alokasi 

jam masuk kelas di SMA N 1 Muntilan. Metode ini dipilih karena masalah yang 

ingin dijawab dalam penelitian ini adalah informasi verbal yang mendalam mengenai 

gambaran kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk 

kelas di SMA N 1 Muntilan. 

Berkaitan dengan hal Yin (2008: 1) menyatakan bahwa studi kasus 

merupakan sebuah metode yang mengacu pada penelitian yang mempunyai unsur 

how dan why pada pertanyaan utama penelitiannya dan meneliti masalah-masalah 

kontemporer (masa kini) serta sedikitnya peluang peneliti dalam mengontrol 

peritiswa (kasus) yang ditelitinya. 

Selanjutnya Yin (2008: 18) juga mengatakan bahwa studi kasus merupakan 

suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, 
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bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan 

dimana multisumber dimanfaatkan. Inkuiri berasal dari bahasa inggris yaitu Inquiry 

yang artinya penyelidikan dan empiris berarti diperoleh melalui data. 

Kasus yang dipelajari dalam penelitian ini merupakan kasus dalam bimbingan 

dan konseling. Secara singkat, Supriyo (2008: 2) menyebutkan bahwa ciri-ciri kasus 

bimbingan dan konseling di sekolah adalah meliputi : 

a. Merupakan suatu peristiwa atau kejadian, yang dipandang sebagai 

suatu masalah yang cukup serius, yang dialami oleh peserta didik baik 

secara perseorangan maupun kelompok. 

b. Masalah tersebut masih berada dalam wilayah kewenangan atau ruang 

lingkup bimbingan dan konseling di sekolah. 

c. Tidak terselesaikannya masalah tersebut secara tepat/sehat, akan 

menimbulkan kerugian maupun hambatan perkembangan, maupun 

merugikan pihak lain (mengancam diri sendiri maupun pihak lain). 

d. Pada umumnya perlu mendapatkan bantuan dalam proses 

penyelesaiannya. Dalam hal ini diperlukan pendekatan dan 

penanganan secara khusus, oleh petugas yang berkompeten dan 

berwenang. 

 

Metode studi kasus berusaha mengungkapkan sejelas-jelasnya  permasalahan  

yang dirumuskan  peneliti  berdasarkan  informasi  dari berbagai sumber data dan 

subjek penelitian. Sehingga dengan dipilihnya metode studi kasus, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kinerja 

konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas di SMA N 1 

Muntilan. Dalam penelitian ini tidak dilakukan proses penanganan kasus atau 

memberikan perlakuan. 

Narbuko dan Abu Achmadi (2008: 47) menjelaskan langkah-langkah pokok 

dalam penelitian studi kasus sebagai berikut: 1) Merumuskan tujuan-tujuan yang 

akan dicapai; 2) merancang cara pendekatannya; 3) mengumpulkan data; 4) 
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mengorganisasikan data dan informasi yang diperoleh menjadi rekonstruksi unit 

studi yang koheren dan terpadu secara baik; 5) menyusun laporan dan mendiskusikan 

makna hasil penelitian tersebut. 

Yin dalam bukunya Studi kasus desain & metode menyebutkan ada 4 tahap 

dalam penyelenggaraan studi kasus, yaitu: 1) persiapan pengumpulan data; 2) 

pelaksanaan pengumpulan data; 3) analisis bukti studi kasus; 4) penulisan laporan 

studi kasus. Untuk lebih jelasnya Yin (2008: 61) menggambarkan metode studi kasus 

sebagaimana tersaji pada gambar 3.1 

 

 
 

Gambar 3.1 Metode Studi Kasus 

 

 
 

Dari kedua pendapat para ahli diatas mengenai langkah-langkah dalam 

penelitian studi kasus, maka penelitian ini dilakukan dengan 4 tahapan sebagai 

berikut: 

1. Mendefinisikan dan merancang kasus 

Pada tahap ini peneliti menentukan fokus dan tujuan dari penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Fokus dari penelitian studi kasus ini adalah kinerja guru 
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bimbingan dan konseling yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas, sedangkan 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana 

kinerja guru bimbingan dan konseling yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas 

di SMA N 1 Muntilan ditinjau dari aspek perencanaan program bimbingan dan 

konseling, pelaksanaan program bimbingan dan konseling, evaluasi kegiatan 

bimbingan dan konseling, dan mekanisme kerja administrasi bimbingan dan 

konseling.  

Setelah peneliti menentukan fokus dan tujuan dari penelitian studi kasus 

mengenai kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk 

kelas di SMA N Muntilan, peneliti melakukan tinjauan literatur dan memilih teknik 

pengumpulan data. Pada tinjauan literatur peneliti menggabungkan teori mengenai 

kinerja konselor, kebijakan pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk 

kelas bagi bimbingan dan konseling, dan kinerja guru bimbingan dan konseling yang 

tidak memiliki alokasi jam masuk kelas. Selanjutnya peneliti menentukan teknik 

pengumpulan data teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian kali ini 

ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sebelum melakukan 

pengumpulan data, peneliti membuat protokol penelitian yang dalam penelitian kali 

ini disebut pedoman wawancara, pedoman observasi, dan studi dokumentasi. 

2. Menyiapkan, mengumpulkan, dan menganalisis data 

Pada tahap ini menyiapkan dengan matang pedoman wawancara, pedoman 

observasi, dan studi dokumentasi sesuai dengan kisi-kisi instrumen kinerja konselor 

pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas. Setelah semuanya siap, 

peneliti mengumpulkan data melalui berbagai teknik penelitian di SMA N 1 
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Muntilan. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, selanjutnya peneliti 

melakukan analisis data dengan menyaring data melalui tinjauan literatur. 

Penyaringan ini bertujuan untuk menyempitkan informasi yang didapat agar sesuai 

dengan kasus yang diangkat agar dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan 

yang dapat diolah. 

3. Menganalisis dan menyimpulkan 

Peneliti pada tahap ketiga mengolah berbagai data dan disesuaikan kembali 

dengan teori. Pada penelitian ini peneliti mengolah berbagai data dan kemungkinan 

mengenai dampak yang timbul pada kinerja guru bimbingan dan konseling yang 

tidak memiliki alokasi jam masuk kelas. Setelah melakukan analisis peneliti 

menyimpulkan dan mulai memersiapkan untuk menyajikan hasil. 

4. Menuliskan laporan 

Laporan pada penelitian kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki 

alokasi jam masuk kelas ditulis secara komunikatif, rnudah dibaca, dan 

mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan sosial secara jelas, sehingga seluruh 

informasi penting mudah untuk dipahami. Laporan diharapkan dapat membawa 

pembaca ke dalam situasi kasus kehiclupan seseorang atau kelompok. 

 

3.3 Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini definnisi operasionalnya adalah kinerja konselor pada 

sekolah yang tidak memiliki alokasi masuk kelas. Operasional variabel dalam 

penelitian ini apabila dijabarkan adalah sebagai berikut: 
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3.3.1 Kinerja Konselor 

Kinerja konselor merupakan hasil  kerja  konselor  sebagai  tenaga 

profesional  yang  memiliki  keahlian  dan  pengalaman  dalam  bidang bimbingan  

dan  konseling,  yang  memiliki  tugas  dan  tanggungung  jawab untuk memberikan 

pelayanan kepada peserta didik sesuai dalam kaitannya dengan pengembangan diri 

peserta didik secara optimal. Yang dimaksud konselor dalam penelitian ini adalah 

konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling yang memiliki tugas dan 

tanggung jawab untuk merencanakan program bimbingan dan konseling, 

melaksanakan program bimbingan dan konseling, evaluasi kegiatan bimbingan dan 

konseling, serta mekanisme kerja administrasi program bimbingan dan konseling. 

3.3.2 Sekolah yang Tidak Memiliki Alokasi Jam Masuk Kelas 

Sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah sekolah yang menyediakan jam masuk kelas bagi bimbingan 

dan konseling. Tidak adanya alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling 

ini bisa disebabkan oleh kurikulum yang tidak mengharuskan bimbingan dan 

konseling masuk kelas atau kebijakan kepala sekolah yang tidak memberi jam masuk 

kelas bagi bimbingan dan konseling dengan berbagai pertimbangan.  

 

3.4 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tentang kinerja konselor pada sekolah 

yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas. Di Kabupaten Magelang ada beberapa 

SMA Negeri yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan 

konseling. Alasan tidak adanya alokasi jam bagi bimbingan dan konseling 
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dikarenakan pada sekolah tersebut menerapkan kurikulum 2013 yang tidak 

mewajibkan bimbingan dan konseling memberikan layanan di dalam kelas. Beberapa 

sekolah tersebut antara lain adalah sebagai berikut: SMA N 1 Muntilan, SMA N 1 

Salaman, SMA N 1 Kota Mungkid, dan SMA N 1 Bandongan. 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian kali ini adalah SMA N 1 Muntilan.  

Pemilihan lokasi dalam penelitian ini diambil dengan pertimbangan bahwa SMA 

Negeri 1 Muntilan: (1) SMA N 1 Muntilan menerapkan kurikulum 2013 yang tidak 

mewajibkan guru bimbingan dan konseling memberikan layanan di dalam kelas, (2) 

merupakan sekolah negeri favorit di Kabupaten Magelang, dan (3) lokasi sekolah 

yang strategis mempermudah peneliti untuk mencari data penelitian. 

 

3.5 Subjek Dan Objek Penelitian 

3.5.1 Subjek Penelitian 

Subjek  dari  penelitian  ini  adalah  semua  personel  yang  terlibat  dalam 

kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas meliputi 

1) Kepala Sekolah, 2) Wakil Kepala Kurikulum, 3) Koordinator Bimbingan Dan 

Konseling, 4) Konselor Sekolah, Dan 5) Peserta didik. 

Subjek penelitian yang pertama adalah kepala sekolah karena kepala sekolah 

merupakan orang yang membuat kebijakan mengenai jam masuk kelas bagi 

bimbingan dan konseling. Wakil kepala kurikulum dipilih menjadi subjek penelitian 

karena menjadi orang kedua yang memutuskan ada tidaknya jam masuk kelas bagi 

bimbingan dan konseling berdasarkan kurikulum. 
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Subjek penelitian selanjutnya adalah koordinator konselor sekolah dan 

konselor sekolah sebagai pelaku dari kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. 

Subjek penelitian terakhir adalah peserta didik yang terdiri dari peserta didik kelas X, 

XI, dan XII karena peserta didik merupakan pihak yang diberikan layanan bimbingan 

dan konseling oleh konselor sekolah. 

3.5.2 Objek Penelitian 

Objek  dari  penelitian  ini  adalah  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan 

kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas. 

Penelitian ini  mengacu  pada  pengimplementasian  aspek-aspek  kinerja  yaitu 

perencanaan,  pelaksanaan, evaluasi dan mekanisme kerja administrasi program 

bimbingan dan konseling  di SMA N  1 Muntilan.  

 

3.6 Data Dan Sumber Data 

Data  yang  dikumpulkan  adalah  data  yang  berhubungan  dengan  fokus 

penelitian  yaitu  kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi  jam 

masuk kelas. Bungin (2001: 123) menyatakan bahwa data dapat diartikan sebagai 

segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta, fakta 

tersebut ditemui oleh peneliti di daerah penelitian. Data  dibagi  menjadi dua yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari sumber 

data primer atau sumber pertama di lapangan sedangkan data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder (Bungin, 2001: 128). Pendapat lain 

menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) dalam Moleong (2012: 157) sumber data 
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utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah kepala sekolah, WaKa 

Kurikulum, Koordinator Bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling / 

konselor, dan peserta didik. Informasi akan diperoleh melalui metode wawancara dan 

metode observasi. Sedangkan untuk data sekunder data diperoleh dari dokumen 

seperti program, satuan layanan, laperprog, sarana dan prasaranadan foto kegiatan 

yang berkaitan dengan kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi 

jam masuk kelas. 

Penetapan  sumber  data  (informan)  dalam  penelitian  ini  menggunakan 

teknik  snowball sampling, dimana sumber data  akan berkembang sesuai  dengan 

kebutuhan peneliti di lapangan. Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2012: 301) 

menyatakan bahwa snowball sampling technique adalah unit sampel yang dipilih 

semakin lama semakin terarah sejalan dengan terarahnya fokus penelitian. Pada 

penelitian ini yang dipilih sebagai sumber data pertama adalah kepala sekolah sebab 

orang yang memiliki power dan otoritas pada objek yang diteliti sehingga mampu 

memberikan jalan kepada peneliti untuk melakukan pengumpulan data. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Keberhasilan peneliti banyak ditentukan oleh instrumen yang digunakan, sebab 

data yang diperlukan  untuk menjawab pertanyaan penelitian (masalah) dan menguji 

hipotesis diperoleh melalui instrumen (Sudjana, 2012: 97). Perlu adanya validasi 

terhadap peneliti. Nasution dalam Sugiyono (2012: 306) yang menyatakan bahwa 
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dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia 

sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya adalah segala sesuatunya belum 

mempunyai bentuk yang pasti sehingga dalam ketidakpastian tersebut maka peneliti 

adalah satu-satunya alat yang mampu mencapainya. 

Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi untuk menentukan fokus 

penelitian, menentukan sumber penelitian, pengumpulan data, menilai data, 

menganalisis data, dan menyimpulkan data. Selain peneliti sebagai instrumen utama 

perlu adanya instrumen tambahan, seperti; lembar pengamatan, dan pedoman 

wawancara. Instrumen tambahan membantu peneliti sebagai human instrumen dalam 

mengumpulkan data yang mendukung penelitian. Instrumen tambahan yang 

digunakan peneliti adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2012: 308) teknik pengumpulan data adalah suatu langkah 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Pada  penelitian  ini,  peneliti menggunakan tiga teknik 

yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut merupakan rincian dari ketiga 

teknik tersebut: 

3.8.1 Observasi 

Sutoyo  (2009: 112) menyatakan  bahwa  observasi  adalah  proses  

pengamatan  yang  disertai dengan pemusatan  perhatian  terhadap  suatu  objek  dan  

gejala-gejala  yang  perlu  diamati Sedangkan  Sugiyono  (2012: 196)  menyatakan  

bahwa  observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan ciri yang spesifik dan 
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tidak terbatas pada  orang  melainkan  pada  objek  yang  lain  misalnya  perilaku  

manusia,  proses kerja,  gejala-gejala  alam  dan  sebagainya.  Jadi dapat disimpulkan 

bahwa observasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan cara melakukan 

pengamatan terhadap objek penelitian.  

Sugiyono (2012: 310-312) membagi observasi menjadi tiga macam yaitu (a) 

observasi partisipasif yaitu observasi dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-

hari orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, (b) 

observasi terus terang dan tersamar adalah observasi dimana peneliti dalam 

mengumpulkan data terkadang berterus terang bahwa dia melakukan penelitian tetapi 

terkadang tidak berterus terang, dan (c) observasi tak terstruktur adalah observasi 

yang tidak dipersiapkan secara sistematis hal yang diamati karena fokus 

penelitiannya belum jelas. Penelitian ini menggunakan  jenis  observasi  terus  terang  

dan  tersamar dimana peneliti terkadang mengatakan pada informan bahwa dia 

melakukan penelitian akan tetapi terkadang tidak mengatakan pada informan. 

Peneliti melakukan  observasi  terhadap  kinerja konselor pada sekolah yang tidak 

memiliki alokasi jam masuk kelas di  SMA Negeri 1 Muntilan  mulai  dari 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan mekanisme kerja pengadministrasian 

bimbingan dan konseling. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunaan alat bantu dalam menggunakan 

pedoman observasi yaitu menggunakan skala penilaian. Sutoyo (2009: 90) 

menjelaskan bahwa ”pencatatan gejala berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Bentuk 

pencatatan ini bukan hanya menggambarkan ada atau tidaknya gejala subyek yang 

sedang diamati tetapi lebih dari itu berupaya menggambarkan kondisi subyek sesuai 
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tingkatan gejalanya.” Penulis menggunakan alat bantu dalam pedoman observasi 

untuk memudahkan penulis dalam menganalisis hasil observasinya. Penggunaan 

skala penilaian ini memungkinkan penulis untuk menganalisis hasil secara statistik 

sehingga mudah untuk menyimpulkan hasil observasi yang telah dilakukan.  

Pengumpulan  data  melalui  observasi  memiliki  beberapa  kekurangan 

seperti yang dinyatakan oleh Sutoyo (2009: 80-82) yaitu: 

1) Keterbatasan kemampuan manusia dalam menyimpan hasil pengamatan 

2) Cara pandang individu yang berbeda 

3) Perbedaan kesan terhadap suatu objek 

4) Kecenderungan penilaian individu dalam menilai yang terlalu tinggi atau 

terlalu rendah 

 Untuk  mengatasi  kekurangan  tersebut  peneliti  memanfaatkan  alat  bantu 

observasi  seperti  camera  video,  menetapkan  definisi  operasional,  menetapkan 

parameter  yang  jelas,  melibatkan  observer  yang  lebih  sebagai  pelengkap,  dan 

mengupayakan agar subjek yang sedang diobservasi tidak tahu bahwa sedang 

diobservasi (Sutoyo 2009: 113). 

3.8.2 Wawancara 

Sugiyono  (2012:  317)  menyatakan  wawancara  adalah  teknik  pengumpulan  

data apabila  peneliti  ingin  melakukaan  studi  pendahuluan  untuk  menemukan 

permasalahan  yang  diteliti  dan  apabila  peneliti  ingin  mendapat  informasi  yang 

mendalam dengan jumlah responden yang terbatas. Sedangkan Arikunto (2006: 155)  

menyatakan  wawancara  merupakan  sebuah  dialog  yang  dilakukan  oleh 

pewawancara  untuk  memperoleh  informasi  dari  terwawancara.  Peneliti mampu 

menyimpulkan bahwa wawancara merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan 

cara melakukan dialog dengan sumber data untuk memperoleh informasi yang 

mendalam. 
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Penelitian  ini  menggunakan  wawancara  semi  terstruktur,  dimana  peneliti 

menyiapkan  daftar  pertanyaan  yang  menyangkut  objek  penelitian  yaitu kinerja 

konselor dan apabila  saat melakukan wawancara ada hal-hal  yang  dirasa  peneliti  

kurang  mendalam  maka  peneliti  dapat  mengajukan pertanyaan  untuk  

mendapatkan  informasi  yang  lebih  mendalam.  Peneliti menentukan informan  

yang pertama diwawancarai adalah kepala sekolah karena kepala sekolah  

merupakan  seorang supervisor yang selalu memantau dan mengawasi kinerja 

seluruh personel sekolah termasuk guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya 

peneliti melakukan wawancara kepada informan  yang ditunjuk oleh kepala sekolah 

yang disesuaikan dengan kebutuhan akan penelitian ini. 

 Pengumpulan  data  melalui  interviu  menurut  Sutoyo  (2009:  137-139) 

memiliki kelebihan yaitu: 

1)  Metode terbaik untuk menilai keadaan pribadi 

2)  Tidak  dibatasi  oleh  tingkatan  umur  dan  pendidikan  subjek  yang  sedang 

diteliti 

3)  Terkadang menjadi metode primer dan pelengkap 

4)  Sebagai alat verikasi terhadap data observasi, kuesioner dan lain-lain 

5)  Dapat dilaksanakan sambil melakukan observasi  

 

Selanjutnya Sutoyo (2009: 139-141) juga mengungkapkan kelemahan dari 

wawancara sebagai berikut: 

1) Kurang efesien 

2) Tergantung  dengan  ketersediaan,  kemampuan  dan  waktu  yang  tepat  

dari interviewee 

3) Jalan dan interviu sangat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan sekitar  yang 

memberikan tekanan yang mengganggu  

4) Membutuhkan  interviewer  yang  benar-benar  menguasai  bahasa 

interviewee 

5) Akan  membutuhkan  banyak  interviewer  jika  pendekatan „sahabat  karib‟ 

dilakukan maka meneliti masyarakat yang heterogen  
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6) Sulit menciptakan  situasi  yang  terstandar  sehingga  kehadiran  

interviewer tidak mempengaruhi responden dalam memberikan jawaban. 

 Untuk  mengatasi  permasalahan  selama  melakukan  wawancara,  peneliti 

menggunakan  perekam  data  berupa  lembar  catatan  lapangan  dan  handphone 

sebagai alat bantu merekam. Setelah selesai melakukan wawancara, peneliti akan 

mencatat  pada  buku  catatan  lapangan  dan  menganalisis  hasil wawancara  serta 

memilah-milah data yang diperoleh. 

3.8.3 Dokumentasi 

Arikunto  (2006: 231)  menyatakan  metode  dokumentasi  yaitu  metode 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen  rapat,  legger,  agenda,  dan  sebagainya. 

Moleong (2012: 216-217) menyatakan dokumen adalah sumber data berupa bahan 

tulis ataupun film yang dapat berupa dokumen pribadi dan dokumen resmi. Maka 

dapat disimpulkan bahwa dokumen adalah sumber data yang berupa bahan-bahan 

tertulis meliputi transkrip, catatan-catatan, surat kabar, majalah dan sebagainya. 

Dokumentasi  ini  berguna  untuk  melengkapi  data  yang  diperoleh  dari 

wawancara  dan  observasi,  selain  itu  dokumentasi  juga  dapat  digunakan  sebagai 

pengecek dari data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dokumentasi yang dimaksud 

dalam  penelitian  ini  adalah  dokumen-dokumen  yang  terkait  dengan  objek 

penelitian  yaitu  kinerja konselor yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas di  

SMA  Negeri  1 Muntilan seperti  program,  satlan,  laiseg, lapelprog, catatan 

lapangan, foto dan sebagainya. 
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3.9 Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman 

observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi yang dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 Data Penggunaan Alat Pengumpul Data 

 

N o Data yang Dicari Informan/ 

sumber data 

Instrumen 

1  Perencanaan 

program 

bimbingan 

dan konseling 

a. analisis  need 

assessment peserta 

didik 

b. analisis  kebutuhan 

lingkungan 

c. Menetapkan tujuan 

atau hasil yang ingin 

dicapai 

d. mampu membuat dan 

menggunakan 

instrumen 

e. Menetapkan jenis, 

strategi, dan teknik 

kegiatan layanan dan 

pendukung, 

f. penentuan jadwal 

kegiatan layanan dan 

pendukung 

g. menentukan anggaran 

dana dan fasilitas 

1. Kepala 

sekolah (KS)  

2. Wakil Kepala 

Kurikulum 

3. Koordinator 

konselor 

sekolah 

4. konselor 

sekolah 

5. peserta didik 

1. Pedoman 

Wawancar

a 

2. Pedoman 

Dokument

asi  

2. Pelaksanaan 

Program 

Bimbingan 

dan Konseling 

a. Bidang-bidang 

bimbingan 

b. Jenis-jenis layanan 

bimbingan dan 

konseling 

c. Jenis-jenis kegiatan 

bimbingan dan 

konseling 

1. Kepala 

sekolah  

2. Koordinator 

konselor 

sekolah 

3. konselor 

sekolah  

4. peserta didik  

1. Pedoman 

Wawancar

a 

2. Pedoman 

Observasi  

3. Pedoman 

Dokument

asi 
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N o Data yang Dicari Informan/ 

sumber data 

Instrumen 

  d. Tahapan pelaksanaan 

program bimbingan 

dan konseling 

e. Jumlah peserta didik 

yang menjadi 

tanggung jawab guru 

pembimbing. 

  

3. Evaluasi 

Layanan 

Bimbingan 

dan Konseling 

a. evaluasi peserta didik 

(input) 

b. Evaluasi Program 

c. evaluasi Proses 

d. evaluasi Hasil 

(output) 

1. Kepala 

sekolah 

2. Kordinator 

Konselor 

sekolah   

1. Pedoman 

Wawancar

a   

2. Pedoman 

Dokument

asi   

4. Mekanisme 

Kerja 

Pengadiminist

rasian 

Kegiatan 

Bimbingan 

Dan 

Konseling 

a. Mekanisme kerja 

pelaksanaan 

layanan bimbingan 

dan konseling 

b. Mekanisme kerja 

administrasi 

pelaksanaan 

layanan bimbingan 

dan konseling 

1. Koordinator 

konselor 

sekolah 

2. Konselor 

sekolah 

3. Pedoman 

Dokument

asi 

 

3.9.1 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai perilaku/ tindakan konselor atau konselor sekolah di sekolah. Hal ini 

berguna sebagai pendukung untuk mengetahui kesesuaian antara jawaban konselor 

sekolah saat proses wawancara dengan perilaku di sekolah. Pedoman observasi berisi 

pernyataan-pernyataan berkenaan dengan perilaku konselor sekolah sehari-hari 

sebagai wujud dari kinerja konselor yang ada di dalam diri masing-masing individu. 
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Hasil observasi kemudian didalami menggunakan metode wawancara untuk 

mendapatkan jawaban yang lebih mendalam. 

Berikut ini merupakan kisi-kisi pedoman observasi kinerja konselor yang 

ditujukan untuk mengamati kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki 

alokasi jam masuk kelas di SMA Negeri 1 Muntilan: 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Pedoman Observasi Kinerja Konselor 

Variabel Subvariabel Indikator No 

Item 

Kinerja konselor 

pada sekolah yang 

tidak memiliki 

alokasi jam masuk 

kelas 

Perencanaan Waktu kehadiran konselor di sekolah 1 

Tampilan konselor di sekolah 2‟ 

Menyiapkan ruangan kerja 3 

Menyiapkan berkas lain sebelum 

memberikan layanan BK 

4 

Mengikuti apel rutin setiap pagi 5 

Pelaksanaan Memberikan layanan klasikal 6 

Memberikan layanan kelompok 7 

Memberikan layanan individual 8 

Melakukan koordinasi dengan guru 

bidang studi 

9 

Menerima laporan kasus 10 

Melakukan himpunan data 11 

Evaluasi Melakukan evaluasi setelah 

memberikan layanan 

12 

Administrasi Membuat laporan setelah 

melaksanakan layanan bimbingan dan 

13 
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konseling 

Mengerjakan administrasi BK 14 

 

3.9.2 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendalami data 

yang diperoleh setelah melakukan observasi. Pertanyaan dalam pedoman wawancara 

ini merupakan pertanyaan terbuka yang menghendaki jawaban terbuka pula dari 

subjek penelitian. Pedoman wawancara digunakan untuk mendalami kinerja konselor 

pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas. Berikut ini merupakan 

kisi-kisi pedoman wawancara santri yang digunakan: 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Konselor Sekolah 

 

Variabel Subvariabel Indikator 
No 

Item 

Kinerja 

Konselor pada 

sekolah yang 

tidak memiliki 

alokasi jam 

masuk kelas 

Perencanaan 

Program 

Bimbingan Dan 

Konseling 

a. Analisis kebutuhan peserta 

didik 

1 

b. Analisis  kebutuhan 

lingkungan,   

2 

c. Menetapkan tujuan atau hasil 

yang ingin dicapai, 

3 

d. Mampu membuat dan 

menggunakan instrumen 

4 

e. Menetapkan jenis, strategi, dan 

teknik kegiatan layanan dan 

pendukung, 

5 

f. Penentuan jadwal kegiatan 

layanan dan pendukung 

6 

g. Menentukan anggaran dana 

dan fasilitas 

7 

Pelaksanaan 

Program 

Pelayanan 

Bimbingan Dan 

a. Bidang-bidang bimbingan 8 

b. Jenis-jenis layanan bimbingan 

dan konseling 

9 

c. Jenis-jenis kegiatan 10 
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Konseling pendukung bimbingan dan 

konseling 

d. Tahapan pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling 

11 

e. Jumlah peserta didik yang 

menjadi tanggung jawab guru 

bimbingan dan konseling 

12 

Evaluasi Layanan 

Bimbingan Dan 

Konseling 

a. Evaluasi Peserta Didik 13 

b. Evaluasi Proses 14 

c. Evaluasi program 15 

 d. Evaluasi Hasil 16 

    

    

    

Variabel Subvariabel Indikator 
No 

Item 

 Mekanisme Kerja 

Pengadministrasian 

Kegiatan 

Bimbingan Dan 

Konseling 

a. Mekanisme kerja pelaksanaan 

layanan bimbingan dan 

konseling 

17 

 b. Mekanisme kerja administrasi 

bimbingan dan konseling 

18 

 

3.9.3 Pedoman Dokumentasi 

Pedoman dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk 

melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data pelengkap 

yang harus ada disini seperti kelengkapan konselor dalam melaksanakan kegiatan 

bimbingan dan konseling seperti program bimbingan dan konseling, satuan layanan 

dan satuan pendukung, analisis kebutuhan, dan data informasi dari berbagai sumber 

yang sudah dihimpun dalam buku pribadi peserta didik. Berikut adalah kisi-kisi 

pedoman dokumentasi konselor. 

Tabel 3.4  

Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi Konselor Sekolah  
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Variabel Sub Variabel Aspek Dokumentasi 

Kinerja konselor 

pada sekolah yang 

tidak memiliki 

alokasi jam masuk 

kelas 

Perencanaan 

Instrumen bimbingan dan konseling 

Data-data tentang peserta didik 

Program bimbingan dan konseling 

Sarana dan prasarana 

Pelaksanaan 

Agenda Kegiatan 

Satuan layanan 

Materi  

Evaluasi 
Laporan Kegiatan bimbingan dan 

konseling 

 

Mekanisme Kerja 

Administrasi 

Mekanisme kerja pelaksanaan 

bimbingan dan konseling 

Mekanisme kerja administrasi 

bimbingan dan konseling 

 

3.10  Teknik Analisis Data 

Dengan terkumpulnya data menggunakan teknik wawancara dan observasi, 

langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam mengartikan analisis 

data, Sugiyono (2012: 335) menyebutkan bahwa: 

  Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 

 

Dalam penelitian studi kasus terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan 

untuk menganalisis datanya yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Supriyo 

(2008: 15) mengatakan bahwa “baik pendekatan kualitatif maupun kuantitatif pada 

akhirnya keduanya menuju pada analisis deskriptif, yaitu pemberian makna 

berdasarkan pertimbangan tolak ukur tertentu.” 
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Menganalisis data studi kasus adalah suatu hal yang sulit karena strategi dan 

tekniknya belum teridentifikasikan secara baik. Tetapi setiap penelitian hendaknya 

dimulai dengan strategi analisis yang umum yang mengandung prioritas tentang apa 

yang akan dianalisis dan mengapa. Demikian pun dengan studi kasus, oleh karena itu 

Creswell memulai pemaparannya dengan mengungkapkan tiga strategi analisis 

penelitian kualitatif, yaitu: strategi analisis menurut Bogdan & Biklen (1992), 

Huberman & Miles (1994) dan Wolcott (1994). 

Creswell (2014: 276) mengilustrasikan pendekatan linier dan hierarkis yang 

dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam praktiknya pendekatan ini lebih interaktif; 

beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan 

yang telah disajikan,penjabaran lebih detail dalam langkah-langkah analisis yakni: 1) 

mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; 2) membaca keseluruhan data; 

3) menganalisis lebih detail dengn meng-coding data; 4) terapkan proses coding 

untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang 

akan dianalisis; 5) tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan 

kembali dalam narasi atau laporan kualitatif, dalam studi kasus pemberikan informasi 

deskripstif tentang partisipan dalam sebuah table; 6) langkah terakhir dalam analisis 

data adalah mengnterpretasi atau memaknai data. 

Selain itu Yin (1994) dalam Jurnal yang dituliskan oleh Tellis (1997) 

menyebutkan bahwa analisis data studi kasus bisa dilakukan dengan penelaahan, 

kategorisasi, melakukan tabulasi data dan atau mengkombinasikan bukti untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Prosedur penelitian ini senada dengan prosedur 

penelitian Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 337), mengemukakan 
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bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.” 

Dengan kata lain, sebenarnya analisis data sudah dilakukan oleh peneliti sejak mulai 

mengumpulkan data. Ketika melakukan wawancara, peneliti langsung menganalisis 

jawaban dari narasumber untuk dipastikan bahwa jawaban tersebut sudah 

memuaskan untuk menjawab rumusan masalah. 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan model Miles 

dan Huberman, aktivitas dalam analisis data, meliputi data collection, data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Langkah-langkah 

analisis sebagaimana tersaji pada gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Langkah-langkah Analisis Data model Miles and Huberman 

 

(1) Data Collection (pengumpulan data)  

Penelaahan disini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data di 

lapangan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan kinerja guru bimbingan dan 

konseling pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas. Peneliti 

Penyajian Data 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan Simpulan / Verifikasi 
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melakukan proses pengumpulan data dari berbagai informan melalui observasi, 

wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang didapatkan akan ditelaah dan dipilah-

pilah. Data yang sesuai akan dianalisis sedangkan yang tidak sesuai akan direduksi. 

(2) Data Reduction (Reduksi Data)  

Reduksi data adalah proses pengurangan sejumlah data yang ada agar lebih 

fokus terhadap penelitian yang dikaji. Proses reduksi data ini berlangsung selama 

penelitian. Reduksi data ini digunakan untuk memfokuskan data penelitian untuk 

selanjutnya ditarik kesimpulan, langkah berikutnya adalah pengkodean data, data 

yang ada di dalam catatan lapangan, ringkasan penelitian akan ditelaah lebih 

seksama untuk mengidentifikasi fokus penelitiaan. Setiap fokus penelitian ini 

mempunyai kode yang digunakan untuk mengorganisasikan data-data yang didapat 

dari proses penelitian. Kode yang dilakukan disusun berdasarkan pada subjek 

penelitian seperti yang tersaji pada tabel berikut. 

Tabel 3.5   

Kategori dan kode 

 

Kategori Nama Kode 

Koordinator Bimbingan 

dan Konseling 

Dra. Titik Suryani P TSP 

Konselor Sekolah 1 Sayogo, S. Pd, M. Pd SYG 

Konselor Sekolah 2 Sutrisno, S. Pd STN 

Konselor Sekolah 3 Dra. Endahri Wulansri EWS 

 

(3) Data Display (Penyajian Data)  

Data Display yaitu penyajian data. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk 

tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, 
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maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah 

dipahami.  

(4) Conclusion Drawing/ Verification (Penarikan kesimpulan/ verifikasi)  

Conclusion Drawing/ verification, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Penarikan kesimpulan ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang akan mendukung pada tahap pengumpulan 

data selanjutnya. 

 

3.11  Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini kebasahan data dilakukan untuk menguji validitas dan 

realibilitas data. Menurut Sugiyono (2012: 366), uji keabsahan data penelitian 

kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas 

eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Uji 

kebasahan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa teknik salah satunya adalah 

dengan triangulasi. Moleong (2012: 324) menyatakan kredibilitas berfungsi untuk 

menunjukkan tingkat kepercayaan atas hasil penemuan penelitian. Kredibilitas dapat 

menggunakan teknik perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan pengamatan, 

triangulasi, pengecekan sejawat, kecakupan referensial, kajian kasus negatif dan 

pengecekan anggota. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengecekan sebagai 

kredibilitas data yakni:  

a. Ketekunan pengamatan  

Ketekunan pengamatan menurut Moleong (2012: 329) adalah menemukan 

ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 
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dicari dan memusatkan untuk merincinya. Sedangkan Sugiyono (2012: 368) 

ketekunan pengamatan adalah melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan demikian dapat disimpulkan ketekunan pengamatan 

adalah peneliti melakukan pengamatan secara terus menerus dalam waktu yang 

cukup lama, hal berguna untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat dan sesuai 

dengan fokus penelitian sehingga menjamin kredibilitas data yang dikumpulkan.  

Peneliti dalam penelitian ini melakukan ketekunan pengamatan dengan cara 

melakukan observasi dengan teliti dan mengecek penemuannya mulai dari hasil 

wawancara, buku-buku referensi, dan dokumen yang terkait dengan penelitiannya. 

Dengan begitu peneliti dapat memahami semua kondisi yang terkait dengan masalah 

yang diteliti secara menyeluruh dan mendalam sehingga hasil penelitian dapat 

dipercaya kebenarannya.  

b. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2012: 330). 

Triangulasi  adalah  pengecekan  data  yang  ditinjau  dari  berbagai  sumber, 

berbagai  cara,  dan  waktu.  Penelitian  ini  menggunakan  triangulasi  teknik  atau  

cara. Triangulasi teknik atau cara adalah uji kredibilitas kepada sumber yang sama 

namun dengan teknik yang berbeda. Peneliti melakukan uji kredibilitas dalam 

penelitian ini dengan membandingkan data hasil tesobservasi, dan data  hasil 

wawancara subjek  penelitian. Data  penelitian  dikatakan  memiliki  kredibilitas  jika  

hasil observasi sama dengan hasil wawancara. Jika data hasil observasi dan  
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wawancara  subjek  penelitian  mengalami perbedaan maka hasil wawancara yang 

digunakan. Hasil wawancara dengan subjek penelitian lebih mendalam dalam 

mengetahui kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk 

kelas. Peneliti akan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan 

informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang 

berkaitan dengan aspek kinerja konselor yang terdiri dari perencanaan layanan 

bimbingan dan konseling, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan 

evaluasi layanan bimbingan dan konseling, dan mekanisme kerja administrasi 

program bimbingan dan konseling. 

 

c. Member check   

Moleong (2012: 335) menyatakan pengecekan anggota merupakan proses 

pengumpulan data yang penting dalam pemeriksanaan derajat kepercayaan. 

Sedangkan Sugiyono (2012: 372) menyatakan member check adalah proses 

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Member check 

dilakukan pada semua pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan data meliputi 

data, kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan.   
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bagian ini akan dibagi kedalam tiga bagian, yang pertama mengenai 

gambaran umum daerah penelitian yaitu SMA Negeri 1 Muntilan yang terdiri dari 

profil sekolah, keadaan fisik sekolah, dan personel bimbingan dan konseling. Bagian 

kedua akan menguaikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan kajian 

dari setiap subjek penelitian yang kemudian dijabarkan ke dalam setiap indicator 

yang meliputi kegiatan perencanaan program bimbingan dan konseling, pelaksanaan 

program bimbingan dan konseling, evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling, 

mekanisme kerja administrasi bimbingan dan konseling. Dan pada bagian ketiga 

yaitu pembahasan, yang membahas mengenai hasil penelitian yang menjadi kasus 

dalam penelitian ini. 

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 

Sub bab ini akan menyajikan gambaran umum dari SMA Negeri 1 Muntilan, 

yang terdiri dari profil umum SMA negeri 1 Muntilan, Keadaan fisik SMA Negeri 1 

Muntilan, dan personel bimbingan dan konseling yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 

Muntilan. 

4.1.1 Profil Sekolah 

SMA Negeri 1 Muntilan berdiri sejak 6 April 1966 dan merupakan sekolah 

menengah atas tertua di Kabupaten Magelang. Pada awal mulanya, SMA Negeri 1 
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Muntilan ini terletak di kelurahan Blabak, kecamatan Mungkid dengan nama SMU 

Negeri Blabak. Hingga akhirnya dipindahkan ke dusun Ponggol, kelurahan 

Tamanagung, kecamatan Muntilan sehingga berubah nama menjadi SMA Negeri 1 

Muntilan. 

Selayaknya sebuah sekolah, SMA Negeri 1 Muntilan juga memiliki Visi dan 

misi. Adapun misi dari SMA Negeri 1 Muntilan adalah: “sekolah yang unggul dalam 

bidang iptek dan mantap dalam bidang imtaq, berprestasi dalam olahraga dan seni 

serta siap bersaing dalam menghadapi era global” sedangkan misi dari SMA Negeri 1 

Muntilan adalah sebagai berikut: 

a. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam upaya 

pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu. 

b. Menumbuhkan semangat belajar yang mandiri dan mengembangkan 

penalaran yang sehat kepada para peserta didik, guru dan karyawan sehingga 

berkemauan kuat menggali informasi. 

c. Meningkatkan komitmen seluruh tenaga pendidikan dan tenaga 

kependidikan terhadap tugas pokok dan fungsinya. 

d. Mengembangkan model-model pembelajaran dan bahan ajar. 

e. Melaksanakan layanan administrasi. 

f. Menerapkan manajemen partisipatif yang melibatkan warga sekolah dan 

stake holders. 

 

 



111 
 

 
 

4.1.2 Keadaan Fisik Sekolah 

SMA Negeri 1 Muntilan dibangun di atas tanah seluas 12.045 m2 dan 

beralamat di Jl.Ngadiretno No.1 Tamanagung Muntilan yang merupakan salah satu 

SMA tertua yang ada di kabupaten magelang. SMA Negeri 1 Muntilan terletak pada 

posisi yang cukup strategis karena letaknya yang mudah dijangkau. SMA Negeri 1 

Muntilan memiliki luas bangunan lantai 1 sebesar 1.848 m2 dan luas bangunan lantai 

2 sebesar 360 m2. Sekolah ini memiliki ruang belajar sebanyak 24 ruang kelas, 

kemudian didukung juga dengan beberapa laboratorium yang digunakan untuk 

menunjang proses pembelajaran. Selain itu disediakan pula ruangan untuk guru, 

ruang kepala sekolah, ruang Bimbingan dan Konseling, koperasi, perpustakaan, ruang 

OSIS, Mushola, kantin, dan lapangan yang cukup luas. SMA Negeri 1 Muntilan juga 

mempunyai fasilitas yng menunjang untuk menerapkan pembelajaran yang modern 

dimana setiap kelas yang ada dilengkapi dengan LCD dan CCTV yang digunakan 

untuk memantau peserta didik yang ada di ruangan kelas . 
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Bagan 4.1 Struktur Organisasi SMA N 1 Muntilan 

 

(sumber dokumentasi SMA Negeri 1 Muntilan) 

 

 

4.1.3 Personel Konselor Sekolah 

Koordinator : Dra. Titik Suryani P 

Anggota : Drs. Sutrisno 

Sayogo, S. Pd, M. Pd 

Dra. Endahri Wulansri 

 

 

 

KEPALA 

SEKOLAH 

KOMITE 

SEKOLAH 

 

WAKIL KEPALA 

SEKOLAH 

KURIKULUM 

 

KESISWAAN 

 

SARANA 

PRASARANA 

HUMAS 

 

TATA USAHA 

 

WALI KELAS GURU 

BK/KONSELOR 

GURU MATA 

PELAJARAN 

SISWA 

TENAGA AHLI 
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Kep-Sek 

WaKaSek 

Tenaga ahli 

Instansi lain 

KOMITE 

SEKOLAH 

Tata Usaha 

Guru Pembimbing 
Guru 

Mapel 

Wali 

Kelas 

SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2  Struktur Organisasi Bimbingan Dan Konseling 

 

(sumber dokumentasi SMA Negeri 1 Muntilan) 

 

 

4.2 Sajian Data Hasil Penelitian 

Sub bab ini akan menyajikan hasil yang diperoleh selama penelitian, berupa 

deskripsi setiap rumusan masalah yang akan dipaparkan berdasarkan setiap sebjek 

penelitian yaitu subjek TSP, subjek SYG, sebjek TSN, dan subjek  EWS. Dari setiap 

subjek penelitian tersebut kemudian dijabarkan lagi ke dalam indikator-indikator, 

yakni perencanaan program bimbingan dan konseling, pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling, evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling, mekanisme 

kerja administrasi bimbingan dan konseling. 

4.2.1 Subjek TSP 

TSP merupakan salah satu konselor sekolah yang dimiliki oleh SMA N 1 

Muntilan. Sebelum tahun 2013 TSP menjadi guru bimbingan dan konseling di SMA 

N 1 Dukun dan dipindah tugaskan ke SMA N 1 Muntilan mulai tahun ajaran 
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2013/2014. Sebagai guru pindahan TSP harus beradaptasi di lingkungan baru, sebab 

menurutnya situasi dan kondisi SMA N 1 Muntilan sangat berbeda dengan SMA N 1 

Dukun. Mulai dari peserta didiknya, kondisi lingkungan sekolah, sarana dan prasana, 

personel sekolahnya, dan lain sebagainya. 

TSP merupakan salah satu konselor sekolah yang mengikuti perkembangan 

zaman. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan satlan yang bersifat scientific sesuai 

dengan anjuran di Kurikulum 2013, pembuatan program kerja komprehensif, 

pemberian layanan kepada peserta didik dengan berbagai metode, sampai kepada 

pembuatan instrumen yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. TSP juga 

selalu mengikuti acara MGBK dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan 

bimbingan dan konseling. 

4.2.1.1  Perencanaan Program Bimbingan dan Konseling 

4.2.1.1.1 Analisis Kebutuhan Peserta Didik 

Analisis kebutuhan peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

seorang konselor dalam menguraikan dan menelaah berbagai data mengenai peserta 

didik untuk mengetahui kebutuhan dari peserta didik. Sebelum konselor melakukan 

analisis kebutuhan peserta didik konselor perlu melakukan kebutuhan terlebih 

dahulu, sebab kebutuhan merupakan kegiatan pertama yang harus dilakukan oleh 

konselor sekolah. hasil dari analisis terhadap kebutuhan peserta didik tersebut 

digunakan sebagai dasar dalam membuat program bimbingan dan konseling. TSP 

melakukan analisis kebutuhan peserta didik ketika tahun ajaran baru dimulai karena 

analisis kebutuhan peserta didik adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh 

konselor sekolah. seperti yang dinyatakan oleh TSP bahwa “…yang pertama pasti 
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berdasarkan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, dari kebutuhan peserta didik 

kemudian kita jabarkan menjadi materi-materi yang akan kita buat program dalam 

melakukan tugas sekolah” (lampiran 1c: 5). 

Sedangkan untuk data yang dikumpulkan dalam melakukan analisis 

kebutuhan peserta didik adalah data hasil angket peminata, hasil tes psikologis, hasil 

belajar peserta didik dari SMP, hasil angket kebutuhan peserta didik (AKS), dan data 

pribadi peserta didik (lihat lampiran 7). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa TSP sudah melakukan analisis kebutuhan 

peserta didik dengan baik sesuai dengan prosedur penyusunan program bimbingan 

dan konseling, dilakukan diawal tahun ajaran dan menggunakan berbagai macam 

data. 

4.2.1.1.2 Analisis Kebutuhan Lingkungan 

Analisis kebutuhan lingkungan adalah kegiatan yang dilakukan oleh konselor 

sekolah untuk memahami situasi dan kondisi sekolah. dalam melakukan analisis 

kebutuhan sekolah sebaiknya konselor sekolah memperhatikan kebijakan yang 

diterapkan, sarana dan prasarana, yang dimiliki, dan harapan dari sekolah dan 

masyarakat terhadap bimbingan dan konseling. dalam membuat program bimbingan 

dan konseling konselor sekolah juga harus memperhatikan kebutuhan dari sekolah. 

konselor sekolah perlu melibatkan stakeholder atau personel sekolah lain dalam 

membuat program bimbingan dan konseling sekolah dalam bentuk usulan atau 

masukan terhadap bimbingan dan konseling. Namun dalam membuat program 

sekolah TSP sama sekali tidak meminta usulan atau masukan dari pihak lain dalam 

membuat program bimbingan dan konseling. TSP hanya menyesuaikan dengan 
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kebijakan yang diterapkan bahwa tidak ada alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan 

dan konseling. (lampiran 1c: 9) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam analisis kebutuhan lingkungan TSP 

hanya memperhatikan kebijakan yang diterapkan yaitu tidak memberikan alokasi jam 

masuk kelas bagi bimbingan dan konseling dan tidak meminta usulan atau masukan 

dari pihak lain dalam merencanakan program bimbingan dan konseling. 

4.2.1.1.3 Menetapkan Tujuan dan Hasil Yang Ingin Dicapai 

Tujuan merupakan bagian utama dari perencanaan termasuk dalam 

perencanaan program bimbingan dan konseling. Sebab tujuan berfungsi sebagai alat 

pengendali atau tolak ukur dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sukardi (2008: 37) 

menyatakan bahwa “… dalam penyusunan program bimbingan dan konseling 

hendaknya dirumuskan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai dalam menangani 

berbagai masalah…”. Perumusan tujuan atau hasil yang ingin dicapai harus terarah 

dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan. 

Dalam menetapkan tujuan dan hasil yang ingin dicapai TSP berpatokan pada 

hasil analisis kebutuhan peserta didik. Dari hasil analisis kebutuhan peserta didik 

tersebut kemudian dijabarkan kedalam materi-materi yang nantinya akan dirumuskan 

tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari TSP 

bahwa “…setelah kita ketahui kebutuhan peserta didik kemudian kita jabarkan 

menjadi materi-materi ya mbak, nah nanti dari setiap materi itu kita rumuskan 

tujuannya, kemudian indikator pencapaiannya bagaimana…” (lampiran 1c: 9).  

Namun dalam penentuan tujuan atau hasil yang ingin dicapai TSP tidak melibatkan 

stakeholder atau personel sekolah lain, jadi penentuan tujuan murni dari kebutuhan 
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peserta didik. Tujuan yang sudah ditetapkan oleh TSP dicantumkan ke dalam 

program tahunan bimbingan dan konseling. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan program yang 

ditetapkan oleh TSP didasarkan pada hasil analisis kebutuhan peserta didik atau 

kebutuhan dari peserta didik tanpa melibatkan personel sekolah lainnya. 

4.2.1.1.4 Mampu Membuat dan Menggunakan Instrumen 

Intrumen yang digunakan dalam kegiatan bimbingan dan konseling ada dua, 

yaitu instrumen tes dan non-tes. Instrumen digunakan sebagai alat dalam 

menyelenggarakan kebutuhan terhadap peserta didik. Umumnya dalam membuat 

suatu program konselor sekolah lebih dari satu instrumen agar data peserta didik 

yang didapatkan lebih lengkap. Instrumen yang digunakan oleh TSP adalah AKS 

(Angket Kebutuhan Peserta didik). TSP membuat sendiri instrumen tersebut, alasan 

pembuatan AKS adalah dapat disesuaikan dengan peserta didik yang berada di 

jenjang SMA. Hal ini sesuai dengan pernyataan TSP bahwa “Untuk tahun ini kita 

kebetulan membuat instrumen sendiri yang diberi nama AKS (Angket Kebutuhan 

Peserta didik) yang kita buat aplikasinya untuk menganalisa kemudian dirumuskan 

menjadi identifikasi kebutuhan peserta didik.”(lampiran 1c: 6). Selain itu pada tahun 

ajaran baru TSP juga menggunakan angket yang berisi data pribadi peserta didik 

sehingga dalam mempermudah TSP dalam melakukan himpunan data. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan oleh TSP dalam 

melakukan kebutuhan adalah instrumen non-tes yang berbentuk AKS (angket 

kebutuhan peserta didik). 

4.2.1.1.5 Menetapkan Jenis, Strategi, Teknik Layanan dan Kegiatan Pendukung 
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Salah satu kewajiban dari konselor sekolah adalah mengaplikasikan 

pendekatan/ model/ jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan 

konseling. Konselor sekolah melakukan identifikasi lebih mendalam untuk mencapai 

tujuan yang ingin dicapai Dalam mengaplikasikan hal tersebut konselor sekolah juga 

perlu menentukan jenis, strategi, dan teknik yang tepat sebab tidak semua peserta 

didik membutuhkan perlakuan yang sama. Selain itu bagi konselor sekolah yang 

tidak memiliki alokasi jam masuk kelas harus lebih kreatif karena waktu pelaksanaan 

layanan tidak sesuai dengan waktu yang sudah diprogramkan. 

 TSP menetapkan jenis, srategi, dan teknik layanan dan kegiatan pendukung 

didasarkan pada kebutuhan dari peserta didik. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan 

oleh TSP bahwa 

 “…saya berpatokan pada kebutuhan peserta didiknya. Sebab tidak 

semua peserta didik memiliki kebutuhan yang sama dan perlakuan yang 

sama. Saya telaah atau identifikasi lebih dalam lagi kebutuhan dari 

peserta didiknya mbak. Selain itu saya sesuaikan juga dengan keadaan 

peserta didik biar tidak jenuh dalam mengikuti layanan setelah 

dipusingkan dengan mata pelajaran yang begitu padat.” 

 

TSP juga dalam menentukan strategi layanan dibuat agak berbeda dengan 

guru mata pelajaran lain, seperti mengajak anak diskusi atau memberikan 

permainan. Hal ini dilakukan oleh TSP agar anak antusias dalam mengikuti layanan 

dan tidak jenuh setelah mengikuti pelajaran yang begitu padat. Jenis, teknik, dan 

strategi juga dicantumkan ke dalam program bimbingan dan konseling oleh TSP. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan jenis, strategi, dan teknik 

layanan dan kegiatan pendukung TSP melakukan identifikasi lebih dalam terhadap 

kebutuhan peserta didik sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai, dan juga 
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menggunakan strategi yang agak berbeda dengan guru mata pelajaran lain agar 

peserta didik tidak jenuh dalam mengikuti layanan. 

4.2.1.1.6 Penentuan Jadwal layanan dan Kegiatan Pendukung 

Penentuan jadwal layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling 

yang dilakukan oleh TSP disesuaikan dengan jam mata pelajaran yang dapatkan oleh 

TSP untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. TSP tidak menentukan 

waktu pelaksanaannya namun hanya menentukan materi apa yang akan diberikan. 

“…selama ini program program kita hanya yang berupa mingguan dan harian. Tidak 

kita tentukan misalnya minggu ini kita memberikan layanan pada kelas ini di hari ini. 

Yang penting minggu ini mau menyampaikan materi apa gitu mbak, masalah waktu 

dan kelasnya nanti tergantung kita mau minta guru mata pelajaran apa dan entah itu 

hari selasa rabu kamis atau jum‟at gitu mbak.” (lampiran 1c: 10). Dikarenakan SMA 

N 1 Muntilan tidak memberikan alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan 

konseling sehingga jadwal pelaksanaan layanan dan kegiatan pendukung dibuat 

secara insidental. “Iya mbak secara insidental saja. Meskipun di program itu kita 

tetapkan satu minggu pasti ada layanan.” (lampiran 1c: 12). 

Jadi dapat disimpulkan dalam penentuan jadwal layanan dan kegiatan 

pendukung TSP tidak memiliki jadwal yang pasti tetapi menyesuaikan dengan jam 

mata pelajaran yang didapatkan oleh TSP, dan jadwal dibuat secara insidental. 

Waktu pelaksanaan tidak ditentukan namun TSP hanya menentukan materi yang 

akan diberikan kepada peserta didik. 
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4.2.1.1.7 Menentukan Anggaran Dana dan Fasilitas 

Dalam merencanakan program bimbingan dan konseling konselor sekolah 

perlu merumuskan dan menginvebtarisasikan berbagai fasilitas dan anggaran dana 

yang diperlukan untuk memperlancar jalannya kegiatan bimbingan dan konseling di 

sekolah. Dalam menetapkan anggaran dana yang diperlukan dalam melaksanakan 

kegiatan bimbingan dan konseling TSP mengajukan proposal kepada pihak sekolah. 

Setelah kepala sekolah menyetujui dan dimasukan ke dalam RAKS anggaran dana 

baru bisa dicairkan untuk keperluan fotokopi dan kegiatan lainnya. “Mengajukan 

mbak. Termasuk di program kan sudah kita tentukan anggaran tiap layanan, misalnya 

untuk fotokopi laiseg, fotokopi lembar penilaian, dan yang lain sebagainya” 

Fasilitas yang dimiliki oleh bimbingan dan konseling di SMA N 1 Muntilan 

“Kalau fasilitas ya seperti yang mbak lihat ini ada ruangan konseling individu, ruang 

konseling kelompok, kemudian ada ruang tamu, ruang kerja, kemudian ada alat2 

seperti lemari untuk menyimpan himpunan data, ada fasilitas computer, printer untuk 

membuat laporan.” (lampiran 1c: 13) 

Untuk fasilitas juga mengajukan kepada pihak sekolah. Setelah itu barulah 

sekolah menyediakan fasilitas untuk kegiatan bimbingan dan konseling secara 

lengkap. Secara lengkap oleh sekolah, seperti ruang konseling individual, ruang 

konseling individu, ruang kerja, ruang tamu, almari, instrumen tes dan nontes (lihat 

lampiran 7) dan akan diperbarui oleh pihak sekolah jika ada kerusakan. “Kita 

mengajukan mbak. Misalnya tahun ini mbak, tahun kemarin kan printer dan 

komputer rusak jadi kita meminta printer dan komputer. Kemudian tahun kemarin 
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kita mengajukan kursi di ruang konseling. Jadi tiap tahun kebutuhannya apa nanti 

kita mengajukan mbak. Fasilitas diperbarui setiap tahunnya” (lampiran 1c: 14). 

Jadi dalam menentukan anggaran dana dan fasilitas untuk kegiatan bimbingan 

dan konseling TSP mengajukan kepada pihak sekolah dalam bentuk proposal. 

Pengelolaan anggaran dana dilakukan sendiri oleh TSP melalui konsultasi pada pihak 

yang terkait dalam bidang pengeluaran di sekolah. 

4.2.1.2 Pelaksanaan Program bimbingan dan Konseling 

4.2.1.2.1 Bidang-Bidang Bimbingan 

Bidang bimbingan adalah cakupan bidang kehidupan dari peserta didik yang 

akan dikembangkan secara optimal melalui program bimbingan dan konseling. 

Bidang bimbingan yang dilakukan oleh TSP meliputi empat bidang bimbingan, yaitu 

pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, pengembangan 

kehidupan belajar, dan pengembangan kehidupan karir. “…Semuanya mbak, ya 4 

bidang itu mbak. Pribadi, sosial, karir, dan belajar mbak.” (lampiran 1c: 19). Hal ini 

juga dibuktikan dengan dicantumkannya keempat bidang bimbingan tersebut ke 

dalam program bimbingan dan konseling. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bidang bimbingan yang 

dilakukan oleh TSP meliputi empat bidang bimbingan, yaitu pengembangan 

kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, pengembangan kehidupan 

belajar, dan pengembangan kehidupan karir. Keempat bidang bimbingan tersebut 

juga dicantumkan ke dalam program bimbingan dan konseling. 
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4.2.1.2.2 Jenis Layanan Bimbingan Dan Konseling 

SMA N 1 Muntilan tidak memberikan alokasi jam masuk kelas bagi 

bimbingan dan konseling sehingga dalam pelaksanaannya TSP menyesuaikan 

dengan jam pelajaran yang didapatkan setelah melakukan koordinasi dengan guru 

mata pelajaran yang bersangkutan. Umunya TSP melaksanakan semua jenis layanan 

namun porsinya sangat minim sebab terbentur dengan tidak adanya alokasi waktu.  

Untuk layanan dengan format klasikal dilakukan dengan cara melobby atau 

melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran. Namun layanan susah dilakukan 

karena tidak semua guru boleh untuk dimintai jam pelajarannya. “…Iya susah untuk 

melobby. Soalnya belum tentu jam itu boleh diminta. Saat-saat tertentu tidak boleh 

diminta, misalnya saat mau menjelang tes.kalau tidak mau menjelang tes sih tidak 

masalah.” (lampiran 1c: 3). 

Untuk layanan kelompok juga minim dilakukan oleh TSP karena terbentur 

oleh waktu. “…Nah untuk konseling kelompok dan bimbingan kelompok tetap kita 

lakukan meskipun itu sangat minim sekali karena mencari waktu itu sangan susah. 

Jika mengambil jam pelajaran juga tidak mungkin. Tapi kriteria pasti melakukan 

meskipun itu tidak rutin dan setiap guru itu pasti melakukan.” (lampiran 1c: 20).  

Sedangkan untuk layanan individual sering dilakukan. Jika peserta didik 

membutuhkan layanan individual langsung dilayani oleh TSP. Hal ini diperkuat 

dengan hasil observasi bahwa setiap saat ketika ada peserta didik datang TSP selalu 

siap memberikan layanan dan meninggalkan pekerjaan yang sedang dia kerjakan. 

Selama 5 hari observasi TSP  melakukan layanan individual sebanyak tiga kali. 
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Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan layanan 

klasikal TSP melakukan koordinasi terlebih dahulu terhadap guru mata pelajaran 

lain baru kemudian melakukan layanan klasikal. Layanan kelompok dilakukan oleh 

TSP meskipun dengan porsi yang sangat minim karena terbentur dengan tidak 

adanya jam bagi bimbingan dan konseling. Sedangkan untuk pelaksanaan layanan 

individual TSP melakukan ketika ada peserta didik yang membutuhkan layanan 

individual baik peserta didik datang sendiri ke ruang bimbingan dan konseling 

ataupun dipanggil oleh TSP ke ruang bimbingan dan konseling. 

4.2.1.2.3 Jenis Kegiatan Pendukung Bimbingan Dan Konseling 

Kegiatan pendukung yang rutin dilakukan oleh TSP adalah aplikasi 

instrumentasi dan himpunan data. Untuk kunjungan rumah minim dilakukan dan 

untuk konferensi kasus beberapa tahun ini tidak dilakukan karena memang tidak ada 

kasus yang perlu untuk dikonferensikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan TSP 

(lampiran 1c: 21) bahwa 

“Kegiatan pendukung yang sering tidak dilakukan itu konferensi kasus 

mbak. Memang beberapa tahun ini tidak ada kasus yang memang harus 

dikonferensikan. Tapi untuk kunjungan rumah itu ada tapi minim. 

Himpunan data jelas ada, AI juga jelas ada. Sama bibliotherapy kita 

baru merencakan tapi itu kan butuh buku-buku terkait dengan 

anggaran. Kebetulan anggaran dari sekolah untuk tahun ini sudah 

ditutup mungkin untuk anggaran tahun depan.” 

 

Untuk aplikasi instrumentasi dapat dibuktikan dengan adanya instrumen 

AKS, angket data diri, dan angket peminatan. Sedangkan untuk himpunan data 

dibuktikan dengan adanya hasil analisis AKS, hasil angket peminatan, data diri 

peserta didik, hasil tes psikologis, nilai rapot SMP, dan legger. Jadi dapat 
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disimpulkan bahwa kegiatan pendukung yang pasti dilakukan oleh TSP adalah 

aplikasi instrumentasi dan himpunan data. 

4.2.1.2.4 Tahapan Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling 

Tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh TSP dimulai dari perencanaan 

program bimbingan dan konseling di awal tahun ajaran baru. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya program bimbingan dan konseling yang sudah ditanda tangani oleh 

kepala sekolah. Setelah perencanaan TSP melaksanakan program bimbingan dan 

konseling. Hal ini dibuktukan dengan adanya laporan harian atau jurnal harian, 

satlan, dan satkung. Tahapan yang ketiga adalah evaluasi program bimbingan dan 

konseling. Hal ini dibuktikan dengan adanya laiseg dan lapelprog. Setelah itu TSP 

melakukan analisis dan tindak lanjut jika diperlukan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan TSP (lampiran 1c: 23) bahwa 

“Di awal tahun ajaran saya lakukan perencanaan program bimbingan 

dan konseling mbak. Setelah itu pelaksanaan program. Program yang 

sudah dilaksanakan dianalisis dengan cara evaluasi ya mbak. 

Kemudian hasilnya dianalisis lagi agar kita tahu perlu tindak lanjut 

ataukah tidak. Tapi saya jarang melakukan tindak lanjut karena 

memang permasalahan dari peserta didik sudah selesai mbak setelah 

layanan dilaksanakan.” 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling yang dilakukan oleh TSP sudah sesuai dengan prosedur, hanya saja TSP 

jarang melaksanakan tindak lanjut karena tidak ada kasus yang perlu untuk ditindak 

lanjuti. 
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4.2.1.2.5 Jumlah Peserta didik yang Menjadi Tanggung Jawab Guru Pembimbing 

Jumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawab TSP sebanyak 169 anak. 

TSP mengampu kelas X IPS 1, X IPS 2, X IPS 3, X IPS 4, X MIA 6, X MIA 7.  TSP 

mengungkapkan bahwa 

“Mestinya untuk pembagian tugas itu kan wewenang dari kepala sekolah 

ya mbak, tetapi disini kita demokratis. Toh disini peserta didiknya kan 

banyak mbak. Kita kan ada 4 konselor, misalnya kita bag rata saja sudah 

sisa mbak tidak masalah mbak. Jadi kita disuruh berbagi sendiri dan 

berembug sendiri secara mandiri, nanti tinggal melaporkan kepada 

kepala sekolah saja melalui kurikulum.” 

 

Sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik asuh yang dimiliki oleh TSP 

sudah sesuai dengan SK Mendikbud No. 025/0/1995 dimana peserta didik asuh yang 

dimiliki harus berjumlah 150 orang peserta didik atau lebih. 

4.2.1.3 Evaluasi Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

4.2.1.3.1 Evaluasi Peserta Didik 

TSP mengatakan “evaluasi peserta didik menggunakan laiseg” (lampiran 1c: 

25). Di awal tahun ajaran baru TSP melakukan himpunan data dan data yang 

diperoleh TSP dapatkan dari berbagai pihak. TSP melakukan evaluasi peserta didik 

melalui aplikasi instrumentasi dan himpunan data, namun ketika ditanyakan perihal 

evaluasi peserta didik TSP menyatakan menggunakan laiseg dalam mengevaluasi 

peserta didik. 

Dari pernyataan TSP diatas dapat disimpulkan bahwa TSP tidak paham 

mengenai evaluasi terhadap peserta didik sehingga jawaban yang diberikan tidak 

sesuai dengan teori tentang evaluasi peserta didik. 
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4.2.1.3.2 Evaluasi Program 

Evaluasi program yang dilakukan oleh TSP sudah direncanakan di dalam 

program kerja bimbingan dan konseling. “…Evaluasi program memang sudah kita 

tentukan di program…” (lampiran 1c: 25). 

Jadi berdasarkan pernyataan TSP diatas dapat diketahui bahwa TSP 

melakukan evaluasi program, dan evaluasi program tersebut sudah dicantumkan ke 

dalam program kerja bimbingan dan konseling. 

4.2.1.3.3 Evaluasi Proses 

Evaluasi proses yang dilakukan oleh TSP ketika memberikan layanan kepada 

peserta didik. TSP menggunakan laiseg untuk mengevaluasi proses bimbingan dan 

konseling yang diberikan kepada peserta didiknya. Namun ketika ditanyakan 

mengenai evaluasi apa saja yang dilakukan oleh TSP dia hanya menjawab evaluasi 

program dan peserta didik. Padahal di program kerja bimbingan dan konseling milik 

TSP semua evaluasi direncanakan. 

Jadi dari uraian diatas dapat diketahui bahwa TSP tidak paham mengenai 

evaluasi proses. 

4.2.1.3.4 Evaluasi Hasil 

Dari hasil wawancara dengan TSP, TSP menjelaskan bahwa dia hanya 

melaksanakan evaluasi program dan peserta didik. Padahal di program kerja 

bimbingan dan konseling milik TSP evaluasi hasil direncanakan.  

Jadi dari uraian diatas dapat diketahui bahwa TSP tidak paham mengenai 

evaluasi hasil. 
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4.2.1.4 Mekanisme Kerja Administrasi Program Bimbingan dan Konseling 

4.2.1.4.1 Mekanisme Kerja Personel Sekolah 

Mekanisme kerja pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang 

dilakukan di SMA N 1 Muntilan sudah baik menurut TSP. Dalam mengajukan 

anggaran dan fasilitas sekolah kepala sekolah mudah untuk mencairkannya. Dari 

wali kelas juga mendukung kegiatan bimbingan dan konseling dengan melaporkan 

kepada konselor sekolah jika memiliki peserta didik yang permasalahan. Hal ini 

sesuai dengan yang dikatakan oleh TSP bahwa 

“Iya mbak. Misalnya kepala sekolah kita mau mengajukan anggaran 

gampang, jadi saling mendukung. Wali kelas misalnya ada anak yang 

bermasalah juga saling mendukung ya mbak.” 

 

Namun dalam melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran terkait 

meminta jam pelajaran terkadang sulit. Hal ini dikarenakan tidak semua guru boleh 

untuk dimintai jam dan pada saat tertentu memang tidak diboleh diminta. Misalnya 

saat akan diadakan tes atau ketika materi yang disampaikan sulit. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan TSP bahwa 

“Iya susah untuk melobby. Soalnya belum tentu jam itu boleh diminta. 

Saat-saat tertentu tidak boleh diminta, misalnya saat mau menjelang 

tes.kalau tidak mau menjelang tes sih tidak masalah.” 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja pelaksanaan 

bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh TSP dengan personel sekolah lainnya 

sudah berjalan dengan baik meskipun di beberapa bagian masih kurang baik terkait 

dengan jam masuk kelas yang terkadang tidak boleh diminta. 
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4.2.1.4.2 Mekanisme Administrasi Program Bimbingan Dan Konseling 

Untuk mekanisme kerja administrasi bimbingan dan konseling yang 

dilakukan oleh TSP sudah baik. Diawal tahun ajaran TSP melakukan himpunan data 

terhadap peserta didik. Data yang dikumpulkan berupa data tes intelegensi, nilai 

raport SMP, data pribadi peserta didik, dan data keluarga dari peserta didik (lihat 

lampiran 7). Diawal TSP juga membuat program bimbingan dan konseling, mulai 

dari program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan sampai pada harian. TSP juga 

membuat lapelprog secara berkala, terus menerus, dan berkelanjutan. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan TSP (lampiran 1c: 29) bahwa 

 “Administrasi keseluruhan mbak? Ya itu secara berkala mbak 

soalnya kalau program pasti awal, lapelprog kan secara berkala. 

Untuk himpunan data kan diawal mbak, kayak tes intelegensi, nilai 

rapot SMP, data diri itu awal tapi kan tetep berkala mbak kaya hasil 

semester 1, semester 2, dan sebagainya kan jadi terus dan 

berkelanjutan.” 

Jadi dari pernyataan diatas dapat diketahhui bahwa mekanisme administrasi 

program bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh TSP sudah baik. Secara 

berkala dan terus menerus dibuat dan lengkap. 

4.2.2 Subjek SYG 

SYG merupakan salah satu konselor sekolah di SMA N 1 Muntilan. SYG 

menjadi konselor sekolah di SMA N 1 Muntilan mulai pada tahun 2012. Berlatar 

belakang sebagai sarjana bahasa inggris mengharuskan SYG harus mengikuti 

kesetaraan sampai SYG mendapatkan gelar sebagai sarjana pendidikan dari jurusan 

bimbingan dan konseling. Tidak berhenti disitu saja, tahun 2014 SYG kembali 

diwisuda dengan gelar sebagai Master Pendidikan dari program studi Bahasa 

inggris.  
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4.2.2.1 Perencanaan Program Bimbingan Dan Konseling 

4.2.2.1.1 Analisis Kebutuhan Peserta Didik 

Analisis kebutuhan peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

seorang konselor dalam menguraikan dan menelaah berbagai data mengenai peserta 

didik untuk mengetahui kebutuhan dari peserta didik. Sebelum konselor melakukan 

analisis kebutuhan peserta didik konselor perlu melakukan kebutuhan terlebih 

dahulu, sebab kebutuhan merupakan kegiatan pertama yang harus dilakukan oleh 

konselor sekolah. Hasil dari analisis terhadap kebutuhan peserta didik tersebut 

digunakan sebagai dasar dalam membuat program bimbingan dan konseling. SYG 

melakukan analisis kebutuhan peserta didik ketika tahun ajaran baru dimulai karena 

analisis kebutuhan peserta didik adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh 

konselor sekolah. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya pengumpulan data diawal 

tahun ajaran menggunakan angket data diri, melakukan aplikasi instrumentasi 

menggunakan AKS, hasil angket peminatan, hasil tes psikologis, hasil belajar peserta 

didik dari SMP (lihat lampiran 7). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa SYG sudah melakukan analisis kebutuhan 

peserta didik dengan baik sesuai dengan prosedur penyusunan program bimbingan 

dan konseling, dilakukan diawal tahun ajaran dan menggunakan berbagai macam 

data. 

4.2.2.1.2 Analisis Kebutuhan Lingkungan 

Analisis kebutuhan lingkungan adalah kegiatan yang dilakukan oleh konselor 

sekolah untuk memahami situasi dan kondisi sekolah. Dalam melakukan analisis 

kebutuhan sekolah sebaiknya konselor sekolah memperhatikan kebijakan yang 
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diterapkan, sarana dan prasarana, yang dimiliki, dan harapan dari sekolah dan 

masyarakat terhadap bimbingan dan konseling. Dalam membuat program bimbingan 

dan konseling konselor sekolah juga harus memperhatikan kebutuhan dari sekolah. 

Konselor sekolah perlu melibatkan stakeholder atau personel sekolah lain dalam 

membuat program bimbingan dan konseling sekolah dalam bentuk usulan atau 

masukan terhadap bimbingan dan konseling. Begitu pula yang dilakukan SYG dalam 

membuat program bimbingan dan konseling. SYG melibatkan stakeholder dengan 

cara meminta usulan atau masukan untuk program bimbingan dan konseling yang 

akan dibuat. “Iya, saya melakukan kebutuhan lingkungan. Hal ini saya lakukan 

dengan meminta masukan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Terkadang 

kepada kepala sekolah mbak.” (lampiran 1d: 2). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam analisis kebutuhan lingkungan SYG 

meminta usulan kepada stakeholder atau personel sekolah lainnya dalam membuat 

program bimbingan dan konseling. Stakeholder atau personel sekolah yang diminta 

masukannya adalah guru mata pelajaran, wali kelas, atau kepala sekolah. Selain itu 

SYG juga memperhatikan kebijakan yang diterapkan yaitu tidak memberikan alokasi 

jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling. 

4.2.2.1.3 Menetapkan Tujuan dan Hasil Yang Ingin Dicapai 

Tujuan merupakan bagian utama dari perencanaan termasuk dalam 

perencanaan program bimbingan dan konseling. Sebab tujuan berfungsi sebagai alat 

pengendali atau tolak ukur dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sukardi (2008:37) 

menyatakan bahwa “… dalam penyusunan program bimbingan dan konseling 

hendaknya dirumuskan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai dalam menangani 
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berbagai masalah…”. Perumusan tujuan atau hasil yang ingin dicapai harus terarah 

dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan. 

Dalam menetapkan tujuan dan hasil yang ingin dicapai SYG mengacu pada 

kebutuhan peserta didik. SYG melakukan aplikasi instrumentasi dengan membagikan 

instrumen kepada peserta didik. Setelah itu hasilnya dianalisis, kemudian dirumuskan 

tujuan atau hasil yang ingin dicapai. “Saya membagikan instrumen kepada peserta 

didik kemudian setelah itu dianalisis dan dari hasil analisisnya ditetapkan tujuan dan 

hasil yang ingin dicapai.” (lampiran 1d: 3). 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan program yang 

ditetapkan oleh SYG didasarkan pada hasil analisis kebutuhan peserta didik atau 

kebutuhan dari peserta didik. 

4.2.2.1.4 Mampu Membuat dan Menggunakan Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan bimbingan dan konseling ada dua, 

yaitu instrumen tes dan non-tes. Instrumen digunakan sebagai alat dalam 

menyelenggarakan kebutuhan terhadap peserta didik. Umumnya dalam membuat 

suatu program konselor sekolah lebih dari satu instrumen agar data peserta didik 

yang didapatkan lebih lengkap. Instrumen yang digunakan oleh SYG adalah AKS 

(Angket Kebutuhan Peserta didik). Instrumen tersebut adalah produk buatan dari 

TSP rekan sejawat dari SYG. Hal ini sesuai dengan pernyataan SYG bahwa “AKS 

(Angket Kebutuhan Peserta didik). Instrumen ini dibuat sendiri oleh koordinator 

bimbingan dan konseling SMA ini dan dibuatkan program untuk menganalisis 

angket kebutuhan tersebut.”(lampiran 1d: 4). Selain itu pada tahun ajaran baru SYG 
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juga menggunakan angket yang berisi data pribadi peserta didik sehingga dalam 

mempermudah SYG dalam melakukan himpunan data. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan oleh SYG dalam 

melakukan kebutuhan adalah instrumen non-tes yang berbentuk AKS (angket 

kebutuhan peserta didik).  

4.2.2.1.5 Menetapkan Jenis, Strategi, Teknik Layanan dan Kegiatan Pendukung 

Salah satu kewajiban dari konselor sekolah adalah mengaplikasikan 

pendekatan/ model/ jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan 

konseling. Konselor sekolah melakukan identifikasi lebih mendalam untuk mencapai 

tujuan yang ingin dicapai Dalam mengaplikasikan hal tersebut konselor sekolah juga 

perlu menentukan jenis, strategi, dan teknik yang tepat sebab tidak semua peserta 

didik membutuhkan perlakuan yang sama. Selain itu bagi konselor sekolah yang 

tidak memiliki alokasi jam masuk kelas harus lebih kreatif karena waktu pelaksanaan 

layanan tidak sesuai dengan waktu yang sudah diprogramkan. 

 SYG dalam menetapkan srategi layanan dan kegiatan pendukung disesuaikan 

dengan situasi dan waktu yang dimiliki. “Ya menurut situasi dan waktu yang ada kita 

berupaya untuk proaktif berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang ada.” 

(lamppiran 1d: 5). Sedangkan untuk jenis dan teknik disesuaikan dengan banyaknya 

peserta didik yang mengalami permasalahan tersebut. “Untuk penentuan jenis dan 

tekniknya disesuaikan dengan banyaknya peserta didik yang mengalami suatu 

permasalahan.” (lampiran 1d: 5). 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam menentukan strategi layanan 

SYG lebih proaktif berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang ada. Dan untuk 
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jenis dan teknik layanan disesuaikan dengan banyaknya peserta didik yang 

mengalami suatu permasalahan. 

4.2.2.1.6 Penentuan Jadwal layanan dan Kegiatan Pendukung 

Penentuan jadwal layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling 

yang dibuat oleh SYG berupa catatan pribadi yang disesuaikan dengan jam mata 

pelajaran yang dapatkan oleh SYG untuk memberikan layanan bimbingan dan 

konseling. Pada program mingguan yang dibuat oleh SYG terkadang tidak sesuai 

antara yang dicantumkan pada program dengan pelaksanaan layanan. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling 

jadi memang tidak bisa menentukan secara pasti kapan layanan akan diberikan. Hal 

ini sesuai yang dikatakan oleh SYG pada lampiran 1d: 6 bahwa 

“Untuk jadwal saya hanya menggunakan catatan pribadi saja mbak, 

soalnya kan tidak ada jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling 

jadi ya kita gak punya jadwal resmi mbak. Saya gak bisa menentukan 

mbak. Untuk program mingguan saja waktu yang dituliskan dengan 

pelaksanaan tidak sama mbak. Yang penting kita melakukan layanan 

pada minggu tersebut.”  

 

Jadi dapat disimpulkan dalam penentuan jadwal layanan dan kegiatan 

pendukung SYG menuliskannya pada catatan pribadi yang disesuaikan dengan jam 

mata pelajaran yang didapatkan oleh SYG. Sehingga terdapat kesenjangan di 

program mingguan bahwa waktu yang dituliskan di program terkadang tidak sesuai 

dengan waktu pelaksanaannya. 

4.2.2.1.7 Menentukan Anggaran Dana dan Fasilitas 

Dalam merencanakan program bimbingan dan konseling konselor sekolah 

perlu merumuskan dan menginventarisasikan berbagai fasilitas dan anggaran dana 

yang diperlukan untuk memperlancar jalannya kegiatan bimbingan dan konseling di 
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sekolah. Dalam menetapkan anggaran dana yang diperlukan dalam melaksanakan 

kegiatan bimbingan dan konseling SYG hanya menyempurnakan konsep anggaran 

dana yang sudah dibuat oleh koordinator bimbingan dan konseling. Kemudian 

proposal diajukan kepada pihak sekolah agar disetujui oleh kepala sekolah dan 

dimasukkan ke dalam RAKS. “Koordinator memberikan konsep anggaran yang 

diperlukan kemudian kita bisa memilih, menyempurnakan dan menambahkan yang 

sekiranya masih ada yang kurang.” (lampiran 1d: 8). 

Fasilitas yang digunakan oleh SYG “Fasilitas yang digunakan ada ruang 

kelas, ruang bimbingan kelompok, ruang konseling individual.” (lampiran 1d: 7).  

Jadi dalam menentukan anggaran dana SYG menyempurnakan konsep 

anggaran yang sudah dibuat oleh koordinator bimbingan dan konseling. 

Menambahkan yang dirasa masih kurang. Dan untuk fasilitas SYG menggunakan 

fasilitas yang disediakan oleh sekolah yang berupa ruang kelas, ruang bimbingan 

kelompok, ruang konseling individual. 

4.2.2.2 Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling 

4.2.2.2.1 Bidang-Bidang Bimbingan 

Bidang bimbingan adalah cakupan bidang kehidupan dari peserta didik yang 

akan dikembangkan secara optimal melalui program bimbingan dan konseling. 

Bidang bimbingan yang dilakukan oleh SYG meliputi empat bidang bimbingan, 

yaitu pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, 

pengembangan kehidupan belajar, dan pengembangan kehidupan karir. “Semua yang 

ada dalam kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan mbak, meliputi 4 bidang 
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layanan…” (lampiran 1d: 9). Hal ini juga dibuktikan dengan dicantumkannya 

keempat bidang bimbingan tersebut ke dalam program bimbingan dan konseling. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bidang bimbingan yang 

dilakukan oleh SYG meliputi empat bidang bimbingan, yaitu pengembangan 

kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, pengembangan kehidupan 

belajar, dan pengembangan kehidupan karir. Keempat bidang bimbingan tersebut 

juga dicantumkan ke dalam program bimbingan dan konseling. 

4.2.2.2.2 Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling 

SMA N 1 Muntilan tidak memberikan alokasi jam masuk kelas bagi 

bimbingan dan konseling sehingga dalam pelaksanaannya SYG menyesuaikan 

dengan jam pelajaran yang didapatkan setelah melakukan koordinasi dengan guru 

mata pelajaran yang bersangkutan. Umumnya SYG melaksanakan semua jenis 

layanan baik itu dalam format klasikal, kelompok, dan individual. “Semuanya mbak, 

7 layanan baik itu dalam bentuk klasikal, kelompok maupun dalam bentuk 

individual.” (lampiran 1d: 10). Tetapi SYG tidak menyebutkan seberapa besar porsi 

layanan yang diberikan kepada peserta didik. 

SYG menjelaskan strategi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di 

SMA N 1 Muntilan dengan bersikap proaktif dalam melakukan koordinasi dengan 

guru mata pelajaran agar mendapatkan jam yang bisa digunakan untuk memberikan 

layanan. “Setiap saat dilakukan mbak. Kita proaktif terhadap guru kelas atau guru 

mata pelajaran untuk melakukan pendekatan dan sebaliknya ketika ada jam yang bisa 

dimasuki kita masuk. Ini berdasarkan kesepakatan dengan guru mata pelajaran dan 

guru bimbingan dan konseling …” (lampiran 1d:12). 
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Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan layanan 

klasikal SYG melakukan semua jenis layanan baik dalam format klasikal, individual, 

dan kelompok namun SYG tidak menjelaskan porsi setiap layanan yang diberikan 

kepada peserta didik. 

4.2.2.2.3 Jenis Kegiatan Pendukung Bimbingan dan Konseling 

Kegiatan pendukung yang dilakukan oleh SYG adalah aplikasi instrumentasi, 

kunjungan rumah, dan himpunan data. Untuk kunjungan rumah dilakukan jika 

memang masalah yang dialami peserta didik mengharuskan SYG untuk melakukan 

kunjungan rumah. Untuk konferensi kasus beberapa tahun ini tidak dilakukan karena 

memang tidak ada kasus yang perlu untuk dikonferensikan. “Semuanya dilakukan 

mbak. Memang dibutuhkan kunjungan rumah ya dilakukan namun jika masalah bisa 

diselesaikan tanpa kunjungan rumah ya kita tidak melakukannya. Tetapi untuk 

konferensi kasus tidak dilakukan karena memang tidak ada yang perlu 

dikonferensikan.” (lampiran 1d: 11). 

Untuk aplikasi instrumentasi dapat dibuktikan dengan adanya instrumen 

AKS, angket data diri, dan angket peminatan. Sedangkan untuk himpunan data 

dibuktikan dengan adanya hasil analisis AKS, hasil angket peminatan, data diri 

peserta didik, hasil tes psikologis, nilai rapot SMP, dan legger. Untuk kunjungan 

rumah dibuktikan dengan adanya laporan kunjungan rumah. 

Pada pernyataan SYG mengatakan bahwa dia melakukan semua jenis 

kegiatan pendukung namun pada kenyataannya dia hanya melakukan 3 dari 6 

kegiatan pendukung. Hal ini membuktikan bahwa SYG kurang begitu memahami 

mengenai kegiatan pendukung yang dimiliki oleh bimbingan dan konseling. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendukung yang pasti dilakukan oleh 

SYG adalah aplikasi instrumentasi, kunjungan rumah, dan himpunan data. Namun 

dari pernyataan yang disampaikan oleh SYG peneliti dapat mengetahui bahwa SYG 

kurang begitu memahami kegiatan pendukung yang dimiliki oleh bimbingan dan 

konseling. 

4.2.2.2.4 Tahapan Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling 

Tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh SYG dimulai dari perencanaan 

program bimbingan dan konseling di awal tahun ajaran baru. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya program bimbingan dan konseling yang sudah ditanda tangani oleh 

kepala sekolah. Setelah perencanaan SYG melaksanakan program bimbingan dan 

konseling. Hal ini dibuktukan dengan adanya laporan harian atau jurnal harian, 

satlan, dan satkung. Tahapan yang ketiga adalah evaluasi program bimbingan dan 

konseling. Hal ini dibuktikan dengan adanya laiseg dan lapelprog. Setelah itu SYG 

melakukan analisis dan tindak lanjut jika diperlukan. “Melakukan perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, analisis dan tindak lanjut. Program bimbingan dan konseling  

dibuat mbak, setelah ditanda tangani oleh kepala sekolah dilaksanakan mbak. Nanti 

evaluasi dilakukan setelah layanan diberikan. Melakukan analisis dan tindak lanjut 

jika diperlukan.” (lampiran 1d: 13). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling yang dilakukan oleh SYG sudah sesuai dengan prosedur yang sudah 

ditentukan oleh ABKIN. 

 

 



138 
 

 
 

4.2.2.2.5 Jumlah Peserta didik yang Menjadi Tanggung Jawab Guru Pembimbing 

Jumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawab SYG sebanyak 294 anak. 

SYG mengampu semua kelas XI, baik MIA maupun IIS.  Untuk pembagian peserta 

didik asuh dilakukan dengan cara musyawarah dengan rekan sejawat. Karena di  

SMA N 1 Muntilan jumlah peserta didiknya banyak dan konselor sekolah hanya ada 

empat jadi semua konselor sekolah memiliki jumlah peserta didik asuh lebih dari 150 

peserta didik. SYG mengungkapkan (lampiiran 1d: 14) bahwa 

“Untuk pembagian peserta didik asuh kita lakukan secara musyawarah 

dengan sesame guru bimbingan dan konseling kemudian menentukan 

masing-masing dan membuat program sendiri-sendiri supaya tidak 

tumpang tindih. Untuk kelas XII ada satu guru bimbingan dan 

konseling, kelas XI juga satu guru bimbingan dan konseling, dan untuk 

kelas X ada dua guru bimbingan dan konseling sebab kelas X itu 

jumlah peserta didiknya lebih banyak daripada kelas XI ataupun XII.” 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta didik asuh yang dimiliki oleh 

SYG sudah sesuai dengan SK Mendikbud No. 025/0/1995 dimana peserta didik asuh 

yang dimiliki harus berjumlah 150 orang peserta didik atau lebih. 

4.2.2.3 Evaluasi Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

4.2.2.3.1 Evaluasi Peserta Didik 

Evaluasi peserta didik adalah kegiatan yang dilakukan oleh konselor sekolah 

dalam rangka memahami secara mendalam sasaran layanan bimbingan dan konseling 

yaitu peserta didik (konseli). Pada konselor yang tidak memiliki alokasi jam masuk 

kelas evaluasi komponen peserta didik dilakukan dengan cara melakukan himpunan 

data ketika peserta didik masuk pada awal tahun ajaran baru. 

 SYG mengatakan bahwa “Setiap saat setelah melakukan bimbingan kita 

rangkum dan kita evaluasi kekurangan atau kita melakukan penyempurnaan jadi 

semakin kita melakukan evaluasi semakin kita mengerti celah-celah dan kekurangan 
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yang ada.” (lampiran 1d: 15). Padahal di awal tahun ajaran baru SYG melakukan 

himpunan data. SYG melakukan evaluasi peserta didik melalui aplikasi instrumentasi 

dan himpunan data, namun ketika ditanyakan perihal evaluasi peserta didik SYG 

menyatakan melakukan setiap saat setelah melakukan bimbingan. 

Dari pernyataan SYG diatas dapat disimpulkan bahwa SYG tidak paham 

mengenai evaluasi terhadap peserta didik sehingga jawaban yang diberikan tidak 

sesuai dengan teori tentang evaluasi peserta didik. 

4.2.2.3.2 Evaluasi Program 

Pelaksanaan evaluasi program sudah dicantumkan ke dalam program kerja 

bimbingan dan konseling yang dibuat oleh SYG. SYG juga mengungkapkan bahwa 

“Iya jelas, karena memang suatu keharusan kita melakukan evaluasi terhadap suatu 

program yang sudah kita buat dan lakukan. Pasti ada plus minusnya, nah tu nanti kita 

sempurnakan. Nanti kita lihat bagaimana anak-anak melibatkan diri dalam 

bimbingan dan konseling di sekolah ini, sehingga keberadaan bimbingan dan 

konseling bisa dirasakan manfaatnya dan keberadaannya.” (lampiran 1d: 17). Dari 

evaluasi program tersebut SYG bisa melihat sejauh mana program yang dilakukan 

oleh SYG bermanfaat bagi peserta didik. 

Jadi berdasarkan pernyataan SYG diatas dapat diketahui bahwa SYG evaluasi 

program dicantumkan ke dalam program kerja bimbingan dan konseling agar bisa 

dilihat sejauh mana program yang dilakukan bermanfaat bagi peserta didik di SMA 

N 1 Muntilan. 
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4.2.2.3.3 Evaluasi Proses 

Dalam pelaksanaan evaluasi program SYG menyatakan bahwa evaluasi yang 

dilakukan dititik beratkan kepada peserta didik “…Terutama hal yang diberikan 

kepada peserta didik…” (lampiran 1d: 16). Namun disini SYG tidak memberikan 

rincian apa saja yang dievaluasi. Dia hanya menyatakan bahwa yang dievaluasi 

adalah hal yang diberikan kepada peserta didik. 

Jadi berdasarkan pernyataan SYG diatas dapat diketahui bahwa SYG 

melakukan evaluasi proses dan dititik beratkan kepada hal yang diberikan kepada 

peserta didik. 

4.2.2.3.4 Evaluasi Hasil 

Dari hasil wawancara dengan SYG, SYG menjelaskan bahwa pelaksanaan 

evaluasi hasil dilaksanakan dengan cara mengelompokkan program yang sudah 

dianalisis agar tau gambaran keberhasilan dari program dan layanan yang sudah 

dianalisis. Seperti yang terdapat pada lampiran 1d: 18 bahwa 

“Prosedurnya program dievaluasi kemudian dianalisa kemudian 

dikelompok-kelompokkan agar tau gambaran keberhasilan dari 

program dan layanan yang sudah dianalisis.Misalnya tadi anak-anak 

pengen masuk ke prodi tertentu kemudian kita memberikan bimbingan 

dengan penekanan lebih terhadap prodi tersebut. Ini contoh singkat dari 

bimbingan karir saja mbak. 

Jadi dari uraian diatas dapat diketahui bahwa SYG tmelakukan evaliasi hasil 

dengan mengelompokkan program yang sudah dievaluasi agar tau gambaran dari 

keberhasilan program dan layanan yang sudah dilaksanakan. 

 

 

 



141 
 

 
 

4.2.2.4 Mekanisme Kerja Administrasi Program Bimbingan dan Konseling 

4.2.2.4.1 Mekanisme Kerja Personel Sekolah 

Mekanisme kerja personel sekolah dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling yang dilakukan di SMA N 1 Muntilan sudah cukup baik menurut SYG. 

“Ada yang peduli, ada yang pasif, ada yang peka terhadap peserta didik. Ya bisa 

dikatakan baik lah mbak soalnya untuk koordinasi dengan guru lain baik mbak. 

Mudah untuk meminta jam pelajarannya. Meski terkadang ada pandangan negatif 

terhadap bimbingan dan konseling …” (lampiran 1d: 19). 

Dan dari pihak peserta didik yang diberi layananpun juga cukup baik, sebab 

mereka merespon keberadaan bimbingan dan konseling dengan baik dan datang 

sendiri ketika membutuhkan layanan dari konselor sekolah. “Cukup bagus. Terutama 

anak-anak dalam merespon keberadaan bimbingan dan konseling memang sudah 

bagus dan ternyata secara sadar mereka memiliki masalah mereka langsung ke ruang 

bimbingan dan konseling untuk meminta konseling.” (lampiran 1d: 20). Berdasarkan 

observasi peneliti selama berada di SMA N 1 Muntilan SYG adalah konselor sekolah 

yang rajin melakukan koordinasi dengan guru lain terkait dengan permasalahan yang 

dialami oleh peserta didiknya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja pelaksanaan 

bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh SYG dengan personel sekolah lainnya 

sudah berjalan dengan baik meskipun terkadang masih ada pandangan negatif 

terhadap guru bimbingan dan konseling. 
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4.2.2.4.2 Mekanisme Administrasi Program Bimbingan dan Konseling 

Untuk mekanisme kerja administrasi yang dilakukan oleh SYG sudah baik. 

Diawal tahun ajaran SYG melakukan himpunan data terhadap peserta didik. Data 

yang dikumpulkan berupa data tes intelegensi, nilai raport SMP, data pribadi peserta 

didik, dan data keluarga dari peserta didik (lihat lampiran 7). Diawal SYG juga 

membuat program bimbingan dan konseling, mulai dari program tahunan, 

semesteran, bulanan, mingguan sampai pada harian. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh SYG bahwa 

 “Sebelum tahun ajaran di mulai, pada awal tahun ajaran. 

Penandatanganan dari kepala sekolah dilakukan setelah hari aktif 

sekolah dimulai. Biasanya semester gasal juli sudah menyicil 

membuat program kemudian diserahkan kepada kepala sekolah 

minggu awal agustus atau minggu kedua sehingga kepala sekolah bisa 

membaca program apa saja yang akan dilakukan selama setahun 

kedepan.” 

Sedangkan untuk administrasi bimbingan dan konseling SYG membuat 

program, buku kedatangan orang tua di sekolah, buku kunjungan rumah (lihat 

lampiran 7). “Yang sesuai dengan administrasi bimbingan dan konseling yaitu 

program, buku kedatangan orang tua di sekolah, buku kunjungan rumah, bimbingan 

dan konseling perlu juga mencatat permasalahan yang dialami orang tua karena saya 

juga melakukan bimbingan keluarga. Agar bisa menjalin harmonisasi antara sekolah, 

orang tua, dan anak itu sendiri.” (lampiran 1d: 21). 

Jadi dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa mekanisme administrasi 

program bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh SYG sudah baik 
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4.2.3 Subjek STN 

STN merupakan salah satu konselor sekolah yang paling lama berada di 

SMA N 1 Muntilan jika dibandingkan dengan ketiga rekan kerjanya. STN adalah 

sarjana pendidikan jurusan Bimbingan dan konseling dari UNY. Pembawaannya 

yang ramah dan suka bercanda membuat peserta didik tidak canggung jika ingin 

berkonsultasi atau ingin meminta layanan konseling individu. STN merupakan 

konselor yang rajin. Hal ini dibuktikan dengan kehadirannya yang tidak pernah 

terlambat. Dia juga selalu berpenampilan rapi setiap harinya sehinga STN selalu 

mengikuti apel rutin setiap paginya jika tidak masuk kelas pada jam pertama. 

4.2.3.1 Perencanaan Program Bimbingan dan Konseling 

4.2.3.1.1 Analisis Kebutuhan Peserta Didik 

Analisis kebutuhan peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

seorang konselor dalam menguraikan dan menelaah berbagai data mengenai peserta 

didik untuk mengetahui kebutuhan dari peserta didik. Sebelum konselor melakukan 

analisis kebutuhan peserta didik konselor perlu melakukan kebutuhan terlebih 

dahulu, sebab kebutuhan merupakan kegiatan pertama yang harus dilakukan oleh 

konselor sekolah. Hasil dari analisis terhadap kebutuhan peserta didik tersebut 

digunakan sebagai dasar dalam membuat program bimbingan dan konseling. STN 

melakukan analisis kebutuhan peserta didik ketika tahun ajaran baru dimulai karena 

analisis kebutuhan peserta didik adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh 

konselor sekolah. 

Sedangkan untuk data yang dikumpulkan dalam melakukan analisis 

kebutuhan peserta didik adalah data hasil angket peminatan, hasil tes psikologis, 
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hasil belajar peserta didik dari SMP, hasil angket kebutuhan peserta didik (AKS), 

dan data pribadi peserta didik (lihat lampiran 7). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa STN sudah melakukan analisis kebutuhan 

peserta didik dengan baik sesuai dengan prosedur penyusunan program bimbingan 

dan konseling, dilakukan diawal tahun ajaran dan menggunakan berbagai macam 

data. 

4.2.3.1.2 Analisis Kebutuhan Lingkungan 

Analisis kebutuhan lingkungan adalah kegiatan yang dilakukan oleh konselor 

sekolah untuk memahami situasi dan kondisi sekolah. Dalam melakukan analisis 

kebutuhan sekolah sebaiknya konselor sekolah memperhatikan kebijakan yang 

diterapkan, sarana dan prasarana, yang dimiliki, dan harapan dari sekolah dan 

masyarakat terhadap bimbingan dan konseling. Dalam membuat program bimbingan 

dan konseling konselor sekolah juga harus memperhatikan kebutuhan dari sekolah. 

Konselor sekolah perlu melibatkan stakeholder atau personel sekolah lain dalam 

membuat program bimbingan dan konseling sekolah dalam bentuk usulan atau 

masukan terhadap bimbingan dan konseling. Sama halnya dengan yang dilakukan 

oleh STN bahwa dalam membuat program STN juga memperhatikan kebutuhan 

lingkungan. STN meminta usulan atau masukan dari guru-guru lainnya. “…kita juga 

mendapat masukan juga dari guru-guru lainnya” (lampiran 1e: 20). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam analisis kebutuhan lingkungan STN 

memperhatikan kebijakan yang diterapkan yaitu tidak memberikan alokasi jam 

masuk kelas bagi bimbingan dan konseling dan meminta usulan atau masukan dari 

pihak lain dalam merencanakan program bimbingan dan konseling. 
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4.2.3.1.3 Menetapkan Tujuan dan Hasil Yang Ingin Dicapai 

Tujuan merupakan bagian utama dari perencanaan termasuk dalam 

perencanaan program bimbingan dan konseling. Sebab tujuan berfungsi sebagai alat 

pengendali atau tolak ukur dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sukardi (2008: 37) 

menyatakan bahwa “… dalam penyusunan program bimbingan dan konseling 

hendaknya dirumuskan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai dalam menangani 

berbagai masalah…”. Perumusan tujuan atau hasil yang ingin dicapai harus terarah 

dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan. 

Dalam menetapkan tujuan dan hasil yang ingin dicapai STN berpatokan pada 

hasil analisis kebutuhan peserta didik. “Tujuannya berdasarkan hasil kebutuhan 

peserta didiknya mbak.” (lampiran 1e: 3). Tujuan yang sudah ditetapkan oleh STN 

dicantumkan ke dalam program tahunan bimbingan dan konseling. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan program yang 

ditetapkan oleh STN didasarkan pada hasil analisis kebutuhan peserta didik dan 

dicantumkan ke dalam program bimbingan dan konseling. 

4.2.3.1.4 Mampu Membuat dan Menggunakan Instrumen 

Intrumen yang digunakan dalam kegiatan bimbingan dan konseling ada dua, 

yaitu instrumrn tes dan non-tes. Instrumen digunakan sebagai alat dalam 

menyelenggarakan kebutuhan terhadap peserta didik. Umumnya dalam membuat 

suatu program konselor sekolah lebih dari satu instrumen agar data peserta didik 

yang didapatkan lebih lengkap. Instrumen yang digunakan oleh STN adalah AKS 

(Angket Kebutuhan Peserta didik). AKS yang digunakan oleh STN adalah buatan 

dari koordinator bimbingan dan konseling di SMA N 1 Muntilan. “Angket, sini 



146 
 

 
 

membuat sendiri. Semua guru bimbingan dan konseling di sekolah ini menggunakan 

AKS (Angket Kebutuhan Peserta didik).” (lampiran 1e: 4). Selain itu pada tahun 

ajaran baru STN juga menggunakan angket yang berisi data pribadi peserta didik 

sehingga dalam mempermudah STN dalam melakukan himpunan data. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan oleh STN dalam 

melakukan kebutuhan adalah instrumen non tes yang berbentuk AKS (angket 

kebutuhan peserta didik).  

4.2.3.1.5 Menetapkan Jenis, Strategi, Teknik Layanan  dan Kegiatan Pendukung 

Salah satu kewajiban dari konselor sekolah adalah mengaplikasikan 

pendekatan/ model/ jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan 

konseling. Konselor sekolah melakukan identifikasi lebih mendalam untuk mencapai 

tujuan yang ingin dicapai. Dalam mengaplikasikan hal tersebut konselor sekolah juga 

perlu menentukan jenis, strategi, dan teknik yang tepat sebab tidak semua peserta 

didik membutuhkan perlakuan yang sama. Selain itu bagi konselor sekolah yang 

tidak memiliki alokasi jam masuk kelas harus lebih kreatif karena waktu pelaksanaan 

layanan tidak sesuai dengan waktu yang sudah diprogramkan. 

 STN menetapkan jenis, strategi, dan teknik layanan dan kegiatan pendukung 

didasarkan pada hasil kebutuhan peserta didik sebab tidak semua peserta didik 

membutuhkan perlakuan yang sama. STN mengungkapkan bahwa prosedur 

penetapan jenis, strategi, dan teknik layanan dilakukan dengan “membuat asassmen 

disebarkan kepada peserta didik kemudian dikumpulkan, dianalisis, dan dibuat 

program. Di program itu nanti ada jenis, strategi, dan teknik yang akan digunakan.” 

(lampiran 1e: 5). Dari pernyataan STN tersebut juga dapat diketahui bahwa 
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penetapan jenis, strategi, dan jenis layanan dicantumkan pada program bimbingan 

dan konseling. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan jenis, strategi, dan teknik 

layanan dan kegiatan pendukung STN melakukan identifikasi lebih dalam terhadap 

kebutuhan peserta didik. Selain itu jenis, strategi, dan teknik layanan dicantumkan 

pada program bimbingan dan konseling. 

4.2.3.1.6 Penentuan Jadwal layanan dan Kegiatan Pendukung 

Penentuan jadwal layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling 

yang dilakukan oleh STN dengan meminta jam pelajaran dari guru mata pelajaran 

lain. “Untuk jadwal pelaksanaan, kaitannya dengan kegiatan dan layanan-layanan 

yang tidak bisa dilakukan di kelas karena tidak ada jam masuk kelas sedangkan 

untuk layanan informasi contohnya harus masuk kelas ya kita mencarikan jam dari 

guru mata pelajaran lainnya mbak.” (lampiran 1e: 6). 

Jadi jadwal layanan hanya diberikan ketika STN sudah meminta jam 

pelajaran dari guru mata pelajaran lain. Hal ini dikarenakan STN tidak memiliki 

alokasi jam masuk kelas sehingga jika tidak minta jam STN tidak bisa memberikan 

layanan di dalam kelas. 

Jadi dapat disimpulkan dalam penentuan jadwal layanan dan kegiatan 

pendukung STN tidak memiliki jadwal yang pasti sehingga harus meminta jam 

pelajaran dari guru mata pelajaran lain. Waktu pelaksanaan di dalam program tidak 

sesuai dengan waktu pelaksanaan secara nyata. 
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4.2.3.1.7 Menentukan Anggaran Dana dan Fasilitas 

Dalam merencanakan program bimbingan dan konseling konselor sekolah 

perlu merumuskan dan menginventarisasikan berbagai fasilitas dan anggaran dana 

yang diperlukan untuk memperlancar jalannya kegiatan bimbingan dan konseling di 

sekolah. Dalam menetapkan anggaran dana yang diperlukan dalam melaksanakan 

kegiatan bimbingan dan konseling STN mengajukan proposal kepada pihak sekolah. 

STN hanya mengajukan dana yang sering dipergunakan saja seperti fotokopi, 

kunjungan rumah, pelatihan-pelatihan dan MGBK. “Untuk anggaran ya kita 

mengajukan yang sering kita gunakan seperti kunjungan rumah dan untuk fotokopi 

kebutuhan peserta didik seperti instrumen dan sebagainya kan kita juga butuh kertas. 

Selain itu untuk kegiatan bimbingan dan konseling seperti MGBK dan pelatihan-

pelatihan. Biasanya dilakukan diawal tahun pelajaran.” (lampiran 1e: 8). 

Fasilitas yang dimiliki oleh bimbingan dan konseling di SMA N 1 Muntilan 

“Fasilitasnya ya peralatan seperti ruang bimbingan dan konseling, ruang kerja, ruang 

konseling individual, dan yang bisa dilihat disini mbak..” (lampiran 1e: 7). Fasilitas 

yang ada ruang konseling individual, ruang konseling kelompok, ruang kerja, ruang 

tamu, loker, almari, dan lain sebagainya (lihat pada lampiran 7). 

Jadi dalam menentukan anggaran dana dan fasilitas untuk kegiatan bimbingan 

dan konseling STN mengajukan kepada pihak sekolah dalam bentuk proposal. 

Pengelolaan anggaran dana dilakukan sendiri oleh STN melalui konsultasi pada 

pihak yang terkait dalam bidang pengeluaran di sekolah. 
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4.2.3.2 Pelaksanaan Program bimbingan Dan Konseling 

4.2.3.2.1 Bidang-Bidang Bimbingan 

Bidang bimbingan adalah cakupan bidang kehidupan dari peserta didik yang 

akan dikembangkan secara optimal melalui program bimbingan dan konseling. 

Bidang bimbingan yang dilakukan oleh STN meliputi empat bidang bimbingan, yaitu 

pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, pengembangan 

kehidupan belajar, dan pengembangan kehidupan karir. “Semua bidang mbak. 

Mencakup empat bidang yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir mbak. Ada 

kok di program saya.” (lampiran 1e: 9). Hal ini juga dibuktikan dengan 

dicantumkannya keempat bidang bimbingan tersebut ke dalam program bimbingan 

dan konseling. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bidang bimbingan yang 

dilakukan oleh STN meliputi empat bidang bimbingan, yaitu pengembangan 

kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, pengembangan kehidupan 

belajar, dan pengembangan kehidupan karir. Keempat bidang bimbingan tersebut 

juga dicantumkan ke dalam program bimbingan dan konseling. 

4.2.3.2.2 Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling 

SMA N 1 Muntilan tidak memberikan alokasi jam masuk kelas bagi 

bimbingan dan konseling sehingga dalam pelaksanaannya STN menyesuaikan 

dengan jam pelajaran yang didapatkan setelah melakukan koordinasi dengan guru 

mata pelajaran yang bersangkutan. Umunya STN melaksanakan semua jenis layanan 

namun porsinya sangat minim sebab terbentur dengan tidak adanya alokasi waktu.  



150 
 

 
 

Untuk layanan dengan format klasikal dilakukan dengan cara meminta pada 

guru mata pelajaran lain karena tidak ada jam masuk kelas. Jika STN tidak meminta 

jam STN tidak bisa memberikan layanan dengan format klasikal. “…layanan-

layanan yang tidak bisa dilakukan di kelas karena tidak ada jam masuk kelas 

sedangkan untuk layanan informasi contohnya harus masuk kelas ya kita mencarikan 

jam dari guru mata pelajaran lainnya mbak.” (lampiran 1e: 6). Berdasarkan 

pengamatan peneliti ketika melakukan penelitian STN adalah konselor sekolah yang 

rajin meminta jam untuk layanan klasikal karena memang banyak informasi yang 

harus diberitahukan kepada peserta didik kelas XII (lampiran 6). 

Untuk layanan kelompok juga minim dilakukan oleh STN karena terbentur 

oleh waktu. Layanan harus direncanakan dengan baik karena memang terbentur 

dengan tidak adanya waktu “Semuanya diberikan, namun untuk layanan bimbingan 

kelompok dan konseling kelompok yang harus direncanakan dengan baik mengingat 

waktunya. Soalnya kita tau sendiri layanan bkp dan kkp itu tidak bisa diprediksikan 

selesainya. Satu jam atau dua jam kan kita tidak tau selesainya.” (lampiran 1e: 10).  

Sedangkan untuk layanan individual sering dilakukan. Jika peserta didik 

membutuhkan layanan individual langsung dilayani oleh STN. Hal ini diperkuat 

dengan hasil observasi bahwa setiap saat ketika ada peserta didik datang STN selalu 

siap memberikan layanan dan meninggalkan pekerjaan yang sedang dia kerjakan. 

Banyak peserta didik kelas XII yang datang dengan sukarela untuk meminta layanan 

konsultasi ataupun konseling individual. 

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan layanan 

klasikal STN meminta jam pelajaran kepada guru mata pelajaran lain baru kemudian 
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melakukan layanan klasikal. Layanan kelompok dilakukan oleh STN meskipun 

dengan porsi yang sangat minim karena terbentur dengan tidak adanya jam bagi 

bimbingan dan konseling. Sedangkan untuk pelaksanaan layanan individual STN 

melakukan ketika ada peserta didik yang membutuhkan layanan individual baik 

peserta didik datang sendiri ke ruang bimbingan dan konseling ataupun dipanggil 

oleh STN ke ruang bimbingan dan konseling. 

4.2.3.2.3 Jenis Kegiatan Pendukung Bimbingan dan Konseling 

Kegiatan pendukung yang rutin dilakukan oleh STN adalah aplikasi 

instrumentasi, kunjungan rumah dan himpunan data. Untuk konferensi kasus 

beberapa tahun ini tidak dilakukan karena memang tidak ada kasus yang perlu untuk 

dikonferensikan. “Himpunan data, aplikasi instrumentasi, kunjungan rumah. Namun 

untuk konferensi kasus jarang dilakukan karena memang masalah yang dialami anak 

bisa diselesaikan oleh guru bimbingan dan konseling nya sendiri mbak.” (lampiran 

1e: 11). 

Untuk aplikasi instrumentasi dapat dibuktikan dengan adanya instrumen 

AKS, angket data diri, dan angket peminatan. Sedangkan untuk himpunan data 

dibuktikan dengan adanya hasil analisis AKS, hasil angket peminatan, data diri 

peserta didik, hasil tes psikologis, nilai rapot SMP, dan legger. Untuk kunjungan 

rumah ada laporan hasil kunjungan rumahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan pendukung yang pasti dilakukan oleh STN adalah aplikasi instrumentasi 

dan himpunan data. 
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4.2.3.2.4 Tahapan Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling 

Tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh STN dimulai dari perencanaan 

program bimbingan dan konseling di awal tahun ajaran baru. STN melakukan 

kebutuhan terlebih dahulu dengan melakukan aplikasi instrumentasi. Setelah itu STN 

membuat program bimbingan dan konseling. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

program bimbingan dan konseling yang sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah 

dan instrumen AKS yang digunakan untuk melakukan aplikasi instrumentasi. Setelah 

perencanaan STN melaksanakan program bimbingan dan konseling dengan meminta 

jam pelajaran kepada guru mata pelajaran lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

laporan harian atau jurnal harian, satlan, dan satkung. Tahapan yang ketiga adalah 

evaluasi program bimbingan dan konseling. Hal ini dibuktikan dengan adanya laiseg 

dan lapelprog. Setelah itu STN melakukan analisis dan tindak lanjut jika diperlukan. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan STN (lampiran 1e: 12) bahwa 

“Awal kita membuat asassmen menjadi program. Untuk pelaksanaan 

nanti kita minta kepada guru yang bersangkutan, namun untuk peserta 

didik yang mengalami masalah individu mereka sudah datang dengan 

sendirinya. Setelah itu dilakukan evaluasi setelah satu bulan program 

dilakukan. Kemudian di analisis dan ditindak lanjuti jika memang perlu 

untuk ditindak lanjuti.” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling yang dilakukan oleh STN sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

4.2.3.2.5 Jumlah Peserta didik yang Menjadi Tanggung Jawab Guru Pembimbing 

Jumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawab STN sebanyak 249 anak. 

STN mengampu seluruh kelas XII baik itu MIA ataupun IIS. Untuk pembagian 

peserta didik asuh dilakukan dengan cara musyawarah dengan sesama konselor 
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sekolah di SMA N 1 Muntilan, ada kesepakatan sendiri. “Oh itu kesepakatan dari 

guru bimbingan dan konseling nya kok mbak” (lampiran 1e: 13). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik asuh yang dimiliki oleh STN 

sudah sesuai dengan SK Mendikbud No.025/0/1995 dimana peserta didik asuh yang 

dimiliki harus berjumlah 150 orang peserta didik atau lebih. 

4.2.3.3 Evaluasi Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

4.2.3.3.1 Evaluasi Peserta Didik 

STN mengatakan Iya mbak, saya melakukannya.“Diawal tahun ajaran baru 

dengan menganalisis kebutuhan dari mereka. Jadi nanti saya bisa menganalisis 

apakah layanan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan mereka atau belum.” 

(lampiran 1e: 14).  

Di awal tahun ajaran baru STN melakukan himpunan data dan data yang 

diperoleh STN dapatkan dari berbagai pihak. STN melakukan evaluasi peserta didik 

melalui aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Data yang sudah didapatkan 

kemudian dianalisis sehingga STN tau kebutuhan dari peserta didik. Evaluasi peserta 

didik dipergunakan untuk melihat layanan yang diberikan sudah sesuai dengan 

kebutuhan dari peserta didik ataukah masih belum sesuai. 

Dari pernyataan STN diatas dapat disimpulkan bahwa STN melakukan 

evaluasi terhadap peserta didik diawal tahun ajaran dengan menganalisis kebutuhan 

peserta didik, sehingga dapat melihat layanan yang diberikan nanti sesuai atau tidak 

dengan kebutuhan dari peserta didik. 
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4.2.3.3.2 Evaluasi Program 

Evaluasi program yang dilakukan oleh STN sudah direncanakan di dalam 

program kerja bimbingan dan konseling. “Ya melakukannya, dan pasti iya itu. Sudah 

direncanakan di program kerja bimbingan dan konseling itu mbak. Juga disana sudah 

ada apa saja yang akan dievaluasi. (lampiran 1e: 17). Didalam program hal yang 

dievaluasi adalah hasil dari layanan dan proses pelaksanaan layanan. Evaluasi 

dilakukan untuk menilai keefektifan dari suatu layanan serta sebagai pertimbangan 

pengembangan. 

Jadi berdasarkan pernyataan STN diatas dapat diketahui bahwa STN 

melakukan evaluasi program, dan evaluasi program tersebut sudah dicantumkan ke 

dalam program kerja bimbingan dan konseling. 

4.2.3.3.3 Evaluasi Proses 

Evaluasi proses yang dilakukan oleh STN ketika memberikan layanan kepada 

peserta didik. Evaluasi proses dilakukan setelah program yang dibuat sudah 

dilaksanakan selama satu bulan. “Iya saya melakukan. Biasanya kita melakukan 

evaluasi jika sudah satu bulan mbak.” (lampiran 1e: 15). Hal yang dianalisis oleh 

STN adalah respon dari peserta didik, waktu pelaksanaan, dan yang didapatkan 

peserta didik setelah mengikuti layanan. “Respon peserta didik ketika mengikuti 

layanan, lalu waktu pelaksanaan, dan yang didapat peserta didik sesudah mengikuti 

layanan.” (lampiran 1e: 16). STN menekankan pada respon peserta didik ketika 

mengikuti layanan. Padahal ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan evaluasi layanan yaitu pelaksanaan kegiatan pendukung, mekanisme 

administrasi, keterlibatan personel sekolah lain, fasilitas dan anggaran dana. 
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Jadi dari uraian diatas dapat diketahui bahwa STN menitikberatkan respon 

peserta didik terhadap pelaksanaan layanan sehingga evaluasi proses yang dilakukan 

oleh STN belum lengkap. 

4.2.3.3.4 Evaluasi Hasil 

Evaluasi hasil dilakukan oleh STN untuk memperbaiki kualitas layanan yang 

sudah dilaksanakan. Hal yang dievaluasi adalah seberapa banyak pengentasan 

masalah peserta didik yang sudah dilakukan dan pengembangan aspek yang dimiliki 

oleh peserta didik. Evaluasi hasil dilakukan secara berkala namun berkelanjutan. 

Evaluasi hasil bimbingan dan konseling juga menjadi agenda rutin yang harus 

dilakukan oleh STN. Hal ini dibuktikan dengan pencantuman evaluasi hasil ke dalam 

program kerja umum bimbingan dan konseling yang dibuat oleh STN. “Iya itu saya 

lakukan. Evaluasi hasil ini berkenaan dengan pengentasan masalah dari peserta didik 

dan pengembangan diri dari peserta didik tersebut mbak. Evaluasi ini sudah 

diagendakan mbak dan dilakukan secara rutin.” (lampiran 1e: 18). 

Jadi dari uraian diatas dapat diketahui bahwa STN melakukan evaluasi hasil 

secara rutin dan berkala. 

4.2.3.4 Mekanisme Kerja Administrasi Program Bimbingan dan Konseling 

4.2.3.4.1 Mekanisme Kerja Personel Sekolah 

Mekanisme kerja pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang 

dilakukan di SMA N 1 Muntilan sudah baik menurut STN. Menurut STN personel 

sekolah sudah bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan 

konseling. Guru-guru memberi masukan kepada konselor sekolah dan juga dalam 

pelaksanaan kegiatan juga meminta jam dari guru mata pelajaran lain sehingga kerja 
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sama personel di SMA N 1 Muntilan sudah cukup baik. “Kalau di SMA N 1 

Muntilan itu bisa sebab kita juga mendapat masukan juga dari guru-guru lainnya” 

(lampiran 1e: 19). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja pelaksanaan 

bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh STN dengan personel sekolah lainnya 

sudah berjalan dengan baik dan saling memberi masukan. 

4.2.3.4.2 Mekanisme Administrasi Program Bimbingan dan Konseling 

Administrasi yang dibuat STN bisa dikatakan cukup baik. Hal ini dibuktikan 

dengan catatan harian STN yang sangat rapi. Selain itu administrasi bimbingan dan 

konseling yang dibuat STN sangat lengkap. Mulai dari asassmen, program 

bimbingan dan konseling, satuan layanan (satlan), satuan pendukung (satkung), 

kemudian laprlprog, laporan kunjungan rumah, laporan konseling individu. 

“Asassment, kemudian program, dibuat dalam bentuk satuan layanan, setelah 

dilakukan kemudian dievaluasi dalam bentuk lapelprog.” (lampiran 1e: 21). 

Pembuatan administrasi dilakukan secara berkala. Diawal STN membuat 

program dengan analisis kebutuhan, kemudian administrasi lainnya dibuat setelah 

STN memberikan layanan. “Kalau administrasi awal itu kita membuat program. 

Dalam pelaksanaan administrasi dibuat setelah layanan diberikan. Administrasi lain 

dibuatnya secara berkala dan berkelanjutan karena layanan yang diberikan dilakukan 

secara berkala” (lampiran 1e: 20). 

Jadi dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa mekanisme administrasi 

program bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh STN sudah baik. Secara 

berkala dan terus menerus dibuat dan lengkap. 
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4.2.4 Subjek EWS 

EWS menjadi konselor sekolah di SMA N 1 Muntilan mulai pada tahun 

2010 sebab EWS merupakan konselor sekolah pindahan dari SMA N 1 Salaman. 

Konselor sekolah lulusan S1 UNNES ini paling rajin dalam merekap hasil dari 

himpunan data. Selain itu pembawaan EWS yang keibuan membuat peserta didik 

tidak canggung jika akan meminta layanan konsultasi atau konseling individual. 

EWS merupakan konselor yang rajin. Hal ini dibuktikan dengan kehadirannya yang 

tidak pernah terlambat. Dia juga selalu berpenampilan rapi setiap harinya sehinga 

EWS selalu mengikuti apel rutin setiap paginya jika tidak masuk kelas pada jam 

pertama. 

4.2.4.1 Perencanaan Program Bimbingan dan Konseling 

4.2.4.1.1 Analisis Kebutuhan Peserta Didik 

Analisis kebutuhan peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

seorang konselor dalam menguraikan dan menelaah berbagai data mengenai peserta 

didik untuk mengetahui kebutuhan dari peserta didik. Sebelum konselor melakukan 

analisis kebutuhan peserta didik konselor perlu melakukan kebutuhan terlebih 

dahulu, sebab kebutuhan merupakan kegiatan pertama yang harus dilakukan oleh 

konselor sekolah. Hasil dari analisis terhadap kebutuhan peserta didik tersebut 

digunakan sebagai dasar dalam membuat program bimbingan dan konseling.  EWS 

melakukan analisis kebutuhan peserta didik ketika tahun ajaran baru dimulai karena 

analisis kebutuhan peserta didik adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh 

konselor sekolah. Sedangkan untuk data yang dikumpulkan dalam melakukan 

analisis kebutuhan peserta didik adalah data hasil angket peminatan, hasil tes 
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psikologis, hasil belajar peserta didik dari SMP, hasil angket kebutuhan peserta didik 

(AKS), dan data pribadi peserta didik (lihat lampiran 7). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa EWS sudah melakukan analisis kebutuhan 

peserta didik dengan baik sesuai dengan prosedur penyusunan program bimbingan 

dan konseling, dilakukan diawal tahun ajaran dan menggunakan berbagai macam 

data. 

4.2.4.1.2 Analisis Kebutuhan Lingkungan 

Analisis kebutuhan lingkungan adalah kegiatan yang dilakukan oleh konselor 

sekolah untuk memahami situasi dan kondisi sekolah. Dalam melakukan analisis 

kebutuhan sekolah sebaiknya konselor sekolah memperhatikan kebijakan yang 

diterapkan, sarana dan prasarana, yang dimiliki, dan harapan dari sekolah dan 

masyarakat terhadap bimbingan dan konseling. Dalam membuat program bimbingan 

dan konseling konselor sekolah juga harus memperhatikan kebutuhan dari sekolah. 

Konselor sekolah perlu melibatkan stakeholder atau personel sekolah lain dalam 

membuat program bimbingan dan konseling sekolah dalam bentuk usulan atau 

masukan terhadap bimbingan dan konseling. Namun EWS beranggapan bahwa 

program bimbingan dan konseling itu hanya berhubungan dengan kepentingan anak 

jadi EWS tidak melakukan analisis kebutuhan lingkungan. Jika ada guru lain yang 

memberikan masukan kepada EWS ditampung tetapi tidak dimasukkan ke dalam 

program bimbingan dan konseling. “Tidak, karena itu untuk kepentingan anak jadi 

kita acuannya ke anak. Tetapi jika ada guru yang memberi masukan kepada guru 

bimbingan dan konseling akan kami tampung, tidak kita masukkan ke dalam 
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program tetapi nanti kita lakukan secara incidental jika ingin melakukannya.” 

(lampiran 1f: 2). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam analisis kebutuhan lingkungan EWS 

hanya memperhatikan kebijakan yang diterapkan yaitu tidak memberikan alokasi jam 

masuk kelas bagi bimbingan dan konseling tapi tidak meminta usulan atau masukan 

dari pihak lain dalam merencanakan program bimbingan dan konseling. 

4.2.4.1.3 Menetapkan Tujuan dan Hasil Yang Ingin Dicapai 

Tujuan merupakan bagian utama dari perencanaan termasuk dalam 

perencanaan program bimbingan dan konseling. Sebab tujuan berfungsi sebagai alat 

pengendali atau tolak ukur dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sukardi (2008: 37) 

menyatakan bahwa “… dalam penyusunan program bimbingan dan konseling 

hendaknya dirumuskan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai dalam menangani 

berbagai masalah…”. Perumusan tujuan atau hasil yang ingin dicapai harus terarah 

dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan. 

Dalam menetapkan tujuan dan hasil yang ingin dicapai EWS berpatokan pada 

hasil analisis kebutuhan peserta didik. Dari hasil analisis kebutuhan peserta didik 

tersebut kemudian dijabarkan dan dibuat perencanaan program bimbingan dan 

konseling untuk melaksanakan layanan. Tujuan dan hasil disusun dan akan 

dicantumkan ke dalam perencanaan program bimbingan dan konseling. “Dari 

kebutuhan kemudian kita buat analisa kebutuhan, dan dari itu kita buat perencanaan 

untuk melaksanakan layanan. Tujuan dan hasil nanti tercantum di dalam perencanaan 

programnya.” (lampiran 1f: 3). 
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 Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan program yang 

ditetapkan oleh EWS didasarkan pada hasil analisis kebutuhan peserta didik atau 

kebutuhan dari peserta didik tanpa melibatkan personel sekolah lainnya. 

4.2.4.1.4 Mampu Membuat dan Menggunakan Instrumen 

Intrumen yang digunakan dalam kegiatan bimbingan dan konseling ada dua, 

yaitu instrumen tes dan non-tes. Instrumen digunakan sebagai alat dalam 

menyelenggarakan kebutuhan terhadap peserta didik. Umumnya dalam membuat 

suatu program konselor sekolah lebih dari satu instrumen agar data peserta didik 

yang didapatkan lebih lengkap. Instrumen yang digunakan oleh EWS adalah AKS 

(Angket Kebutuhan Peserta didik). AKS dibuat sendiri oleh koordinator bimbingan 

dan konseling di SMA N 1 Muntilan dan untuk analisisnya dibantu oleh mahasiswa 

PPL.” Kebetulan di sekolah ini membuat angket sendiri. Angket kebutuhan peserta 

didik (AKS). Dan kemarin dibantu oleh mahasiswa PPL untuk analisis datanya.” 

(lampiran 1f: 4). Selain AKS EWS juga menggunakan DCM untuk melengkapi 

kebutuhan yang diberikan kepada peserta didik. “Selain itu untuk memperlengkap 

data saya menggunakan DCM.” (lampiran 1f: 4). Selain itu pada tahun ajaran baru 

EWS juga menggunakan angket yang berisi data pribadi peserta didik sehingga 

dalam mempermudah EWS dalam melakukan himpunan data. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan oleh EWS dalam 

melakukan kebutuhan adalah instrumen non-tes yang berbentuk AKS (angket 

kebutuhan peserta didik) dan DCM. Sehingga EWS menggunakan dua instrumen 

dalam melakukan kebutuhan kepada peserta didik. 
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4.2.4.1.5 Menetapkan Jenis, Strategi, Teknik Layanan dan Kegiatan Pendukung 

Salah satu kewajiban dari konselor sekolah adalah mengaplikasikan 

pendekatan/ model/ jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan 

konseling. Konselor sekolah melakukan identifikasi lebih mendalam untuk mencapai 

tujuan yang ingin dicapai Dalam mengaplikasikan hal tersebut konselor sekolah juga 

perlu menentukan jenis, strategi, dan teknik yang tepat sebab tidak semua peserta 

didik membutuhkan perlakuan yang sama. Selain itu bagi konselor sekolah yang 

tidak memiliki alokasi jam masuk kelas harus lebih kreatif karena waktu pelaksanaan 

layanan tidak sesuai dengan waktu yang sudah diprogramkan. 

 EWS menetapkan jenis, srategi, dan teknik layanan dan kegiatan pendukung 

didasarkan pada kebutuhan dari peserta didik. Karena hal ini berkaitan dengan jenis 

layanan maka disesuaikan juga dengan materi yang akan diberikan. “Berdasarkan 

kebutuhan peserta didik. Jadi ini kan berkaitan dengan jenis layanan. Kira-kira kok 

ada banyak materi yang akan diberikan. Misalnya tentang perguruan tinggi ya mbak 

nah berarti ini masuk ke dalam layanan informasi.” (lampiran 1f: 5). 

Selain itu dalam menentukan strategi EWS juga melihat siatuasi dan kondisi 

dari peserta didik. Strategi yang digunakan yang enak dan bisa membuat peserta 

didik paham tujuan dari pemberian layanan secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan 

yang dikatakan EWS (lampiran 1f: 5) bahwa 

“Kalau layanan penguasaan konten itu pengalamannya agak lama, 

karena kita mengajak anak untuk berbuat, jika anak gak banyak 

pekerjaan ya gak masalah tetapi saat anak banyak pekerjaan seperti PR 

dan ulangan nanti mereka mengerjakannya sesuka hatinya sendiri 

mbak. Makanya disesuaikan dengan siatuasi dan kondisi peserta 

didiknya. Kalo kita tidak melihat situasi bisa jadi Mereka nanti minta 

mengerjakan di rumah padahal nanti dirumah tidak mengerjakan. Jadi 
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ya kita mencari strategi yang enak saja, artinya anak bisa mengetahui 

tujuannya secara menyeluruh.” 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan jenis, strategi, dan teknik 

layanan dan kegiatan pendukung EWS menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta 

didik dan situasi serta kondisi dari peserta didik itu sendiri. 

4.2.4.1.6 Penentuan Jadwal layanan dan Kegiatan Pendukung 

Penentuan jadwal layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling 

EWS meminta jam pelajaran dari guru olahraga atau guru agama. EWS juga akan 

menggunakan jam kosong tetapi tidak ada tugas bagi peserta didik. EWS tidak mau 

jika diminta mengisi jam kosong oleh guru mata pelajaran sebab pada prinsipnya 

EWS hanya akan meminta jam jika memang membutuhkan jam untuk masuk kelas. 

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan EWS (lampiran 1f: 6) bahwa 

“Kalau dalam kegiatan ini bu Endah meminta kelegaan dari guru mata 

pelajaran olahraga. Kebetulan olahraga ini setiap minggunya 3 jam 

pelajaran, 2 jam praktik dan 1 jamnya teori. Atau minta guru agama. Kita 

ini memang kaya semacam benalu ya mbak, meminta jam pelajaran dari 

guru mata pelajaran lain. Terkadang dari guru yang bersangkutan malah 

meminta kita untuk mengisi yang 2 jam pelajaran mbak tapi kalau mau 

minta jam ya harus janjian jauh-jauh hari mbak. Misal lagi ada jam 

kosong dan anak tidak diberi tugas, anak Cuma diminta untuk fotokopi 

tanpa sepengetahuan guru pengampunya nanti kita ngrayu anak-anak 

untuk diisi jam bimbingan dan konseling saja. Nanti lain waktu kita bilang 

sama guru yang bersangkutan kalau jam kosongnya kita isi. Nah tapi 

kalau kita disuruh untuk mengisi jam kosong kita tidak mau mbak. 

Misalnya gurunya mau pergi atau ada keperluan kita gak mau. Tapi kalau 

kita mau masuk baru kita nembusi guru yang akan kita minta jamnya. 

Pada prinsipnya kita datang pada guru ketika karena kita butuh dan tidak 

mau mbak dipasrahi guru untuk mengisi jam kosong.” 

Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan waktu yang dicantumkan pada 

program mingguan dengan waktu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. 
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Jadi dapat disimpulkan dalam penentuan jadwal layanan dan kegiatan 

pendukung EWS meminta jam pelajaran dari guru olahraga dan pendidikan agama 

islam (PAI). Tidak adanya alokasi jam masuk kelas menyebabkan adanya perbedaan 

Waktu pelaksanaan layanan dengan waktu yang ada di program mingguan. 

4.2.4.1.7 Menentukan Anggaran Dana dan Fasilitas 

Dalam merencanakan program bimbingan dan konseling konselor sekolah 

perlu merumuskan dan menginventarisasikan berbagai fasilitas dan anggaran dana 

yang diperlukan untuk memperlancar jalannya kegiatan bimbingan dan konseling di 

sekolah. dalam menetapkan anggaran dana yang diperlukan dalam melaksanakan 

kegiatan bimbingan dan konseling EWS mengajukan proposal kepada pihak sekolah. 

EWS mengajukan anggaran yang ringan seperti untuk fotokopi instrumen atau yang 

dipergunakan untuk keperluan peserta didik. “Untuk penetapan anggaran biaya itu 

kemarin itu kita mengajukannya ya kita kira-kira saja. Kita ajukan yang ringan mbak, 

misal mau memberikan info kepada anak ya kita fotokopi mbak. Tapi kalau kita 

tidak membutuhkan ya kita tidak mengeluarkan anggaran mbak.” (lampiran 1f: 8). 

Fasilitas yang dimiliki oleh bimbingan dan konseling di SMA N 1 Muntilan 

ada fasilitas ruangan. Untuk layanan di dalam kelas sekolah hanya menyediakan 

LCD, dan untuk alatnya EWS membawa sendiri. “Fasilitas ruangan ada ya mbak. 

Tapi kalau di kelas ya Cuma ada LCD mbak, alatnya kita bawa sendiri seperti laptop 

dan perangkat lain. Soalnya laptop dari sekolah biasanya digunakan oleh guru lain.” 

(lampiran 1f: 7). 

Jadi dalam menentukan anggaran dana dan fasilitas untuk kegiatan bimbingan 

dan konseling EWS mengajukan kepada pihak sekolah dalam bentuk proposal. 



164 
 

 
 

Pengelolaan anggaran dana dilakukan sendiri oleh EWS. Sedangkan untuk fasilitas 

sekolah menyediakan ruangan beserta LCD dan alatnya EWS membawa sendiri. 

4.2.4.2 Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling 

4.2.4.2.1 Bidang-Bidang Bimbingan 

Bidang bimbingan adalah cakupan bidang kehidupan dari peserta didik yang 

akan dikembangkan secara optimal melalui program bimbingan dan konseling. 

Bidang bimbingan yang dilakukan oleh EWS meliputi empat bidang bimbingan, 

yaitu pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, 

pengembangan kehidupan belajar, dan pengembangan kehidupan karir. Namun EWS 

lebih berfokus pada bidang karir. “bidangnya pribadi itu seperti konseling. Bidang 

sosial, belajar, dan karir. Kalau bu endah fokusnya itu begini mbak, di dalam 

kurikulum kan guru BK dituntut untuk memberikan gambaran mengenai perguruan 

tinggi fokusnya ke bidang karir…” (lampiran 1f: 9). 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bidang bimbingan yang 

dilakukan oleh EWS meliputi empat bidang bimbingan, yaitu pengembangan 

kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, pengembangan kehidupan 

belajar, dan pengembangan kehidupan karir keempat bidang bimbingan tersebut juga 

dicantumkan ke dalam program bimbingan dan konseling. Namun EWS lebih 

memfokuskan pada bidang karir saja. 

4.2.4.2.2 Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling 

SMA N 1 Muntilan tidak memberikan alokasi jam masuk kelas bagi 

bimbingan dan konseling sehingga dalam pelaksanaannya EWS menyesuaikan 

dengan jam pelajaran yang didapatkan setelah melakukan koordinasi dengan guru 
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mata pelajaran yang bersangkutan. Umumnya EWS melaksanakan semua jenis 

layanan namun porsinya sangat minim sebab terbentur dengan tidak adanya alokasi 

waktu.  

Untuk layanan dengan format klasikal dilakukan dengan cara melobby atau 

melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran. Layanan klasikal lebih 

difokuskan pada layanan informasi. “Kebanyakan yang dilakukan adalah layanan 

informasi. Kalau layanan konten kemarin dibantu sama mahasiswa PPL.” (lampiran 

1f: 10). 

Untuk layanan kelompok juga minim dilakukan oleh EWS karena terbentur 

oleh waktu. “Maunya ya layanan bimbingan kelompok jalan, konseling kelompok 

jalan tapi mengingat waktu, melihat kondisi sama situasi anak juga sudah sangat 

padat jadi kita memang benar-benar terbentur dengan waktu. Tapi dalam 1 semester 

pasti melakukan mbak.” (lampiran 1f: 10). 

Sedangkan untuk layanan individual sering dilakukan. Jika peserta didik 

membutuhkan layanan individual langsung dilayani oleh EWS. Hal ini diperkuat 

dengan hasil observasi bahwa setiap saat ketika ada peserta didik datang EWS selalu 

siap memberikan layanan dan meninggalkan pekerjaan yang sedang dia kerjakan. 

EWS memang lebih menekankan pada layanan individual. “…penekanannya lebih 

kepada individualnya mbak. Kita benar-benar memfasilitasi anak yang 

membutuhkan bimbingan.” (lampiran 1f: 10). Namun terkadang EWS memanggil 

peserta didik secara berkelompok untuk diberikan informasi (lampiran 1f: 9) 

“otomatis saya memanggil anak itu enam-enam di ruang BK karena 

keterbatasan ruang…Kalau kata pak Harso layanan secara 

berkelompok tapi sifatnya menginformasikan itu boleh tetapi bukan 
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layanan kelompok. Karena memang tidak tersedianya waktu bagi 

saya.” 

 

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan layanan 

klasikal EWS melakukan koordinasi terlebih dahulu terhadap guru mata pelajaran 

lain baru kemudian melakukan layanan klasikal dan layanan lebih ditekankan pada 

layanan informasi. Layanan kelompok dilakukan oleh EWS meskipun dengan porsi 

yang sangat minim karena terbentur dengan tidak adanya jam bagi bimbingan dan 

konseling. Dan EWS lebih memberikan penekanan kepada layanan individual dan 

benar-benar memfasilitasi peserta didik yang membutuhkan bimbingan. 

4.2.4.2.3 Jenis Kegiatan Pendukung Bimbingan dan Konseling 

Kegiatan pendukung yang rutin dilakukan oleh EWS adalah aplikasi 

instrumentasi dan himpunan data. Untuk kunjungan rumah dilakukan dengen 

persetujuan dari anak (lampiran 1f: 12) 

 “Kegiatan pendukung yang biasa saya lakukan aplikasi instrumentasi 

dengan angket, himpunan data bu Endah itu data jati diri, angket isian. 

Kalau tahun kemarin dan sampai sekarang saya mengambil data dari 

PSB (Penerimaan Peserta didik Baru), jadi saya bisa tau apakah peserta 

didik itu ikut orang tua atau wali, penghasilan orang tua, karena itu data 

untuk sekolah jadi ya pasti diisi mbak soalnya anak suka tidak mengisi 

jika diberikan angket isian. Kunjungan rumah itu kan dilakukan atas ijin 

anak ya mbak, tapi jika memang terpaksa memang ada masalah yang 

mendesak saya lebih sering memanggil orang tua ke sekolah mbak tidak 

dengan mengunjungi peserta didik jika peserta didik tidak memberikan 

ijin.” 

Untuk aplikasi instrumentasi dapat dibuktikan dengan adanya instrumen 

AKS, angket data diri, dan angket peminatan. Sedangkan untuk himpunan data 

dibuktikan dengan adanya hasil analisis AKS, hasil angket peminatan, data diri 

peserta didik, hasil tes psikologis, nilai rapot SMP, dan legger. Untuk kunjungan 



167 
 

 
 

rumah dibuktikan dengan adanya laporan hasil kunjungan rumah. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan pendukung yang pasti dilakukan oleh EWS adalah 

aplikasi instrumentasi kunjungan rumah, dan himpunan data. 

4.2.4.2.4 Tahapan Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Konseling 

Tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh EWS dimulai dari perencanaan 

program bimbingan dan konseling di awal tahun ajaran baru. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya program bimbingan dan konseling yang sudah ditanda tangani oleh 

kepala sekolah. Setelah perencanaan EWS melaksanakan program bimbingan dan 

konseling. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan harian atau jurnal harian, satlan, 

dan satkung. Tahapan yang ketiga adalah evaluasi program bimbingan dan 

konseling. Hal ini dibuktikan dengan adanya laiseg dan lapelprog. Setelah itu EWS 

melakukan analisis dan tindak lanjut jika diperlukan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan EWS (lampiran 1f: 12) bahwa 

“Di awal tahun ajaran saya lakukan perencanaan program bimbingan 

dan konseling mbak. Setelah itu pelaksanaan program dilakukan 

dengan meminta jam pelajaran kepada guru lain seperti guru olahraga 

atau PAI. Program yang sudah dilaksanakan dianalisis dengan cara 

evaluasi ya mbak. Kemudian hasilnya dianalisis lagi agar kita tahu 

perlu tindak lanjut ataukah tidak. Tapi saya jarang melakukan tindak 

lanjut karena memang permasalahan dari peserta didik sudah selesai 

mbak setelah layanan dilaksanakan.” 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling yang dilakukan oleh EWS sudah sesuai dengan prosedur. 

4.2.4.2.5 Jumlah Peserta didik yang Menjadi Tanggung Jawab Guru Pembimbing 

Jumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawab EWS sebanyak 180 anak. 

EWS mengampu kelas X IIS 5, X MIA 1, X MIA 2, X MIA 3, X MIA 4, X MIA 5. 
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“Kan itu harus sesuai sertifikasi jadi kita bagi kelas X saya dan Bu Titik, kelas XI 

Pak Yogo, dan kelas XII Pak Tris.” (lampiran 1f: 13). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik asuh yang dimiliki oleh EWS 

sudah sesuai dengan SK Mendikbud No. 025/0/1995 dimana peserta didik asuh yang 

dimiliki harus berjumlah 150 orang peserta didik atau lebih. 

4.2.4.3 Evaluasi Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

4.2.4.3.1 Evaluasi Peserta Didik 

Evaluasi peserta didik adalah kegiatan yang dilakukan oleh konselor sekolah 

dalam rangka memahami secara mendalam sasaran layanan bimbingan dan konseling 

yaitu peserta didik (konseli). Pada konselor yang tidak memiliki alokasi jam masuk 

kelas evaluasi komponen peserta didik dilakukan dengan cara melakukan himpunan 

data ketika peserta didik masuk pada awal tahun ajaran baru. 

Dalam pelaksanaan evaluasi peserta didik EWS mengatakan bahwa “Setiap 

setelah saya memberikan materi itu langsung ada evaluasi secara kelompok. Ketika 

saya memberikan materi ini saya evaluasi dan akan saya perbaiki pada kelompok 

kedua.” (lampiran 1f: 15). 

Di awal tahun ajaran baru EWS melakukan himpunan data dan data yang 

diperoleh EWS dapatkan dari berbagai pihak termasuk dari PSB (Panitia Peserta 

didik Baru). EWS melakukan evaluasi peserta didik melalui aplikasi instrumentasi 

dan himpunan data. Data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis sehingga EWS 

tau kebutuhan dari peserta didik. Evaluasi peserta didik dipergunakan untuk melihat 

layanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik ataukah 

masih belum sesuai. 
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Dari pernyataan EWS diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban yang EWS 

berikan tidak sesuai dengan teori mengenai evaluasi peserta didik, sehingga dapat 

dikatakan bahwa EWS kurang memahami mengenai evaluasi peserta didik. 

4.2.4.3.2 Evaluasi Program 

Evaluasi program yang dilakukan oleh EWS sudah menjadi agenda rutin. 

Program dievaluasi dari segi hasil dan prosesnya sehingga dapat diketahui seberapa 

jauh keberhasilan layanan yang sudah dilaksanakan. “Iya mbak. Bahkan sudah 

menjadi agenda rutin mbak. Yang dievaluasi ya programnya. Kita menilai apakah 

program yang dilaksanakan sudah mencapai hasil yang ingin dicapai. Kita melihat 

keberhasilan program dari segi hasil dan prosesnya.” (lampiran 1f: 17). 

Jadi berdasarkan pernyataan EWS diatas dapat diketahui bahwa EWS 

melakukan evaluasi program, dan evaluasi program tersebut sudah menjadi agenda 

rutin yang dilakukan oleh EWS. 

4.2.4.3.3 Evaluasi Proses 

Evaluasi proses yang dilakukan oleh EWS ketika memberikan layanan 

kepada peserta didik. “Ya sewaktu kegiatannya mbak. Misalnya materinya mungkin 

kurang, jika materi saya kurang berarti saya harus menambah ilmu lagi. Trus 

pertanyaan dari peserta didik. Terkadang pertanyaan dari peserta didik juga jadi 

bahan evaluasi diri mbak, kalau saya belum tau saya harus belajar lagi dan cari 

referensi lagi. Kalau program mungkin kemarin gak tak kasih kok sekarang saya 

kasih, nah itu bisa jadi evaluasi mbak.”  (lampiran 1f: 16). Hal yang dianalisis oleh 

EWS adalah pertanyaan dari peserta didik, respon peserta didik dan hal yang 

berkaitan dengan peserta didik. 
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EWS menekankan pada peserta didik ketika mengikuti layanan. Padahal ada 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi layanan yaitu 

pelaksanaan kegiatan pendukung, mekanisme administrasi, keterlibatan personel 

sekolah lain, fasilitas dan anggaran dana. 

Jadi dari uraian diatas dapat diketahui bahwa EWS menitikberatkan peserta 

didik ketika mengikuti layanan sehingga evaluasi proses yang dilakukan oleh EWS 

belum lengkap. 

4.2.4.3.4 Evaluasi Hasil 

Evaluasi hasil dilakukan oleh EWS untuk memperbaiki kualitas layanan yang 

sudah dilaksanakan. Hal yang dievaluasi oleh EWS dipusatkan pada informasi apa 

yang anak dapatkan setelah mengikuti layanan dan respon dari anak setelah 

mendapatkan layanan. “Kalau hasil juga dievaluasi mbak. Kalau anak sudah 

diberikan informasi kan anak jadi tau, kemudian ada respon dari anak. Nah itu kan 

juga bisa jadi evaluasi untuk hasilnya mbak.” (lampiran 1f: 17). 

Jadi dari uraian diatas dapat diketahui bahwa EWS melakukan evaluasi hasil 

berdasarkan respon peserta didik setelah mengikuti layanan. 

4.2.4.4 Mekanisme Kerja Administrasi Program Bimbingan dan Konseling 

4.2.4.4.1 Mekanisme Kerja Personel Sekolah 

Mekanisme kerja pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang 

dilakukan di SMA N 1 Muntilan sudah baik menurut EWS. Menurut EWS personel 

sekolah mampu untuk diajak bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan 

bimbingan dan konseling meskipun terkadang masih ada pandangan negatif terhadap 

guru BK.” Umumnya sih bisa walaupun mungkin pandangan terhadap guru 
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bimbingan dan konseling itu ada yang negatif tapi ya secara umum bisa diajak 

berkerja sama.” (lampiran 1f: 18). Kerja sama ini dibuktikan dengan adanya masukan 

dari guru-guru mata pelajaran “…Tetapi jika ada guru yang memberi masukan 

kepada guru bimbingan dan konseling akan kami tampung…” (lampiran 1f: 2). 

Selain itu mudahnya berkoordinasi dengan guru olahraga dan PAI ketika meminta 

jam pelajarannya. “…bu Endah meminta kelegaan dari guru mata pelajaran olahraga. 

Kebetulan olahraga ini setiap minggunya 3 jam pelajaran, 2 jam praktik dan 1 

jamnya teori. Atau minta guru agama…“ (lampiran 1f: 6). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja pelaksanaan 

bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh EWS dengan personel sekolah 

lainnya sudah berjalan dengan baik dan saling memberi masukan meski terkadang 

masih ada pandangan negatif terhadap konselor sekolah. 

4.2.4.4.2 Mekanisme Administrasi Program Bimbingan dan Konseling 

Administrasi yang dibuat EWS bisa dikatakan cukup baik. EWS mengerjakan 

administrasi bimbingan dan konseling secara berkelanjutan. “…sambil berjalan. 

Umumnya setelah saya melaksanakan, paling tidak awal memberikan informasi 

untuk gambaran….Ya bisa dikatakan mengerjakan induknya dulu baru 

dikembangkan secara berkala.” (lampiran 1f: 19). Dalam melakukan himpunan data 

juga sangat rajin. EWS mengambil data dari PSB (Penerimaan Peserta didik Baru) 

kemudian merekapnya menjadi satu dengan data-data yang lainnya.. Selain itu 

administrasi bimbingan dan konseling yang dibuat EWS sangat lengkap. Mulai dari 

asassmen, program bimbingan dan konseling, satuan layanan (satlan), satuan 

pendukung (satkung), kemudian laprlprog, laporan kunjungan rumah, laporan 
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konseling individu, dan rekapitulasi pelaksanaan layanan. “Program bimbingan dan 

konseling, satlan, rekapitulasi pelaksanaan, lapelprog.” (lampiran 1f: 20). 

Jadi dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa mekanisme administrasi 

program bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh EWS sudah baik. Secara 

berkala mulai dari induk dan dikembangkan. 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Subyek TSP 

4.3.1.1 Perencanaaan Program Bimbingan dan Konseling 

Analisis kebutuhan lingkungan tidak dilakukan oleh TSP untuk tahun 

ajaran ini seperti pernyataan TSP berikut “Kebetulan tidak mbak... tapi  kita belum 

sampai kesana, ya mungkin InshaAllah tahun depan ya mbak.” (lampiran 1c: 8). 

Program bimbingan dan konseling yang baik adalah program yang mengacu pada 

kebutuhan peserta didik dan kebutuhan dari lingkungan, sedangkan dalam 

pembuatan program bimbingan dan konseling TSP hanya mengacu pada kebutuhan 

peserta didik saja dan tidak melibatkan personel sekolah lain. Sehingga untuk 

memperbaiki hal tersebut sebaiknya TSP melibatkan personel sekolah lain dalam 

pembuatan program bimbingan dan konseling, seperti meminta usulan atau masukan 

dari personel sekolah lainnya. 

Penentuan jadwal layanan dan kegiatan pendukung dibuat oleh TSP 

secara insidental. Hal ini disebabkan karena tidak adanya alokasi jam masuk kelas 

bagi bimbingan dan konseling. Seperti yang dikatakan oleh TSP bahwa “…secara 

insidental saja. Meskipun di program itu kita tetapkan satu minggu pasti ada 
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layanan.” (lampiran 1c: 11). Jadwal yang dibuat disesuaikan dengan jam mata 

pelajaran yang diminta oleh TSP dari guru mata pelajaran lain. TSP tidak bisa 

memastikan waktu pelaksanaan namun TSP hanya menentukan materi yang akan 

diberikan kepada peserta didik. “tapi selama ini program program kita hanya yang 

berupa mingguan dan harian. Tidak kita tentukan misalnya minggu ini kita 

memberikan layanan pada kelas ini di hari ini. Yang penting minggu ini mau 

menyampaikan materi apa gitu mbak, masalah waktu dan kelasnya nanti tergantung 

kita mau minta guru mata pelajaran apa dan entah itu hari selasa rabu kamis atau 

jum‟at gitu mbak.” (lampiran 1c: 10). Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan 

antara waktu pelaksanaan yang tercantum pada program mingguan dengan waktu 

pelaksanaan yang dilakukan oleh TSP sehingga antara program bulanan dan 

mingguan terdapat kesenjangan. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa kinerja 

TSP dalam melakukan perencanaan sudah baik ketika melakukan analisis kebutuhan 

peserta didik, menetapkan jenis, strategi, dan teknik kegiatan bimbingan dan 

konseling, menetapkan tujuan dan hasil yang ingin dicapai, membuat dan 

mengaplikasikan instrumen, serta menetapkan anggaran dana dan fasilitas. 

Sedangkan untuk kinerja konselor dalam melakukan analisis kebutuhan peserta didik 

dan menentukan jadwal masih kurang baik. Analisis kebutuhan lingkungan tidak 

dilakukan oleh TSP. Dan penentuan jadwal dilakukan secara insidental. Hal ini 

disebabkan karena tidak adanya alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan 

konseling sehingga terdapat perbedaan pada waktu yang tercantum di program 

mingguan dengan waktu pelaksanaan layanan yang dilakukan oleh TSP. 
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4.3.1.2 Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling 

Jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta 

didik umumnya TSP memberikan semua jenis layanan meskipun dengan porsi 

berbeda. Perbedaan porsi ini disebabkan karena tidak adanya alokasi jam masuk 

kelas bagi bimbingan dan konseling. Kurikulum yang digunakan di SMA N 1 

Muntilan adalah kurikulum 2013 yang menurut penuturan Waka Kurikulum BK 

tidak masuk ke dalam struktur pelajaran, padahal pada Permendikbud No 81a Tahun 

2013 bimbingan dan konseling memiliki volume kegiatan tatap muka 2 jam per 

kelas. Hal ini mengakibatkan TSP harus meminta jam terlebih dahulu terhadap guru 

mata pelajaran lain padahal pada kenyataannya tidak semua guru boleh jika jam 

pelajarannya diminta oleh TSP untuk memberikan layanan klasikal. Sehingga dalam 

memberikan layanan klasikal TSP memang agak kesulitan karena tidak adanya 

alokasi jam masuk kelas.selain itu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh TSP 

tidak sesuai dengan waktu yang dicantumkan kedalam program bimbingan dan 

konseling. 

Untuk pelaksanaan layanan dengan format kelompok dilakukan oleh TSP 

dengan porsi yang sangat minim sebab TSP tidak mungkin mengambil jam pelajaran 

tertentu. Namun dalam satu semester TSP pasti melakukan layanan kelompok ini 

meskipun dengan tidak rutin. Layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh 

TSP kebanyakan adalah layanan individual, sebab layanan ini bisa dilakukan di luar 

jam pelajaran. Banyak peserta didik yang sering datang ke ruang bimbingan dan 

konseling dengan suka rela untuk berkonsultasi atau meminta layanan konseling 

secara individual. Tuntutan untuk memberikan 19 kali layanan setiap minggunya 
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lebih banyak diisi dengan layanan individual daripada layanan kelompok atau 

klasikal. Hal ini mengakibatkan ketidakmerataan layanan yang didapatkan oleh 

peserta didik. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diketahui kinerja TSP 

dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling masih kurang baik dalam 

memberikan layanan kepada peserta didik. Hal ini disebabkan karena TSP terbentur 

dengan tidak adanya alokasi waktu bagi bimbingan dan konseling. TSP harus 

meminta jam kepada guru mata pelajaran lain dan tidak semua guru boleh untuk 

dimintai jamnya. Pemberian layanan klasikal juga waktunya tidak sesuai dengan 

waktu yang dicantumkan di program bimbingan dan konseling. Tuntutan 19 kali 

layanan lebih banyak digunakan oleh TSP untuk memberikan layanan individual 

sehingga mengakibatkan ketidakmerataan dalam pemberian layanan kepada peserta 

didik. 

Sehingga untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan jenis layanan yang 

diberikan kepada peserta didik TSP perlu meningkatkan kerja sama dengan guru 

bidang studi dalam pemanfaatan jam yang akan digunakan dalam memberikan 

layanan bimbingan dan konseling. 

4.3.1.3 Evaluasi Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

Evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang dilakukan 

setelah konselor sekolah melakukan perencanaan program dan pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling. Evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling dilakukan 

untuk mengetahui keefektifan program dan layanan yang telah diberikan kepada 

peserta didik. Di SMA N 1 Muntilan yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas 
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evaluasi dilakukan untuk mengetahui program mana yang sudah dilaksanakan dan 

yang belum dilaksanakan. Dalam evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling ada 4 

komponen yang dievaluasi, yaitu komponen peserta didik, kompoen  program, 

komponen proses, dan komponen hasil. 

Evaluasi peserta didik yang dilakukan oleh TSP diawal tahun ajaran baru. 

TSP menghimpun seluruh data yang berkaitan dengan peserta didik dari berbagai 

pihak. Data yang dihimpun tersebut kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui 

kebutuhan dari peserta didik. Hal ini yang nanti akan digunakan untuk menilai 

apakah tujuan bimbingan dan konseling sudah tercapai. Namun dari hasil wawancara 

TSP seperti tidak memahami mengenai evaluasi peserta didik sehingga jawaban yang 

diberikan oleh TSP tidak sesuai dengan teori tentang evaluasi peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawaancara TSP mengaku hanya melakukan evaluasi 

proses dan evaluasi peserta didik. Padahal pada program bimbingan dan konseling 

TSP mencantumkan evaluasi hasil dan evaluasi proses dan TSP juga 

melaksanakannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa TSP tidak memahami istilah dari 

evaluasi proses dan evaluasi hasil. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kinerja TSP dalam melakukan 

evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling masih kurang baik, sebab TSP kurang 

begitu memahami mengenai istilah evaluasi proses dan hasil. Padahal TSP 

mencantumkan pada program bimbingan dan konseling dan melakukannya. Sehingga 

TSP harus memperdalam pengetahuannya mengenai  evaluasi kegiatan bimbingan 

dan konseling. 
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4.3.1.4 Mekanisme Kerja Administrasi Bimbingan Dan Konseling 

Mekanisme kerja personel sekolah yang terjalin antara TSP dengan 

personel sekolah dapat dikatakan sudah baik. Seperti kepala sekolah yang mudah 

dalam mencairkan anggaran dana dan wali kelas yang melaporkan anak didiknya 

ketika bermasalah. Namun masih ada hal yang perlu ditingkatkan oleh TSP yaitu 

koordinasi dengan guru mata pelajaran lain. Sebab menurut TSP tidak semua guru 

mau untuk memberikan jam pelajarannya. Sehingga TSP perlu meningkatkan kerja 

sama dan koordinasi dengan guru mata pelajaran untuk memperlancar pemberian 

layanan klasikal. 

 

4.3.2 Subyek SYG 

4.3.2.1 Perencanaaan Program Bimbingan dan Konseling 

Penentuan Jadwal layanan dan kegiatan pendukung dilakukan oleh SYG 

ketika dia sudah melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran lain untuk 

meminta jam. Jadwal kegiatan yang dimiliki SYG berupa catatan pribadi yang sudah 

disesuaikan dengan jam mata pelajaran yang diminta oleh SYG dari guru mata 

pelajaran lain. SYG tidak bisa memastikan waktu pelaksanaan layanan sebab SYG 

memang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas. Hal ini mengakibatkan adanya 

adanya kesenjangan antara program bulanan dan mingguan sebab waktu pelaksanaan 

dengan waktu yang tercantum dalam program tidak sesuai. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa kinerja 

SYG dalam melakukan perencanaan sudah baik ketika melakukan analisis kebutuhan 

peserta didik, analisis kebutuhan lingkungan, membuat dan menggunakan instrumen, 
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menetapkan jenis, strategi, dan teknik kegiatan bimbingan dan konseling, 

menetapkan tujuan dan hasil yang ingin dicapai, serta menetapkan anggaran dana 

dan fasilitas. Sedangkan untuk kinerja konselor dalam menentukan jadwal masih 

kurang baik. Sebab penentuan jadwal dilakukan secara insidental. Hal ini disebabkan 

karena tidak adanya alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling sehingga 

terdapat kesenjangan waktu yang tercantum di program mingguan dengan waktu 

pelaksanaan layanan yang dilakukan oleh SYG. 

4.3.2.2 Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling 

Pelaksanaan program bimbingan dan konseling adalah implementasi nyata 

dari program bimbingan dan konseling yang sudah direncanakan sebelumnya.  

Jenis layanan bimbingan dan konseling umumnya diberikan semuanya 

oleh SYG kepada peserta didik, tetapi SYG tidak menjelaskan porsi setiap layanan 

yang diberikan kepada peserta didik. SYG agak kesulitan ketika memberikan layanan 

kepada peserta didik sebab SMA Negeri 1 Muntilan tidak memberikan alokasi jam 

masuk kelas bagi bimbingan dan konseling. Kurikulum yang digunakan di SMA N 1 

Muntilan adalah kurikulum 2013 yang menurut penuturan Waka Kurikulum 

bimbingan dan konseling tidak masuk ke dalam struktur pelajaran, padahal pada 

Permendikbud No 81a Tahun 2013 bimbingan dan konseling memiliki volume 

kegiatan tatap muka 2 jam per kelas. SYG berupaya untuk bersikap lebih proaktif 

dalam melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran agar mendapatkan jam 

yang bisa digunakan untuk memberikan layanan. Dikarenakan SYG tidak 

menjelaskan porsi setiap layanan yang diberikan maka peneliti tidak mengetahui 
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secara pasti layanan apa yang paling dominan diberikan kepada peserta didik oleh 

SYG. 

Jumlah peserta didik binaan yang dimiliki oleh SYG sebanyak 249 orang 

peserta didik. 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“. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang konselor sekolah diharuskan untuk 

membimbing, mengarahkan, dan memberikan pelayanan paling sedikit kepada 150 

peserta didik paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang peserta didik. Peserta 

didik yang menjadi peserta didik asuh binaan SYG sejumlah 294 orang peserta didik 

sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik asuh yang dimiliki SYG melebihi 

kriteria tersebut. Terlalu banyak peserta didik asuh yang dimiliki mengakibatkan 

ketidakmerataan layanan yang diberikan oleh SYG terhadap peserta didik serta 

pemberian layanan hanya difokuskan kepada peserta didik yang memiliki masalah 

saja. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diketahui kinerja SYG 

dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling masih kurang baik dalam 

memberikan layanan kepada peserta didik dan jumlah peserta didik asuh yang 

dimiliki oleh SYG. Pemberian jenis layanan yang kurang maksimal disebabkan 

karena SYG terbentur dengan tidak adanya alokasi waktu bagi bimbingan dan 

konseling. SYG harus meminta jam kepada guru mata pelajaran lain terlebih dahulu 
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ketika ingin memberikan layanan. Selain itu SYG tidak menjelaskan secara detail 

porsi layanan yang diberikan kepada peserta didik sehingga peneliti kurang paham 

mengenai layanan apa yang sering diberikan kepada peserta didik. Pemberian 

layanan klasikal yang dilakukan oleh SYG juga waktunya tidak sesuai dengan waktu 

yang dicantumkan di program bimbingan dan konseling. Selain itu peserta didik asuh 

yang dimiliki oleh SYG sebanyak 294 dengan kata lain peserta didik asuh yang 

dimiliki SYG melebihi kriteria hal ini mengakibatkan ketidakmerataan dalam 

pemberian layanan kepada peserta didik. 

4.3.2.3 Evaluasi Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

Evaluasi peserta didik yang dilakukan oleh SYG diawal tahun ajaran baru. 

SYG menghimpun seluruh data yang berkaitan dengan peserta didik dari berbagai 

pihak. Data yang dihimpun tersebut kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui 

kebutuhan dari peserta didik. Hal ini yang nanti akan digunakan untuk menilai 

apakah tujuan bimbingan dan konseling sudah tercapai. Namun dari hasil wawancara 

SYG seperti tidak memahami mengenai evaluasi peserta didik sehingga jawaban 

yang diberikan oleh SYG tidak sesuai dengan teori tentang evaluasi peserta didik. 

Evaluasi proses yang dilakukan oleh SYG dititik beratkan kepada peserta 

didik namun SYG tidak menjelaskan hal apa saja yang dievaluasi dalam diri peserta 

didik ketika melakukan evaluasi proses.  

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kinerja SYG 

dalam melakukan evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling masih kurang baik, 

sebab SYG kurang begitu memahami mengenai istilah evaluasi peserta didik. Pada 

evaluasi proses SYG tidak menjelaskan hal apa saja yang patut untuk dievaluasi. 
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4.3.2.4 Mekanisme Kerja Administrasi Bimbingan dan Konseling 

Mekanisme kerja personel bimbingan dan konseling sekolah sudah baik 

namun masih perlu perbaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan SYG dapat 

diketahui bahwa kerja sama yang terjalin antara SYG dengan personel sekolah dapat 

dikatakan sudah cukup baik meskipun ada pihak yang terkadang pasif. Guru lain 

mudah untuk diajak koordinasi dalam meminta jam pelajaran sedangkan dari pihak 

peserta didik sudah merespon keberadaan peserta didik dengan baik.  

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat diketahui bahwa kinerja SYG 

dalam melakukan mekanisme kerja administrasi bimbingan dan konseling sudah baik 

hanya saja perlu ada sedikit peningkatan pada personel sekolah yang terkadang 

masih pasif dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. 

 

4.3.3 Subyek STN 

4.3.3.1 Perencanaaan Program Bimbingan dan Konseling 

Penentuan jadwal layanan dan kegiatan pendukung dilakukan secara 

insidental sebab STN tidak memiliki jadwal kegiatan bimbingan dan konseling 

secara pasti. Hal ini disebabkan karena STN tidak memiliki alokasi jam masuk kelas. 

Dalam Penentuan jadwal layanan bimbingan dan konseling STN meminta jam 

pelajaran dari guru mata pelajaran lain sehingga ada kesenjangan waktu pelaksanaan 

di dalam program tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan secara nyata. Program 

bulanan dan mingguan yang dimiliki oleh STN juga memiliki kesenjangan terkait 

dengan waktu pelaksanaan layanan. 
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Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa kinerja 

STN dalam melakukan perencanaan sudah baik ketika melakukan analisis kebutuhan 

peserta didik, analisis kebutuhan lingkungan, membuat dan menggunakan instrumen, 

menetapkan jenis, strategi, dan teknik kegiatan bimbingan dan konseling, 

menetapkan tujuan dan hasil yang ingin dicapai, serta menetapkan anggaran dana 

dan fasilitas. Sedangkan untuk kinerja konselor dalam menentukan jadwal masih 

kurang baik. Penentuan jadwal dilakukan ketika STN sudah meminta jam pelajaran 

dari guru mata pelajaran. Hal ini disebabkan karena tidak adanya alokasi jam masuk 

kelas bagi bimbingan dan konseling sehingga mengakibatkan adanya kesenjangan 

waktu yang tercantum di program mingguan dengan waktu pelaksanaan layanan 

yang dilakukan oleh STN. 

4.3.3.2 Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling 

Jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh STN kepada 

peserta didik umumnya mencakup semua jenis layanan meskipun dengan porsi yang 

sangat berbeda. Perbedaan pemberian porsi layanan ini disebabkan karena STN tidak 

memiliki alokasi jam masuk kelas jadi STN agak kesulitan dalam memberikan 

layanan klasikal dan kelompok. Kurikulum yang digunakan di SMA N 1 Muntilan 

adalah kurikulum 2013 yang menurut penuturan Waka Kurikulum bimbingan dan 

konseling tidak masuk ke dalam struktur pelajaran sehingga sekolah tidak 

memberikan alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling, padahal pada 

Permendikbud No 81a Tahun 2013 bimbingan dan konseling memiliki volume 

kegiatan tatap muka 2 jam per kelas. STN harus meminta jam pelajaran kepada guru 

mata pelajaran ketika ingin memberikan layanan klasikal dan kebanyakan guru 
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memperbolehkan karena peserta didik asuh STN adalah peserta didik kelas XII yang 

sangat membutuhkan informasi dari bimbingan dan konseling. 

Untuk layanan kelompok juga minim dilakukan oleh STN karena terbentur 

oleh waktu. Layanan harus direncanakan dengan baik karena memang terbentur 

dengan tidak adanya waktu. Sedangkan untuk layanan individual sering dilakukan. 

Jika peserta didik membutuhkan layanan individual langsung dilayani oleh STN. Hal 

ini diperkuat dengan hasil observasi bahwa setiap saat ketika ada peserta didik 

datang STN selalu siap memberikan layanan dan meninggalkan pekerjaan yang 

sedang dia kerjakan. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diketahui kinerja STN 

dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling masih kurang baik dalam 

memberikan layanan kepada peserta didik. Hal ini disebabkan karena STN terbentur 

dengan tidak adanya alokasi waktu bagi bimbingan dan konseling. Pemberian 

layanan klasikal juga waktunya tidak sesuai dengan waktu yang dicantumkan di 

program bimbingan dan konseling. Layanan kelompok dilakukan namun dengan 

porsi yang sangat minim. Hanya layanan individual yang rutin dilakukan oleh STN, 

baik dengan cara memanggil peserta didik atau peserta didik yang datang sendiri ke 

ruang bimbingan dan konseling. Hal ini mengakibatkan ketidakmerataan dalam 

pemberian layanan kepada peserta didik.  

4.3.3.3 Evaluasi Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

Evaluasi proses dilakukan oleh STN sebulan setelah program bimbingan dan 

konseling dilaksanakan. STN menitik beratkan evaluasi proses pada respon peserta 

didik ketika mengikuti layanan. Padahal di dalam evaluasi proses ada beberapa hal 
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yang harus dievaluasi selain respon dari peserta didik, yaitu pelaksanaan kegiatan 

pendukung, mekanisme administrasi, keterlibatan personel sekolah lain, fasilitas dan 

anggaran dana. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kinerja STN 

dalam melakukan evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling sudah baik, hanya saja 

perlu memperhatikan dan memperdalam wawasan mengenai hal-hal yang perlu 

dievaluasi dalam evaluasi proses. 

4.3.3.4 Mekanisme Kerja Administrasi Bimbingan dan Konseling 

Mekanisme Kerja Administrasi Bimbingan dan Konseling yang dilakukan 

oleh STN sudah baik. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan dapat 

diketahui bahwa kinerja STN dalam melakukan mekanisme kerja administrasi 

bimbingan dan konseling sudah baik sebab dalam kerja sama yang dilakukan oleh 

STN dengan personel sekolah lain sudah baik. Selain itu administrasi yang dibuat 

STN sudah lengkap, rapi, dan sistematis. 

 

4.3.4 Subyek EWS 

4.3.4.1 Perencanaaan Program Bimbingan dan Konseling 

Analisis kebutuhan lingkungan tidak dilakukan oleh EWS sebab EWS 

beranggapan bahwa program bimbingan dan konseling itu hanya berhubungan 

dengan kepentingan anak jadi EWS tidak melakukan analisis kebutuhan lingkungan. 

Jika ada guru lain yang memberikan masukan kepada EWS ditampung tetapi tidak 

dimasukkan ke dalam program bimbingan dan konseling. Dalam membuat program 

EWS hanya memperhatikan kebijakan yang diterapkan yaitu tidak memberikan 
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alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling. Sehingga pembuatan 

program didasarkan pada kebutuhan peserta didik dan kebijakan dari sekolah. 

Penentuan jadwal layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan 

konseling dilakukan setelah EWS meminta jam pelajaran dari guru mata pelajaran 

lain. Dalam menentukan jadwal kegiatan bimbingan dan konseling EWS biasanya 

menggunakan jam pelajaran dari mata pelajaran olahraga dan Pendidikan Agama 

Islam. Terkadang EWS mengisi kelas yang kosong jika guru yang bersangkutan 

tidak memberikan tugas kepada peserta didik. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

jadwal ditentukan setelah EWS meminta jam pelajaran dari guru pelajaran lain. 

Namun EWS tidak pernah bersedia jika diberi jam pelajaran oleh guru lain dengan 

alasan yang tidak jelas. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan waktu yang 

dicantumkan pada program mingguan dengan waktu pelaksanaan layanan bimbingan 

dan konseling. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa kinerja 

EWS dalam melakukan perencanaan sudah baik ketika melakukan analisis kebutuhan 

peserta didik, membuat dan menggunakan instrumen menetapkan jenis, strategi, dan 

teknik kegiatan bimbingan dan konseling, menetapkan tujuan dan hasil yang ingin 

dicapai, serta menetapkan anggaran dana dan fasilitas. Sedangkan untuk kinerja 

konselor dalam analisis kebutuhan lingkungan serta melakukan dan menentukan 

jadwal masih kurang baik. EWS tidak melakukan analisis kebutuhan lingkungan 

sebab EWS menganggap karena program bimbingan dan konseling hanya 

diperuntukkan bagi peserta didik maka kebutuhan yang dilakukan hanya kepada 

peserta didik saja. Dan penentuan jadwal dilakukan ketika EWS sudah meminta jam 
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pelajaran dari guru mata pelajaran olahraga dan agama. Hal ini disebabkan karena 

tidak adanya alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling sehingga 

mengakibatkan adanya kesenjangan waktu yang tercantum di program mingguan 

dengan waktu pelaksanaan layanan yang dilakukan oleh EWS. 

4.3.4.2 Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling 

Bidang bimbingan yang dilakukan oleh EWS ada empat bidang yang 

meliputi pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, 

pengembangan kehidupan belajar, dan pengembangan kehidupan karir. Tetapi EWS 

lebih menekankan pada bidang karir sebab menurut EWS kurikulum 2013 konselor 

sekolah dituntut untuk memberikan gambaran mengenai perguruan tinggi yang 

fokusnya ke bidang karir. Padahal seharusnya bimbingan dan konseling harus 

mencangkup 4 bidang bimbingan dan konseling yaitu bidang pribadi, bidang belajar, 

bidang sosial dan bidang karir. (Winkel, 2012: 113-118). 

Jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta 

didik. EWS umumnya memberikan semua jenis layanan kepada peserta didik 

meskipun dengan porsi yang sangat berbeda. Perbedaan pemberian porsi layanan ini 

disebabkan karena EWS tidak memiliki alokasi jam masuk kelas jadi EWS agak 

kesulitan dalam memberikan layanan klasikal dan kelompok. Kurikulum yang 

digunakan di SMA N 1 Muntilan adalah kurikulum 2013 yang menurut penuturan 

Waka Kurikulum bimbingan dan konseling tidak masuk ke dalam struktur pelajaran 

sehingga sekolah tidak memberikan alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan 

konseling, padahal pada Permendikbud No 81a Tahun 2013 bimbingan dan 

konseling memiliki volume kegiatan tatap muka 2 jam per kelas. 
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Dalam memberikan layanan klasikal EWS harus meminta jam terlebih dahulu 

kepada guru mata pelajaran lain. Biasanya EWS meminta jam kepada guru PAI atau 

olahraga. Layanan klasikal yang sering dilakukan oleh EWS adalah layanan 

informasi dan layanan orientasi. Sebenarnya EWS ingin memberikan seluruh layanan 

klasikal namun tidak adanya alokasi jam masuk kelas membuat EWS tidak bisa rutin 

memberikan materi klasikal kepada peserta didik. 

Untuk layanan kelompok juga minim dilakukan oleh EWS karena terbentur 

oleh waktu. Layanan harus direncanakan dengan baik karena memang terbentur 

dengan tidak adanya waktu. EWS terkadang menyiasati dengan memanggil peserta 

didik sejumlah enam orang dan mengadakan sharing bersama di ruang bimbingan 

dan konseling. Materi yang dibahas lebih banyak berupa informasi. 

Sedangkan untuk layanan individual sering dilakukan. Jika peserta didik 

membutuhkan layanan individual langsung dilayani oleh EWS. Hal ini diperkuat 

dengan hasil observasi bahwa setiap saat ketika ada peserta didik datang EWS selalu 

siap memberikan layanan dan meninggalkan pekerjaan yang sedang dia kerjakan. 

EWS memberikan penekanan yang lebih terhadap pelaksanaan layanan individual 

sebab layanan ini bisa dilaksanakan di luar jam pelajaran. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diketahui kinerja EWS 

dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling masih kurang baik dalam 

memberikan layanan kepada peserta didik. Hal ini disebabkan karena EWS terbentur 

dengan tidak adanya alokasi waktu bagi bimbingan dan konseling. Pemberian 

layanan klasikal juga waktunya tidak sesuai dengan waktu yang dicantumkan di 

program bimbingan dan konseling. Layanan kelompok dilakukan namun dengan 
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porsi yang sangat minim. Hanya layanan individual yang rutin dilakukan oleh EWS, 

baik dengan cara memanggil peserta didik atau peserta didik yang datang sendiri ke 

ruang bimbingan dan konseling. Hal ini mengakibatkan ketidakmerataan dalam 

pemberian layanan kepada peserta didik.  

4.3.4.3 Evaluasi Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

Evaluasi peserta didik dipergunakan untuk melihat layanan yang diberikan 

sudah sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik ataukah masih belum sesuai. Di 

awal tahun ajaran baru EWS melakukan himpunan data dan data yang diperoleh 

EWS dapatkan dari berbagai pihak termasuk dari PSB (Panitia Peserta didik Baru). 

EWS melakukan evaluasi peserta didik melalui aplikasi instrumentasi dan himpunan 

data. Data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis sehingga EWS tau kebutuhan 

dari peserta didik. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan EWS jawaban yang 

diberikan oleh EWS tidak sesuai dengan jawaban yang diharapkan oleh peneliti atau 

sesuai dengan teori dengan begitu bisa dikatakan bahwa EWS kurang begitu 

memahami mengenai evaluasi peserta didik. 

Evaluasi proses dilakukan oleh EWS sebulan setelah program bimbingan 

dan konseling dilaksanakan. EWS menitik beratkan evaluasi proses pada respon 

peserta didik ketika mengikuti layanan. Padahal di dalam evaluasi proses ada 

beberapa hal yang harus dievaluasi selain respon dari peserta didik, yaitu 

pelaksanaan kegiatan pendukung, mekanisme administrasi, keterlibatan personel 

sekolah lain, fasilitas dan anggaran dana.  

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kinerja EWS 

dalam melakukan evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling sudah baik, hanya saja 
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EWS harus lebih menambah pengetahuan mengenai evaluasi peserta didik dan 

evaluasi proses. 

4.3.4.4 Mekanisme Kerja Administrasi Bimbingan dan Konseling 

Mekanisme kerja personel sekolah sudah cukup baik. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan EWS dapat diketahui bahwa personel sekolah mampu untuk 

diajak bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan 

konseling meskipun terkadang masih ada pandangan negatif terhadap guru 

bimbingan dan konseling. Hal ini ditunjukkan dengan mudahnya guru mata pelajaran 

diajak untuk berkoordinasi dan terkadang memberikan usulan atau masukan kepada 

guru bimbingan dan konseling. 

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat diketahui bahwa kinerja EWS 

dalam melakukan mekanisme kerja administrasi bimbingan dan konseling sudah baik 

sebab dalam kerja sama yang dilakukan oleh EWS dengan personel sekolah lain 

sudah baik meskipun masih ada pandangan negatif terhadap guru bimbingan dan 

konseling. Selain itu administrasi yang dibuat EWS sudah lengkap, rapi, dan 

sistematis. 

 

4.3.5 Kinerja Konselor Di SMA N 1 Muntilan 

Guru adalah pihak yang memegang peranan penting dalam proses 

pembelajaran dimana proses pembelajaran merupakan penggerak utama dari proses 

pendidikan. Selain itu guru adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan peserta 

didik sehingga dapat dikatakan bahwa guru merupakan faktor penentu dalam proses 

pendidikan.  
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Menurut Mulyasa (2013: 88) kinerja guru adalah suatu gambaran untuk 

memperoleh gambaran tentang peran, pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap 

guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditunjukan dalam penampilan, 

perbuatan dan prestasi kerjanya. Kinerja guru mempunyai spesifikasi/ kriteria 

tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi/ kriteria 

kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 6 menyatakan bahwa:”Pendidik adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, 

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan”. Sehingga 

dengan kata lain konselor adalah salah satu tenaga kependidikan yang secara 

langsung bersentuhan peserta didik. Konselor adalah pihak yang bertugas untuk 

memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga 

peserta didik mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja konselor adalah 

pencapaian kerja sebagai tenaga professional yang memiliki  kemampuan, keahlian, 

dan ketrampilan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam menjalankan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang sudah ditentukan kepadanya yaitu 

memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik agar dapat 

mengembangkan potensinya secara optimal. 

Tugas dan tanggung jawab konselor dalam memberikan pelayanan konseling 

ada empat, yaitu melakukan perencanakan program bimbingan dan konseling, 
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pelaksanaan program bimbingan dan konseling, evaluasi kegiatan bimbingan dan 

konseling, serta mekanisme kerja administrasi bimbingan dan konseling..  

Kinerja konselor bergantung pada pencapaian hasil dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawab ketika memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut setiap konselor memiliki 

pencapaian hasil yang berbeda-beda, begitu juga dengan subjek dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitianyang telah diuraikan, maka dapat dipahami bahwa 

gambaran kinerja pada konselor sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk 

kelas juga berbeda pula. 

4.3.5.1 Perencanaan Program Bimbingan dan Konseling 

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti ketika 

melakukan penelitian dapat diketahui bahwa SMA Negeri 1 Muntilan tidak memiliki 

lokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling. Meskipun tidak memiliki 

alokasi jam masuk kelas, konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntilan tetap 

berkewajiban untuk merencanakan program bimbingan dan konseling seperti sekolah 

yang memberikan alokasi jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling.  

Perencanaan program bimbingan dan konseling merupakan langkah awal 

dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling. Wujud dari perencanaan 

program yang diharapkan meliputi adanya kegiatan analisis kebutuhan peserta didik, 

analisis kebutuhan lingkungan, penentuan tujuan atau hasil yang ingin dicapai, 

membuat dan menggunakan instrumen, penentuan jenis, strategi, dan teknik layanan, 

penentuan jadwal layanan dan kegiatan pendukung, serta penentuan fasilitas dan 

anggaran dana bimbingan dan konseling. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang 
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menjadi focus utama adalah penyusunan program berdasarkan pada beberapa hal 

tersebut. Dalam kegiatan perencanaan program bimbingan dan konseling yang 

dilakukan oleh konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntilan sudah baik, hanya saja 

masih ada beberapa hal yang kurang optimal yaitu pada kegiatan analisis kebutuhan 

lingkungan dan penentuan jadwal layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan 

konseling. 

Analisis kebutuhan peserta didik di SMA Negeri 1 Muntilan dilakukan di 

awal tahun ajaran baru. Konselor sekolah disana melakukan aplikasi instrumentasi 

menggunakan AKS (Angket Kebutuhan Peserta didik) dan melakukan himpunan 

data yang didapatkan dari berbagai pihak. Analisis kebutuhan ini digunakan sebagai 

modal dasar dalam merencanakan program bimbingan dan konseling, sehingga 

konselor sekolah dapat menjabarkan hasil analisis kebutuhan tersebut ke dalam 

program tahunan sampai pada program mingguan. 

Program yang baik adalah program yang disusun sesuai dengan kebutuhan 

dari peserta didik dan lingkungan. Namun untuk tahun ini TSP dan EWS tidak 

melakukan analisis kebutuhan lingkungan. Hal ini disebabkan karena EWS 

menganggap bahwa sasaran bimbingan dan konseling adalah peserta didik maka 

tidak perlu melakukan analisis kebutuhan lingkungan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan dari TSP bahwa “Kebetulan tidak mbak….tapi  kita belum sampai 

kesana…” (lampiran 1c: 8). Sumber lain yaitu EWS mengungkapkan bahwa “Tidak, 

karena itu untuk kepentingan anak jadi kita acuannya ke anak. Tetapi jika ada guru 

yang memberi masukan kepada guru bimbingan dan konseling akan kami tampung, 
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tidak kita masukkan ke dalam program tetapi nanti kita lakukan secara incidental jika 

ingin melakukannya” (lampiran 1f: 2). 

Berdasarkan pernyataan diatas terlihat bahwa penyusunan program 

bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh EWS dan TSP hanya didasarkan pada 

kebutuhan peserta didik saja. Padahal dalam perencanaan program seharusnya 

konselor sekolah melibatkan pihak lain seperti kepala sekolah, waka kurikulum, wali 

kelas, guru mata pelajaran, dan peserta didik, namun pada kenyataannya EWS dan 

TSP hanya melibatkan peserta didik saja dalam merencanakan program bimbingan 

dan konseling. 

Ketepatan konselor sekolah dalam menganalisis kebutuhan peserta didik. Dan 

lingkungan sekolah akan membantu konselor dalam membuat tujuan bimbingan dan 

konseling. Penentuan tujuan bimbingan dan konseling yang dilakukan di SMA 

Negeri 1 Muntilan didasarkan pada hasil kebutuhan dari peserta didik. Selain itu 

tujuan bimbingan dan konseling disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah 

yang mengarah pada perkembangan peserta didik secara optimal. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan dari Bapak Syamhadi selaku kepala sekolah bahwa “tujuan dari 

bimbingan dan konseling ini memang mengacu pada visi dan misi dari sekolah mbak 

jadi….disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah ini…” tujuan dari 

bimbingan dan konseling juga dicantumkan ke dalam program bimbingan dan 

konseling. 

Untuk mengetahui kebutuhan dari peserta didik konselor sekolah 

membutuhkan suatu alat yang biasa disebut dengan instrumen. Di SMA Negeri 1 

Muntilan konselor sekolah menggunakan AKS (Angket Kebutuhan Peserta didik) 
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yang dibuat sendiri oleh koordinator bimbingan dan konseling. Hanya EWS saja 

yang menambah DCM untuk melakukan kebutuhan terhadap peserta didik. Alasan 

pembuatan dan penggunaan AKS dikarenakan item-item dari instrumen lain seperti 

DCM, ITP, dan IKMS terlalu banyak dan fokusnya terlalu luas. 

Selain untuk menentukan tujuan bimbingan dan konseling, kebutuhan peserta 

didik juga digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis, teknik, dan strategi 

layanan serta kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Konselor sekolah 

melakukan identifikasi secara mendalam terhadap kebutuhan peserta didik sebab 

tidak semua peserta didik memiliki kebutuhan yang sama. Setelah kebutuhan dari 

peserta didik diketahui barulah konselor sekolah menentukan jenis, teknik, dan 

strategi dari layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yang akan 

dicantumkan kedalam program bimbingan dan konseling. Tidak adanya alokasi jam 

masuk kelas bagi bimbingan dan konseling mengakibatkan adanya keprioritasan 

pemberian layanan. Layanan bimbingan dan konseling  lebih sering diberikan kepada 

kelas XII dan jenis layanan yang sering diberikan adalah layanan informasi dan 

layanan konsultasi yang lebih condong ke bidang karir. 

Program yang baik juga harus dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan 

bimbingan dan konseling, termasuk diberi keterangan waktu dan tempat yang akan 

digunakan ketika pelaksanaan layanan. Namun konselor sekolah di SMA Negeri 1 

Muntilan umumnya menentukan jadwal kegiatan bimbingan dan konseling secara 

insidental. Mereka membuat jadwal kegiatan ketika sudah melakukan koordinasi 

dengan guru mata pelajaran lain sehingga jadwal kegiatan yang mereka miliki dibuat 

secara insidental. “Iya mbak secara insidental saja. Meskipun di program itu kita 
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tetapkan satu minggu pasti ada layanan.” (lampiran 1c: 12). “catatan pribadi saja 

mbak, soalnya kan tidak ada jam masuk kelas bagi bimbingan dan konseling jadi ya 

kita gak punya jadwal resmi mbak” (lampiran 1d: 6). “Untuk jadwal pelaksanaan, 

kaitannya dengan kegiatan dan layanan-layanan yang tidak bisa dilakukan di 

kelas…kita mencarikan jam dari guru mata pelajaran lainnya mbak.” (lampiran 1e: 

6). “Kalau dalam kegiatan ini bu Endah meminta kelegaan dari guru mata pelajaran 

olahraga…” (lampiran 1f: 6). 

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa jadwal pelaksanaan program 

dibuat secara insidental sebab layanan yang diberikan kepada peserta didik secara 

klasikal juga dilaksanakan ketika konselor sekolah sudah mendapatkan jam pelajaran 

dari guru mata pelajaran lain. Meskipun dalam pembuatan program konselor sekolah 

mencantumkan waktu pelaksanaan layanan namun pada kenyataannya layanan yang 

diberikan kepada peserta didik waktunya menyesuaikan dengan jam mata pelajaran 

yang diberikan kepada konselor sekolah. Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan 

program bulanan dan program mingguan yang dibuat oleh konselor sekolah padahal  

seperti  yang  program  mingguan  merupakan penjabaran  dari program bulanan dan 

program bulanan adalah penjabaran dari program tahunan. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan anggaran dana dan 

fasilitas bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Muntilan dikelola sendiri oleh 

para konselor, namun melalui konsultasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah. 

Konselor membuat proposal kepada sekolah ketika ingin mengajukan anggaran dana.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terlihat kesenjangan kenyataan 

yang ada sehingga bisa dikatakan bahwa perencanaan program bimbingan dan 
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konseling yang dibuat oleh konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntilan masih 

kurang optimal pada kegiatan analisis kebutuhan lingkungan dan penentuan jadwal 

layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 

4.3.5.2 Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling 

Pelaksanaan program bimbingan dan konseling adalah implementasi nyata 

dari program bimbingan dan konseling yang sudah direncanakan sebelumnya oleh 

konselor sekolah. Meskipun SMA Negeri 1 Muntilan tidak memberikan alokasi jam 

masuk kelas bagi bimbingan dan konseling tetapi konselor sekolah disana wajib 

melaksanakan program yang sudah dibuat sebelumnya. SMA Negeri 1 Muntilan 

memiliki empat konselor sekolah yang terdiri dari 3 lulusan dari S1 bimbingan dan 

konseling dan 1 lulusan S2 Bahasa Inggris. 

Proses menentukan jam masuk kelas di SMA Negeri 1 Muntilan dilakukan 

ketika rapat dengan seluruh guru di sekolah  kemudian  pembagian  jamnya 

ditentukan sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Kurikulum yang digunakan di 

SMA N 1 Muntilan adalah kurikulum 2013 yang menurut penuturan kepala sekolah 

dan Waka Kurikulum, bimbingan dan konseling tidak masuk ke dalam struktur 

pelajaran sehingga sekolah tidak memberikan alokasi jam masuk kelas bagi 

bimbingan dan konseling padahal pada Permendikbud No 81a Tahun 2013 

bimbingan dan konseling memiliki volume kegiatan tatap muka 2 jam per kelas. 

Koordinator bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Muntilan kerap 

mengusulkan adanya jam masuk kelas kepada waka Kurikulum dan kepala sekolah 

namun memang sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Selain itu dikarenakan SMA 

Negeri 1 Muntilan menerapkan sistem 5 hari kerja sehingga jam pelajaran menjadi 
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sangat padat yaitu lebih dari 48 jam setiap minggu. Hal ini yang menyebabkan 

bimbingan dan konseling tidak memungkinkan jika diberi jam  untuk masuk kelas. 

Bimbingan dan konseling mencakup empat bidang bimbingan, seperti 

pernyataan Winkel (2012: 113-118) “bimbingan dan konseling harus mencangkup 4 

bidang bimbingan dan konseling yaitu bidang pribadi, bidang belajar, bidang sosial 

dan bidang karir.” Namun dalam pelaksanaannya EWS lebih memfokuskan pada 

bidang karir “…fokusnya itu begini mbak, di dalam kurikulum kan guru bimbingan 

dan konseling dituntut untuk memberikan gambaran mengenai perguruan tinggi jadi 

fokusnya ke bidang karir…”(lampiran 1f: 9). Hal ini menunjukkan bahwa EWS 

harus memberikan pelayanan bimbingan dan konseling ke semua bidang bimbingan, 

sebab perkembangan karir peserta didik tidak akan berjalan optimal ketika peserta 

didik memiliki permasalahan di bidang pribadi, sosial, ataupun belajar. 

Selanjutnya pada bagian pelaksanaan jenis layanan bimbingan dan konseling 

umumnya konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntilan sudah melaksanakan semua 

jenis layanan meskipun dengan porsi yang sangat berbeda. “konseling kelompok dan 

bimbingan kelompok tetap kita lakukan meskipun itu sangat minim sekali karena 

mencari waktu itu sangan susah…” (lampiran 1c: 19). “Semuanya diberikan, namun 

untuk layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok yang harus 

direncanakan dengan baik mengingat waktunya …” (lampiran 1e: 10). “…tapi 

mengingat waktu, melihat kondisi sama situasi anak juga sudah sangat padat jadi kita 

memang benar-benar terbentur dengan waktu…” (lampiran 1f: 10). 

Perbedaan pemberian porsi layanan ini disebabkan karena bimbingan dan 

konseling tidak memiliki alokasi jam masuk kelas sehingga ketika ingin memberikan 
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layanan klasikal dan kelompok agak kesulitan. Konselor Sekolah harus meminta jam 

pelajaran dari guru mata pelajaran lain, sedangkan tidak semua guru mau untuk 

memberikan jam pelajarannya. Untuk layanan kelompok minim dilakukan karena 

terbentur oleh waktu. Layanan kelompok harus direncanakan dengan baik karena 

memang terbentur dengan tidak adanya waktu. Sedangkan untuk layanan individual 

sering dilakukan. Jika peserta didik membutuhkan layanan individual langsung 

dilayani oleh konselor sekolah. Adanya tuntutan 19 kali memberikan layanan kepada 

peserta didik ditekankan pada layanan dengan format individual sebab layanan 

individual waktunya mudah disesuaikan dan tidak harus dilakukan didalam jam 

pelajaran. 

Jumlah konselor sekolah dengan jumlah peserta didik yang ada sebernarnya 

sudah ideal. Jika dipukul rata setiap konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntilan 

mendapatkan peserta didik binaan sebanyak 220 orang peserta didik. Menurut 

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“. Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang 

konselor sekolah diharuskan untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan 

pelayanan paling sedikit kepada 150 peserta didik paling banyak 250 (dua ratus lima 

puluh) orang peserta didik. 

Pihak yang terlibat dalam pembagian peserta didik asuh bagi konselor 

sekolah hanyalah koordinator bimbingan dan konseling dengan konselor sekolah. 
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Pembagian peserta didik asuh dilakukan perkelas, dengan rincian kelas X ada dua 

konselor sekolah yang mengampu. Kelas XI ada satu konselor sekolah yang 

mengampu dan kelas XII ada satu konselor sekolah yang mengampu. Dari 

pembagian tersebut dapat diketahui bahwa jumlah peserta didik asuh yang dimiliki 

oleh masing-masing konselor sekolah tidak merata. SYG memiliki jumlah peserta 

didik asuh sejumlah 294 orang peserta didik sehingga dapat dikatakan bahwa peserta 

didik asuh yang dimiliki SYG melebihi kriteria. 

Kesenjangan yang Nampak di SMA Negeri 1 Muntilan ketika melaksanakan 

program bimbingan dan konseling mengakibatkan pelaksanaan program yang 

dilakukan oleh konselor sekolah belum bisa sepenuhnya menjangkau semua peserta 

didik. Layanan yang diberikan kepada peserta didik belum merata. Konselor sekolah 

lebih banyak memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi yang materinya 

mengarah pada bidang karir. Dan tidak semua peserta didik mendapatkan layanan 

dari konselor sekolah sebab layanan yang sering diberikan adalah layanan individual. 

Peserta didik yang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling dari konselor 

sekolah fokusnya lebih kepada mereka yang sedang memiliki permasalahan saja. 

Pembagian peserta didik yang tidak merata menyebabkan ada satu konselor 

sekolah yang memiliki jumlah peserta didik asuh melebihi kriteria. Hal ini semakin 

membuat pelaksanaan program bimbingan dan konseling sulit untuk menjangkau 

semua peserta didik. Menurut penuturan koordinator bimbingan dan konseling 

prosentasi peserta didik yang mendapat layanan hanya sekitar 80% saja. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis bahwa konselor sekolah dalam 

memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik masih belum 
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optimal tetapi mereka tidak tinggal diam. Mereka mencari strategi yang lebih tepat 

untuk memenuhi tuntutan beban kerja konselor sekolah. Salah satunya dengan 

memberikan layanan individual secara intensif dan melakukan pendekatan emosional 

kepada peserta didik. Konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntilan berusaha untuk 

bersikap ramah, keibuan, terbuka, perhatian dan tidak pernah menghukum siswa 

sehingga peserta didik merasa terayomi dan tidak canggung ketika ingin 

menceritakan permasalahan yang sedang mereka alami. Selain itu SMA Negeri 1 

Muntilan adalah sekolah favorit negeri di Kabupaten Magelang sehingga 

kemampuan peserta didik disana juga sudah baik. Peserta didik di SMA Negeri 1 

Muntilan umumnya jarang melakukan pelanggaran, disiplin, dan tergolong anak 

yang pintar sehingga tidak banyak permasalahan yang dialami oleh peserta didik 

disana. 

4.3.5.3 Evaluasi Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

Evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang dilakukan 

setelah konselor sekolah melakukan perencanaan program dan pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling. Evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling dilakukan 

untuk mengetahui keefektifan program dan layanan yang telah diberikan kepada 

peserta didik. Di SMA N 1 Muntilan yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas 

evaluasi dilakukan untuk mengetahui program mana yang sudah dilaksanakan dan 

yang belum dilaksanakan. Dalam evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling ada 4 

komponen yang dievaluasi, yaitu komponen peserta didik, komponen program, 

komponen proses, dan komponen hasil. 
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Evaluasi yang dilakukan oleh konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntilan 

bisa dikatakan masih kurang optimal, sebab konselor sekolah masih belum begitu 

paham mengenai evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling. Seperti pada 

pelaksanaan evaluasi peserta didik, semua konselor sekolah sebenarnya melakukan 

evaluasi peserta didik dengan cara mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara 

mendalam. Keempat subjek melakukan aplikasi instrumentasi dan himpunan data 

pada awal tahun ajaran baru untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, namun dari 

keempat subjek hanya STN yang bisa menjelaskan prosedur pelaksanaan evaluasi 

peserta didik secara tepat. 

Untuk evaluasi program semua konselor sekolah melakukan sebab sudah 

menjadi agenda rutin yang dimasukan ke dalam program kerja bimbingan dan 

konseling. Sedangkan dalam evaluasi proses keempat konselor sekolah sudah 

melakukannya hanya saja hal yang dievaluasi belum menyeluruh. Begitu pula 

dengan pelaksanaan evaluasi hasil sudah dilakukan dengan baik oleh konselor 

sekolah di SMA Negeri 1 Muntilan. 

Konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntilan juga membuat laporan kegiatan 

bimbingan  dan  konseling yang berupa  agenda  harian  sedangkan  untuk  laporan  

secara  utuh  berupa  laporan bimbingan dan konseling dalam satu tahunnya. Selain 

itu evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling juga sudah dicantumkan pada 

program kerja bimbingan dan konseling. 

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling masih kurang optimal pada evaluasi 
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proses dan peserta didik sehingga diharapkan konselor sekolah menambah wawasan 

mengenai evaluasi proses dan evaluasi peserta didik. 

4.3.5.4 Mekanisme Kerja Administrasi Bimbingan dan Konseling 

Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling konselor sekolah 

tidak berdiri sendiri, melainkan ada pihak lain yang membantu dalam pelaksanaan 

kegiatan bimbingan dan konseling. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh 

Nawawi (1982: 62-66) bahwa ”wewenang  dan  tanggung  jawab  setiap  petugas  di  

dalam  program bimbingan  dan  konseling  dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah, 

koordinator  bimbingan  dan  konseling,  guru  pembimbing, guru/ pengajar, dan 

petugas administratif bimbingan dan konseling”. Setiap personel sekolah yang 

membantu keterlaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling memiliki tugas dan 

tanggung jawab masing-masing. 

Mekanisme kerja yang dilakukan oleh personel sekolah dalam pelaksanaan 

bimbingan dan konseling sudah baik. Kerja sama antara personel sekolah dengan 

konselor sekolah juga sudah berjalan dengan baik. “Iya mbak. Misalnya kepala 

sekolah kita mau mengajukan anggaran gampang, jadi saling mendukung. Wali kelas 

misalnya ada anak yang bermasalah juga saling mendukung ya mbak. “ (lampiran 1c: 

28). “…Cukup bagus. Terutama anak-anak dalam merespon keberadaan bimbingan 

dan konseling memang sudah bagus …” (lampiran 1d: 20). “..bisa sebab kita juga 

mendapat masukan juga dari guru-guru lainnya…” (lampiran 1e: 19). “…Umumnya 

sih bisa walaupun mungkin pandangan terhadap guru bimbingan dan konseling itu 

ada yang negatif tapi ya secara umum bisa diajak berkerja sama.” (lampiran 1f: 18). 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kerjasama antar 

personel sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sudah baik. Kepala 

sekolah mudah dalam mencairkan anggaran dana, wali kelas melaporkan kepada 

bimbingan dan konseling jika memiliki peserta didik yang memiliki masalah, dan 

guru lain memberi masukan kepada guru bimbingan dan konseling. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa mekanisme kerja personel bimbingan dan konseling sudah baik 

meskipun masih ada pandangan negatif terhadap guru bimbingan dan konseling. 

Sedangkan untuk mekanisme administrasi program bimbingan dan konseling 

yang dibuat oleh konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntilan sudah baik. 

Administrasi yang dibuat sudah lengkap, sistematis, dan rapi. Mulai dari asassmen, 

program bimbingan dan konseling, satuan layanan (satlan), satuan pendukung 

(satkung), kemudian laprlprog, laporan kunjungan rumah, laporan konseling 

individu, dan rekapitulasi pelaksanaan layanan. “Program bimbingan dan konseling, 

satlan, rekapitulasi pelaksanaan, lapelprog. 

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme kerja 

administrasi bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor sekolah di SMA 

Negeri 1 Muntilan sudah baik meskipun masih ada pandangan negatif terhadap 

konselor sekolah. Sehingga konselor sekolah perlu meningkatkan koordinasi dengan 

guru mata pelajaran lain. 
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4.4 Keterbatasan Penelitian 

Pada bagian ini mengungkapkan hal yang menjadi keterbatan yang terdapat 

dalam penilitian ini. Meskipun peneltian telah disusun dan prosedur kerja telah 

dibuat sesuai dengan harapan dan juga ketentuan dalam penilitian, namun 

keterbatasan dalam penelitian ini masih ada. Keterbatasan tersebut antara lain adalah 

sebagai berikut 

(1) Observer dalam penlitian ini hanya peneliti seorang, diakrenakan penelti 

kesulitan untuk menemukan observer lain 

(2) Keterbatasan wawasan peneliti mengenai kinerja bimbingan dan konseling 

(3) Kegiatan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Muntilan belum 

terencana waktunya sehingga sulit untuk mengamati konselor ketika 

memberikan layanan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai simpulan dan saran yang telah 

disusun peneliti berdasarakan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya. 

5.1 Simpulan 

Sesuai  dengan  hasil  pembahasan  dan  analisis  pada  bab  sebelumnya 

diperoleh kesimpulan bahwa proses secara umum kinerja konselor pada sekolah yang 

tidak memiliki alokasi jam pembelajaran di SMA  Negeri 1 Muntilan sama dengan 

kinerja konselor pada umumnya dan kinerja konselor yang tidak memiliki alokasi  

jam  pembelajaran  di  SMA Negeri  1  Muntilan berjalan  cukup  baik.  Hal  tersebut  

ditunjukan  dalam pembahasan sebagai berikut: 

1. Perencanaan program bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Muntilan bahwa 

sudah berjalan dengan baik pada bagian analisis kebutuhan peserta didik, 

penetapan  tujuan atau hasil yang ingin dicapai,  membuat dan menggunakan 

instrumen, penetapan  jenis,  teknik,  dan strategi kegiatan, penentuan jadwal 

layanan dan kegiatan pendukung, dan penentuan fasilitas dan anggaran biaya. Hal 

ini ditunjukkan dengan  adanya  program  bimbingan dan konseling  yang  

menjelaskan  adanya kegiatan  analisis  kebutuhan  peserta didik,  jenis  layanan,  

waktu,  dan  fasilitas. Akan tetapi pada kegiatan analisis kebutuhan lingkungan 

sekolah belum dilakukan dengan sempurna sebab konselor sekolah tidak 

melibatkan stakeholder dan personel sekolah lainnya dalam perencanaan program 
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bimbingan dan konseling. Konselor sekolah hanya mengacu pada kebutuhan 

peserta didik saja dalam perencanaan program bimbingan dan konseling dan tidak 

memperhitungkan masukan atau usulan dari stakeholder atau personel sekolah 

lain. Selain itu penentuan jadwal kegiatan bimbingan dan konseling belum dibuat 

dengan baik. Konselor sekolah membuat jadwal kegiatan secara insidental setelah 

melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran lain. Hal ini mengakibatkan 

adanya kesenjangan pada program bulanan dan program mingguan yang sudah 

dibuat oleh konselor sekolah. 

2. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Muntilan 

berjalan kurang optimal sebab tidak adanya alokasi jam masuk kelas ketika 

konselor sekolah ingin memberikan layanan kepada peserta didik. Tidak adanya 

alokasi jam masuk kelas ditetapkan oleh kepala sekolah melalui rapat dewan guru. 

Landasan yang digunakan dalam penentuan jam masuk kelas adalah kurikulum. 

SMA Negeri 1 Muntilan menggunakan kurikulum 2013 yang menurut waka 

kurikulum bimbingan dan konseling tidak masuk ke dalam struktur kurikulum, 

padahal menurut permendiknas No 81A tahun 2013 bimbingan dan konseling 

seharusnya memiliki jam masuk kelas 2 jam perminggu setiap kelasnya. Hal 

pertama yang mengakibatkan ketidakoptimalan pelaksanaan program bimbingan 

dan konseling dikarenakan ada kecenderungan untuk menonjolkan salah satu 

bidang bimbingan yaitu bidang karir. Kemudian tidak semua jenis layanan 

bimbingan dan konseling diberikan kepada peserta didik dengan porsi yang sama. 

Konselor sekolah lebih sering memberikan layanan informasi dan layanan 

konsultasi. Untuk layanan kelompok jarang diberikan karena terbentur dengan 
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waktu. Tidak adanya alokasi jam masuk kelas mengakibatkan konselor sekolah 

lebih banyak melakukan konseling individual sehingga tidak semua peserta didik 

mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Pembagian jumlah peserta didik 

asuh yang tidak merata di SMA Negeri 1 Muntilan juga menyebabkan 

ketidakmerataan layanan yang diberikan kepada peserta didik. Koordinator 

bimbingan dan konseling menyampaikan bahwa hanya 80% peserta didik SMA 

Negeri 1 Muntilan yang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling dengan 

baik. Kurangnya tatap muka dengan peserta didik mengakibatkan peserta didik 

kurang begitu mengenal konselor sekolah, dan agak kesulitan ketika ingin mencari 

informasi tentang pelajaran dan studi lanjut. Meskipun pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling berjalan kurang optimal namun konselor di SMA Negeri 

1 Muntilan berusaha memenuhi beban tugas konselor dengan memberikan 

layanan individual dan bersikap lebih ramah, terbuka, hangat dan perhatian 

kepada peserta didik sehingga peserta didik tidak canggung ketika akan 

menceritakan permasalahannya kepada konselor. Selain ini karena SMA Negeri 1 

Muntilan merupakan sekolah favorit negeri di Kabupaten Magelang, peserta didik 

disana terbiasa disiplin, rajin, dan pandai sehingga tidak banyak membuat 

permasalahan. 

3. Evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Muntilan terdiri dari 

1) evaluasi peserta didik,  2)  evaluasi proses,  3) evaluasi program, dan 4) 

evaluasi hasil. Proses  evaluasi  BK  di SMA  Negeri  1 Muntilan berjalan  cukup  

baik  hanya saja konselor sekolah masih  memiliki wawasan yang kurang 

mendalam terhadap evaluasi peserta didik dan evaluasi proses. Tetapi konselor 
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sekolah merekap kegiatan evaluasi bimbingan dan konseling dengan laporan 

bimbingan dan konseling yang menyatakan ada kegiatan evaluasi dan tindak 

lanjut.  

4. Mekanisme kerja administrasi bimbingan dan konseling di SMA N 1 Muntilan 

berjalan dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 1) koordinasi yang baik 

antara konselor sekolah dengan personel sekolah yang lain; dan 2) administrasi 

kegiatan bimbingan dan konseling yang dibuat oleh konselor sekolah sangat 

lengkap, sistematis, dan rapi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti selama penelitian, saran yang 

peneliti  ajukan  dalam  rangka  perbaikan  kinerja konselor di sekolah yang tidak 

memiliki alokasi  jam masuk kelas di SMA Negeri 1 Muntilan  adalah  sebagai 

berikut: 

1. Bagi kepala sekolah SMA Negeri 1 Muntilan 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan  bahan evaluasi dalam pelaksanaan semua 

kinerja konselor agar lebih optimal sehingga kepala sekolah hendaknya 

mempertimbangkan kebijakan mengenai pemberian alokasi jam masuk kelas bagi 

bimbingan dan konseling dan hendaknya proaktif dalam perlibatan kegiatan 

bimbingan dan konseling. 

2. Bagi konselor sekolah di SMA Negeri 1 Muntilan 

Konselor sekolah sebaiknya lebih proaktif dalam melakukan koordinasi dengan 

personel sekolah lain agar tercipta mekanisme kerja yang lebih mantap dan tetap  
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berusaha  mengupayakan  untuk mendapatkan  alokasi  jam  masuk  kelas bagi BK 

agar konselor sekolah mudah untuk memberikan materi dan memiliki kedekatan 

emosional dengan peserta didik asuhnya. 

3. Bagi peneliti 

Diharapkan  dapat  mengkaji  lebih  dalam  lagi  mengenai  kinerja konselor di  

sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas untuk meningkatkan mutu 

pelayanan bimbingan dan konseling. 
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Lampiran 1 Pengesahan Validasi Instrumen 
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Lampiran 2 Kisi-Kisi dan Pedoman Wawancara 

 

 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA 
 

Judul Penelitian : Kinerja Konselor Pada Sekolah Yang Tidak Memiliki Alokasi 

Jam Masuk Kelas (Studi Kasus Pada Guru Bimbingan Dan 

Konseling Di SMA N 1 Muntilan) 

Tujuan penelitian : Mengetahui Secara Mendalam Kinerja Guru Bimbingan Dan 

Konseling Yang Tidak Memiliki Alokasi Jam Masuk Kelas Di 

SMA N 1 Muntilan 

Fokus Penelitian : Kinerja Konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi 

jam masuk kelas. 

 

Variabel Subvariabel Indikator No 

Item 

Kinerja 

Konselor pada 

sekolah yang 

tidak memiliki 

alokasi jam 

masuk kelas 

Perencanaan Program 

Bimbingan Dan 

Konseling 

a. Analisis need asassment 

peserta didik 
1 

b. Analisis  need asassment 

lingkungan,   
2 

c. Menetapkan tujuan atau hasil 

yang ingin dicapai, 
3 

d. Mampu membuat dan 

menggunakan instrument 
4 

e. Menetapkan jenis, strategi, 

dan teknik kegiatan layanan 

dan pendukung, 

5 

f. Penentuan jadwal kegiatan 

layanan dan pendukung 
6 

g. Menentukan anggaran dana 

dan fasilitas 
7 

Pelaksanaan Program 

Pelayanan Bimbingan 

Dan Konseling 

a. Bidang-bidang bimbingan 8 

b. Jenis-jenis layanan 

bimbingan dan konseling 
9 

c. Jenis-jenis kegiatan 

pendukung bimbingan dan 

konseling 

10 

d. Tahapan pelaksanaan 

program bimbingan dan 

konseling 

11 

e. Jumlah siswa yang menjadi 12 
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tanggung jawab guru 

bimbingan dan konseling 

Evaluasi Layanan 

Bimbingan Dan 

Konseling 

a. Evaluasi Peserta Didik 13 

b. Evaluasi Proses 14 

c. Evaluasi program 15 

d. Evaluasi Hasil 16 

Mekanisme Kerja 

Pengadministrasian 

Kegiatan Bimbingan 

Dan Konseling 

a. Mekanisme kerja 

pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling 

17 

b. Mekanisme kerja 

administrasi bimbingan dan 

konseling 

18 
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PEDOMAN WAWANCARA 

KONSELOR SMA N 1 MUNTILAN 

 

Judul Penelitian : Kinerja Konselor Pada Sekolah Yang Tidak Memiliki 

Alokasi Jam Masuk Kelas (Studi Kasus Pada Guru 

Bimbingan Dan Konseling Di SMA N 1 Muntilan) 

Tujuan penelitian : Mengetahui Secara Mendalam Kinerja Guru Bimbingan Dan 

Konseling Yang Tidak Memiliki Alokasi Jam Masuk Kelas 

Di SMA N 1 Muntilan 

Fokus Penelitian : Kinerja Konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi 

jam masuk kelas. 

Responden : 

Pelaksanaan  

a. Hari, 

Tanggal 

: 

b. Waktu : 

 

 

1. Dalam perencanaan program bimbingan dan konseling tanpa alokasi jam 

masuk kelas apakah anda melakukan analisis need asassment peserta didik? 

2. Apakah anda juga melakukan analisis need asassment lingkungan dalam 

merencanakan program bimbingan dan konseling yang tidak memiliki alokasi 

jam masuk kelas di SMA N 1 Muntilan? 

3. Bagaimanakah anda menetapkan tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam 

perencanaan program bimbingan dan konseling? 

4. Instrument apa yang anda gunakan dalam melakukan perencanaan program 

bimbingan dan konseling tanpa alokasi jam masuk kelas di SMA N 1 

Muntilan? 

5. bagaimana anda menetapkan jenis, strategi, dan teknik kegiatan bimbingan 

dan konseling dalam perencanaan program? 

6. Bagaimana anda menentukan jadwal kegiatan pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling tanpa alokasi jam masuk kelas di SMA N 1 

Muntilan? 

7. Fasilitas apa sajakah yang digunakan dalam pelaksanaan program  bimbingan 

dan konseling? Kemudian bagaimana anda menetapkan anggaran biaya untuk 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling? 

8. Bidang bimbingan apakah yang anda laksanakan dalam kegiatan bimbingan 

dan konseling di SMA N 1 Muntilan? 
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9. Layanan bimbingan konseling apakah yang anda berikan kepada peserta 

didik? Bagaimanakah prosedurnya? 

10. Kegiatan pendukung apakah yang anda laksanakan dalam kegiatan 

bimbingan dan konseling tanpa alokasi jam masuk kelas di SMA N 1 

Muntilan? 

11. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang 

tidak memiliki alokasi jam masuk kelas di SMA N 1 Muntilan? 

12. Bagaimana pembagian tugas dan jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab 

konselor? Siapa saja yang terlibat dalam pembagian jumlah siswa tersebut? 

13. Dalam pelaksanaan evaluasi bimbingan dan konseling yang tidak memiliki 

alokasi jam masuk kelas kapan anda melaksanakan evaluasi terhadap peserta 

didik? 

14. Apakah anda juga melaksanakan evaluasi proses? Jika iya, hal apa sajakah 

yang dievaluasi? 

15. Untuk program yang sudah anda rencanakan dan laksanakan, apakah anda 

juga melakukan evaluasi terhadap program bimbingan dan konseling? 

16. Apakah anda juga melakukan evaluasi terhadap komponen hasil pelaksanaan 

program bimbingan dan konseling? Jika iya, bagaimanakah prosedur yang 

anda lakukan?  

17. Apakah setiap personel sekolah mampu bekerja sama dalam pelaksanaan 

program bimbingan dan konseling? 

18. Kapan administrasi bimbingan dan konseling di buat? Administrasi 

bimbingan dan konseling apakah yang anda buat?  
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Lampiran 3 Kisi-Kisi Dan Pedoman Observasi 

 

KISI-KISI PANDUAN OBSERVASI 
 

Judul Penelitian : Kinerja Konselor Pada Sekolah Yang Tidak Memiliki Alokasi 

Jam Masuk Kelas (Studi Kasus Pada Guru Bimbingan Dan 

Konseling Di SMA N 1 Muntilan) 

Tujuan penelitian : Mengetahui Secara Mendalam Kinerja Guru Bimbingan Dan 

Konseling Yang Tidak Memiliki Alokasi Jam Masuk Kelas Di 

SMA N 1 Muntilan 

Fokus Penelitian : Kinerja Konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi 

jam masuk kelas. 

 

Variabel Subvariabel Indikator No 

Item 

Kinerja konselor 

pada sekolah yang 

tidak memiliki 

alokasi jam masuk 

kelas 

Perencanaan 

Waktu kehadiran konselor di sekolah 1 

Tampilan konselor di sekolah 2‟ 

Menyiapkan ruangan kerja 3 

Menyiapkan berkas lain sebelum 

memberikan layanan BK 
4 

Mengikuti apel rutin setiap pagi 5 

Pelaksanaan 

Memberikan layanan klasikal 6 

Memberikan layanan kelompok 7 

Memberikan layanan individual 8 

Melakukan koordinasi dengan guru 

bidang studi 
9 

Menerima laporan kasus 10 

Melakukan himpunan data 11 

Evaluasi 
Melakukan evaluasi setelah 

memberikan layanan 
12 

Administrasi 

Membuat laporan setelah 

melaksanakan layanan bimbingan dan 

konseling 

13 

Mengerjakan administrasi BK 14 
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PANDUAN OBSERVASI 
  

Judul Penelitian : Kinerja Konselor Pada Sekolah Yang Tidak Memiliki 

Alokasi Jam Masuk Kelas (Studi Kasus Pada Guru 

Bimbingan Dan Konseling Di SMA N 1 Muntilan) 

Tujuan penelitian : Mengetahu..i Secara Mendalam Kinerja Guru Bimbingan Dan 

Konseling Yang Tidak Memiliki Alokasi Jam Masuk Kelas 

Di SMA N 1. Muntilan 

Fokus Penelitian : Kinerja Kons.elor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi 

jam masuk kel.as. 

Pelaksanaan :. 
. 

No. Aktivitas 
Hari 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

1. Konselor hadir di sekolah sebelum 

pukul 07:00 

      

2. Konselor berpenampilan rapi di 

sekolah 

      

3. Konselor menyiapkan ruang kerja       

4. Konselor menyiapkan berkas-berkas 

yang diperlukan sebelum 

memberikan layanan 

      

5. Konselor mengikuti apel rutin setiap 

pagi 

      

6. Konselor mengisi kelas yang kosong 

dengan memberikan layanan klasikal 

      

7. Konselor mengisi kelas yang kosong 

dengan memberikan layanan 

kelompok 

      

8. Konselor memanggil siswa yang 

bermasalah dan memberikan layanan 

individual 

      

9. Konselor melakukan koordinasi 

dengan guru bidang studi 

      

10. Konselor menerima laporan kasus       

11. Konselor melakukan himpunan data       

12. Konselor melakukan evaluasi setelah 

memberikan layanan 

      

13. Konselor membuat laporan untuk 

hari itu 

      

14. Konselor mengerjakan administrasi 

BK 
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Lampiran 4 Kisi-Kisi dan Panduan Dokumentasi 

 

KISI-KISI PANDUAN DOKUMENTASI 
  

Judul Penelitian : Kinerja Konselor Pada Sekolah Yang Tidak Memiliki Alokasi 

Jam Masuk Kelas (Studi Kasus Pada Guru Bimbingan Dan 

Konseling Di SMA N 1 Muntilan) 

Tujuan penelitian : Mengetahui Secara Mendalam Kinerja Guru Bimbingan Dan 

Konseling Yang Tidak Memiliki Alokasi Jam Masuk Kelas Di 

SMA N 1 Muntilan 

Fokus Penelitian : Kinerja Konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi 

jam masuk kelas. 

 

Variabel Sub Variabel Aspek Dokumentasi 

Kinerja konselor 

pada sekolah yang 

tidak memiliki 

alokasi jam masuk 

kelas 

Perencanaan 

Instrument bimbingan dan 

konseling 

Data-data tentang siswa 

Program bimbingan dan konseling 

Sarana dan prasarana 

Pelaksanaan  

Agenda Kegiatan 

Satuan layanan 

Materi  

Evaluasi  
Laporan Kegiatan bimbingan dan 

konseling 

Administrasi  

Mekanisme kerja pelaksanaan 

bimbingan dan konseling 

Mekanisme kerja administrasi 

bimbingan dan konseling 
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PANDUAN DOKUMENTASI 
  

Judul Penelitian : Kinerja Konselor Pada Sekolah Yang Tidak Memiliki Alokasi 

Jam Masuk Kelas (Studi Kasus Pada Guru Bimbingan Dan 

Konseling Di SMA N 1 Muntilan) 

Tujuan penelitian : Mengetahui Secara Mendalam Kinerja Guru Bimbingan Dan 

Konseling Yang Tidak Memiliki Alokasi Jam Masuk Kelas Di 

SMA N 1 Muntilan 

Fokus Penelitian : Kinerja Konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi 

jam masuk kelas. 

 

Variabel Sub 

Variabel 

Aspek 

Dokumentasi 

Indikator Ada  Tidak 

Ada 

Ketera

ngan 

Kinerja 

konselor 

pada 

sekolah 

yang tidak 

memiliki 

alokasi 

jam 

masuk 

kelas 

 

Perencanaan 

Instrument 

Bimbingan Dan 

Konseling 

ATP    

DCM    

IKMS    

Angket bakat dan 

Minat 

   

Sosiometri    

AUM    

Data-Data 

Tentang Siswa 

Data Identitas 

Siswa 

   

Hasil Tes Psikologi    

Data mengenai 

Keluarga 

   

Leger    

Buku pribadi siswa    

Catatan wali kelas 

dan guru Mata 

Pelajaran 

   

Program 

Bimbingan Dan 

Konseling 

Program Harian    

Program Mingguan    

Program Bulanan    

Program 

semesteran  

   

Program Tahunan    

Sarana Dan 

Prasarana 

Ruang kerja 

konselor 

   

Ruang tamu    

Ruag administrasi 

dan tata usaha 

   

Ruang bimbingan    
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dan konseling 

kelompok 

Ruang konseling 

individual 

   

Meja dan kursi-

kursi 

   

Computer    

Tempat 

penyimpanan 

catatan (locker, 

almari, dan rak) 

   

Papan bimbingan    

Rancangan 

anggaran 

   

Pelaksanaan  

Agenda 

Kegiatan 

Jadwal pemberian 

layanan bimbingan 

dan konseling 

   

Satuan Layanan 

Satuan layanan 

kegiatan BK 

   

Satuan pendukung 

kegiatan BK 

   

Materi  Materi layanan BK    

Evaluasi  
Laporan 

Kegiatan BK 

Laiseg    

Lapelprog    

Administrasi 

Mekanisme 

Kerja 

Pelaksanaan 

Layanan 

Bimbingan Dan 

Konseling  

Daftar nilai siswa    

Laporan observasi 

siswa 

   

Catatan anekdot    

Catatan kunjungan 

rumah 

   

Catatan wawancara    

 Catatan konseling    

Catatan konferensi 

kasus 
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Lampiran 5 Hasil Wawancara 

 

Hasil Wawancara 

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muntilan 

   

Wawancara ini dilakukan saat peneliti melakukan penelitian. Wawancara ini sengaja 

dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data terkait dengan kinerka konselor yang 

tidak memiliki alokasi jam masuk kelas. Peneliti memilih kepala sekolah sebagai 

responden sebab kepala sekolah merupakan orang yang menentukan kebijakan yang 

ditetapkan di SMA Negeri 1 Muntilan, sehingga peneliti ingin mengetahui apa yang 

menjadi alasan tidak adanya alokasi jam masuk kelas dan bagaimana kinerja 

konselor di SMA Negeri 1 Muntilan. Peneliti langsung mengarah pada pertanyaan 

inti kerena kepala sekolah tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan 

wawancara. Berikut wawancara yang berkaitan dengan kinerja konselor pada sekolah 

yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas tersebut. 

 

NO INTERVIEWER INTERVIEWEE 

1. Berkaitan dengan kinerja 

guru BK di SMA Negeri 1 

Muntilan, bisa bapak 

ceritakan mengapa sekolah 

ini tidak memberikan 

alokasi jam masuk kelas 

bagi BK? 

Ya sekedar informasi saja mbak kalo SMA 

Negeri 1 Muntilan itu saat ini menggunakan 

kurikulum 2013 dimana di dalam 

Permendiknas BK memang tidak masuk ke 

dalam struktur kurikulum. Selain itu 

kebijakan 5 hari kerja ini membuat jam 

pelajaran menjadi lebih padat. Setiap hari 

KBM berakhir pada pukul 4 sore dan itu 

tanpa BK. Jika BK dimasukkan bisa 

dibayangkan mbak jam berapa anak-anak 

pulang? Ya menurut saya 5 hari kerja itu 

melelahkan baik bagi siswa maupun gurunya. 

2. Menurut pendapat bapak, 

seberapa pentingkah 

peranan bimbingan dan 

konseling di sekolah? 

Ya sangat penting mbak. BK kan salah satu 

bagian dari pendidikan yang tugasnya 

memfasilitasi siswa untuk berkembang. Selain 

itu BK itu tempat siswa untuk berkeluh kesah 

Tanggal wawancara : 28 Oktober 2015 

Interviewee : Drs. Syamhadi 

Tujuan  : untuk memperoleh data terkait dengan kinerja konselor pada 

sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas 
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 tentang permasalahan yang saat ini sedang 

mereka alami. 

3. Bagaimana kinerja konselor 

yang tidak memiliki alokasi 

jam masuk kelas di SMA N 

1 Muntilan? 

 

Sejauh ini saya kira baik mbak. Soalnya 

administrasinya saja rapid an lengkap mbak. 

Ya bisa dilihat mbak meskipun tidak ada jam 

masuk kelas tapi ruang BK selalu ramai 

dengan siswa yang berkonsultasi atau 

meminta konseling.  

4. Sebagai kepala sekolah, apa 

peran anda dalam kegiatan 

bimbingan dan konseling? 

 

Dalam mencairkan dana saya terlibat sebagai 

acecor mbak. Saya juga sebagai supervisor 

dari guru-guru BK disini mbak. Terkadang 

saya juga memberi masukan kepada BK mbak 

biar ada perbaikan kea rah yang lebih baik. 

5. Bagaimana perencanaan 

program bimbingan dan 

konseling yang dilakukan 

oleh konselor di sekolah 

ini? Apakah sudah sesuai 

dengan tujuan dan visi misi 

dari sekolah? 

 

Selalu mbak. Ya untuk lebih jelasnya bisa 

anda tanyakan kepada coordinator BK nya 

saja mbak. Tapi tujuan yang mereka buat 

selalu berkesinambungan dengan visi dan 

misi sekolah. hal ini bisa saya lihat ketika 

membaca program kerja guru BK mereka 

mencantumkan tujuan sekolah beserta tujuan 

BK, dan itu memang berkaitan 

6. Kontribusi atau usulan apa 

yang anda berikan dalam 

perencanaan pelaksanaan 

program bimbingan dan 

konseling? 

 

Setelah melakukan evaluasi dan supervisi, 

bisa diketahui bersama kelebihan dan 

kekurangan dari program yang di buat. Nah 

dari situ saya mengusulkan untuk 

memperbaiki bagian yang dirasa masih 

kurang maksimal mbak 

7. Fasilitas apa saja yang 

diberikan sekolah untuk 

mendukung pelaksanaan 

program bimbingan dan 

konseling? 

 

Ruang BK mbak. Di dalamnya ada ruang 

tamu, ruang untuk layanan kelompok, untuk 

konseling, kemudian ada ruang kerja, loker, 

almari, dan lainnya bisa anda lihat sendiri. 

Biasanya mereka mengajukan jika ada yang 

kurang atau rusak melalui proposal. 

8. Mengenai sumber 

pendanaan darimana 

sajakah sumber dana untuk 

pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling? 

Mereka membuat proposal kemudian 

diajukan. Setelah saya ACC nanti dimasukan 

ke dalam RAKS sekolah mbak. Barulah dana 

untuk kegiatan BK bisa dicairkan. 

9. Bagaimana pelaksanaan 

program pelaksanaan 

pelayanan bimbingan dan 

konseling yang tidak 

memiliki alokasi jam masuk 

kelas di SMA N 1 

Muntilan? 

 

Ya untuk yang di dalam kelas memang 

kurang maksimal mbak. Hak ini dikarenakan 

terbenturnya dengan waktu. Tapi untuk yang 

konseling baik sekali mbak. Setiap hari selalu 

saja ada siswa yang masuk kesana mbak, 

entah dipanggil atau suka rela. 
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10. untuk pembagian siswa 

asuh, siapakah yang 

menentukan pembagian 

siswa asuh yang menjadi 

tanggung jawab konselor? 

 

Itu musyawarah dengan sesame guru BK saja 

mbak. 

Tapi menurut saya bagaimanapun 

pembagiannya tidak masalah karena memang 

satu sekolah ini wilayahnya guru BK mbak. 

11. Apakah penilaian proses 

kegiatan bimbingan dan 

konseling dilaporkan dalam 

bentuk LAPELPROG? 

Iya mbak. Mulai dari evaluasi hasil dan 

proses semuanya ada 

Dibuat secara detail dan lengkap. 

12. Bagaimana administrasi 

kegiatan bimbingan dan 

konseling? Apakah secara 

keseluruhan bisa dikatakan 

sistematis dan lengkap? 

 

Sangat lengkap mbak. Setiap wal tahun ajaran 

guru BK itu programnya paling lengkap. 

Disertai dengan RPP dan materinya 

Lembar evaluasinya juga bagus, lengkap, 

detail, dan sangat rapi. 

13. Apakah pelaksanaan 

kegiatan bimbingan dan 

konseling di SMA N 1 

Muntilan sudah efektif? 

Dampak apa yang 

ditimbulkan dari tidak 

adanya jam masuk kelas 

bagi bimbingan dan 

konseling? 

 

Ya sudah baik mbak. Meskipun tidak ada jam 

masuk kelas mereka berusaha untuk menutupi 

kekurangan dengan cara melobby guru 

lainnya mbak. 

Ya dampaknya mungkin jika koordinasi tidak 

baik maka kinerja guru BK jadi kurang baik 

mbak soalnya mereka susah untuk 

memberikan layanan kepada siswa. 
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Hasil Wawancara 

 Wakil Kepala Kurikulum SMA N 1 Muntilan 

 

Kegiatan wawancara yang dilakukan ini berdasarkan dari sumber data yang ada perlu 

ditambah untuk memastikan data yang diambil memiliki kesamaan dengan data yang 

sudah ada, dan mengingat informan juga merupakan orang yang terlibat dan penting 

dalam kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas. 

Wawancara ini dilakukan setelah peneliti melakukan kesepakatan, dan pada akhirnya 

dilakukan pada pukul 10:30 di ruang wakil kepala. Hasil wawancara yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut; 

 

NO INTERVIEWER INTERVIEWEE 
1. Berkaitan dengan skripsi 

saya tentang kinerja 

konselor di SMA N 1 

Muntilan, kalau yang saya 

tau di sekolah ini kan 

memang tidak ada jam 

masuk kelas bagi 

bimbingan dan konseling 

(BK) mungkin saya ingin 

mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada bapak 

selaku waka kurikulum. 

Nah yang pertama bisa 

bapak ceritakan kenapa 

tidak ada alokasi jam 

masuk kelas bagi BK? 

 

Bagi BP nggih mbak? Pertama untuk pengajaran 

atau jam pelajaran bagi anak itu sudah ada 

strukturnya tersendiri. Jadi sudah ada permennya 

tersendiri. Struktur pelajaran yang akan 

diberikan kepada anak itu sudah ada itu 

pertimbangan yang pertama. Kedua, karena ini 

dengan 5 hari kerja, sekarang kan 5 hari kerja 

kalau itu dimasukkan ke dalam struktur maka 

akan semakin membebani anak. Karena kondisi 

normal sekarang saja pulang sudah setengah 4, 

setiap harinya seharusnya pulang jam 4 

seperempat itu kan kondisi bagi anak yang sudah 

cukup melelahkan. Jadi terpaksanya BP harus 

membuat formula sendiri bagaimana mengatur 

waktu supaya apa yang menjadi program BP itu 

bisa terlaksana dan siswa bisa terlayani. Intinya 

sekolah tidak menyediakan jam khusus lagi bagi 

BP didalam struktur pelajaran, nah caranya 

bagaimana bisa dengan meminta jam dari guru 

mata pelajaran lain istilahnya melobby toh BP 

kan juga tidak harus setiap hari itu masuk kelas. 

2. Kemudian sebagai waka Peran BP? Ya sebagai penghubung, sebagai 

Tanggal wawancara :  29 Oktober 2015 

Interviewee : Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA N 1 Muntilan 

Tujuan  : untuk memperoleh data pendukung terkait dengan kinerja 

konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam 

masuk kelas 
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kurikulum peran bapak  

dalam kegiatan BK itu apa 

pak? 

koordinator untuk mendekatkan guru dengan 

siswa. 

3. Kalau bapak sebagai waka 

kurikulum ikut andil 

dalam kegiatan BKnya 

tidak pak? 

 

Secara langsung saya tidak. Karena tugas-tugas 

yang ditangani dalam penanganan BK itu ya BK 

sendiri. Saya kan tugasnya bukan ke siswanya 

tetapi lebih ke materinya, ke kurikulumnya 

4. Kemudian pendapat bapak 

seberapa pentingkan 

peranan BK bagi sekolah 

ini pak? 

 

Sebenarnya peranan BK itu penting, sangat 

penting. Karena peranan BK disini kan 

diantaranya namanya konseling. Ini memberikan 

layanan untuk anak itu bisa menyadari betul 

tentang posisi dirinya dan peluang-peluang 

dirinya kedepan. Namun itu ada sebuah 

komunikasi-komunikasi intens antara BK dengan 

siswa maka siswa akan memiliki gambaran 

tentang potensi dirinya sesungguhnya apa dan 

peluang-peluang dirinya kedepan itu sebenarnya 

apa itu untuk yang pertama. Dan juga diberikan 

konsultasi kepada siswa ketika mereka itu 

sedang mengalami kesulitan belajar, konsultasi 

masalah kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu 

kan bermacam-macam problemnya entah itu dari 

rumahnya sendiri (keluarga) atau masalah disini. 

Selain itu juga bisa menjembatani antara guru 

mapel dengan siswanya, artinya keluhan anak itu 

apa to peserta didik. kadang kan lebih kepada ke 

gurunya, nah BP ini yang menyampaikan kepada 

umum misalnya ketika rapat menyampaikan ini 

seperti ini loh tetapi secara umum, tidak 

menunjuk guru perguru. Artinya ini menjadi 

sebuah masukan supaya menjadi refleksi guru. 

5. Terus menurut bapak 

sendiri kinerja konselor di 

SMA N 1 Muntilan itu 

bagaimana pak? Apakah 

sudah baik, sudah 

maksimal, atau masih 

kurang pak? 

 

Sebenarnya tugas untuk menilai itu bukan tugas 

kurikulum ya mbak tapi tugas kepala sekolah. 

Tapi sebagai mitra kerja saya hanya mengamati 

sebagai mitra kerja itu prosentasinya 75% tapi 

fungsi maksimalnya itu belum. 

6. Kemudian BK kan 

merencanakan suatu 

programnya sudah sesuai 

dengan visi dan misi 

sekolah? 

 

Karena program BP itu larinya bukan ke bagian 

kurikulum ya, tapi mestinya seluruh program 

yang dibuat di SMA N 1 Muntilan baik itu guru 

maupun BP itu mengacu kepada visi dan misi 

sekolah tapi saya tidak punya tugas untuk kesitu, 

bukan ke kurikulum tapi supervisi itu tugasnya 
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kepala sekolah. 

7. Biasanya ketika membuat 

program apakah guru BK 

meminta pendapat dari 

guru lain atau kurikulum 

tidak pak? 

 

Program BK minta pendapat ke guru BK atau 

kurikulum? Mestinya anda tanyakan ke sana tapi 

secara yang saya alami sepertinya belum. Nanti 

anda tanyakan ke sana saja. Kamu jurusan apa? 

8. Saya BK pak. Kemudian 

harapan bapak untuk BK 

di sekolah ini itu 

bagaimana pak? 

 

Yang pertama itu menyusun program kerja yang 

sesuai betul dengan fungsi BK begitu dan juga 

melaksanakannya secara optimal. Yang kedua, 

kerja sama antara guru BK dan guru-guru lain 

supaya terjalin dengan baik. Guru BK jangan 

terpaku pada TUPOKSI (Tugas Pokok Fungsi). 

Dalam perjalanan itu ada hal-hal yang tidak 

harus perpedoman pada TUPOKSI saja. 

9. Berarti kerja sama masih 

bisa dikatakan belum baik 

ya pak? 

 

Dalam beberapa bagian masih kurang karena 

terlalu sesuai dengan TUPOKSI, saklek. Padahal 

dilembaga itu yang dikedepankan adalah 

kepedulian bersama. Saling peduli jika ingin 

mendapatkan kinerja yang baik.  
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Hasil Wawancara 

Koordinator Bimbingan Dan Konseling SMA N 1 Muntilan 

 

Tanggal Wawancara : 30 Oktober 2015 

Interviewee : Koordinator bimbingan dan konseling SMA N 1 Muntilan 

Tujuan : Untuk memperoleh data serta gambaran mengenai kinerja 

konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam 

masuk kelas. 

 

Wawancara ini dilakukan pada saat peneliti datang ke SMA N 1 Muntilan untuk 

memulai mengambil data dalam peneltian yang bertujuan memperoleh data dan 

mengetahui gambaran mengenai kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki 

alokasi jam masuk kelas di SMA N 1 Muntilan, sehinga peneliti bertemu langsung 

dengan koordinator BK sesuai saran dari narasumber sebelumnya, pada wawancara 

ini peneliti menanyakan kinerja konselor yang meliputi perencanaan program BK, 

pelaksanaan program BK, evaluasi program BK, dan administrasi BK. Namun 

diakhir wawancara koordinator mengatakan untuk menanyakan langsung kepada 

konselor sekolah agar data yang diperoleh lebih mendalam. Berikut wawancara yang 

dilakukan penelti dengan koordinator bimbingan dan konseling di SMA N 1 

Muntilan. 

 

NO INTERVIEWER INTERVIEWEE 
1. Terkait dengan penelitian 

tentang kinerja guru BK di 

SMA N 1 Muntilan, 

mungkin saya akan 

mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada ibu selaku 

koordinator BK di SMA N 1 

Muntilan. 

Bisa ibu ceritakan apa yang 

menjadi alas an tidak adanya 

alokasi jam masuk kelas bagi 

BK di SMA N 1 Muntilan 

buk? 

Iya mbak. 

Setau kami ya, setau saya sebenarnya 

diberikan jam atau tidak itu bukan wewenang 

dari koordinator BK. Itu kita sudah 

mendapatkan seperti itu karena kebijakan dari 

kepala sekolah atau dari pihak kurikulum. Ya 

setau kami alasannya jam pelajarannya sudah 

penuh dengan mata pelajaran sehingga tidak 

ada jam lagi untuk BK. 

2. Nah karena tidak ada alokasi 

jam masuk kelas bagi BK, 

menurut ibu sebagai 

Kinerjanya mestinya kurang maksimal, jelas 

kurang maksimal. Karena kita kesulitan 

mencari waktu, sementara kita dituntut untuk 
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koordinator BK bagaimana 

kinerja konselor sekolah di 

SMA N 1 Muntilan ini? 

memberikan 12 kali memberikan layanan 

setiap minggunya. Sedangkan kita tidak ada 

jam masuk kelas, jadi kita harus meminta 

kepada guru mata pelajaran untuk 

memberikan layanan terutama untuk format 

klasikal. Sementara untuk format kelompok 

maupun bersifat individual tidak masalah 

sebab bisa dilakukan diluar jam pelajaran. 

3. Berarti susah untuk melobby 

ya buk? 

Iya susah untuk melobby. Soalnya belum 

tentu jam itu boleh diminta. Saat-saat tertentu 

tidak boleh diminta, misalnya saat mau 

menjelang tes.kalau tidak mau menjelang tes 

sih tidak masalah. 

4. Kemudian untuk melakukan 

perencaan program 

bimbingan dan konseling itu 

sistemnya bagaimana buk di 

sekolah yang tidak memiliki 

alokasi jam masuk kelas 

seperti ini? 

Kalau untuk perencanaan tetep setiap 

minggunya ada mbak. Jadwal tatap muka 

tetap dicantumkan di dalam program, tetap 

kita rencanakan. Setiap kelasnya ada 2 jam 

perminggu meskipun kita sendiri tidak bisa 

merencanakan di kelas ini hari apa  dan di 

kelas ini harus hari apa, tidak terjadwal tetapi 

di program tetap kita cantumkan. 

5. Untuk perencanaan itu 

berdasarkan apa buk? 

Untuk perencanaan ya mbak? Kalau yang 

pertama pasti berdasarkan kebutuhan siswa. 

Yang kedua, dari kebutuhan siswa kemudian 

kita jabarkan menjadi materi-materi yang 

akan kita buat program dalam melakukan 

tugas sekolah. 

6. Dari kebutuhan siswa itu kan 

kita mengetahuinya dari 

instrument ya buk? 

Kemudian yang saya 

tanyakan SMA N 1 Muntilan 

ini menggunakan instrument 

apa nggih buk? 

Untuk tahun ini kita kebetulan membuat 

instrument sendiri yang diberi nama AKS 

(Angket Kebutuhan Siswa) yang kita buat 

aplikasinya untuk menganalisa kemudian 

dirumuskan menjadi identifikasi kebutuhan 

siswa. 

7. Berarti itu membuat sendiri 

ya buk? 

Iya  kita membuat sendiri. 

8. Kalau need asassmen 

lingkungan sekolah ini 

menggunakan atau tidak ya 

buk? 

Kebetulan tidak mbak. Sebenernya bagusnya 

menggunakan ya mbak tapi  kita belum 

sampai kesana, ya mungkin InshaAllah tahun 

depan ya mbak. 

9. Kemudian bagaimana ibuk 

menentukan tujuan dan hasil 

yang ingin dicapai dari 

program BK yang dibuat? 

Yang pertama setelah kita ketahui kebutuhan 

siswa kemudian kita jabarkan menjadi materi-

materi ya mbak , nah nanti dari setiap materi 

itu kita rumuskan tujuannya, kemudian 

indicator pencapaiannya bagaimana, kita 

tentukan strateginya, jenis layanannya, 
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sampai kepada evaluasinya mbak. Itu nanti 

semua tertuang ke dalam program mbak. Di 

program tahunan itu sudah ada semuanya 

mbak. Sudah ada tujuan dan yang lain 

sebagainya. 

10. Bagaimana ibuk menentukan 

teknik, strategi, dan jenis 

layanan serta kegiatan 

pendukung? 

Dalam menentukan teknik, jenis, dan strategi 

layanan saya berpatokan pada kebutuhan 

peserta didiknya. Sebab tidak semua siswa 

memiliki kebutuhan yang sama dan perlakuan 

yang sama. Saya telaah atau identifikasi lebih 

dalam lagi kebutuhan dari siswanya mbak. 

Selain itu saya sesuaikan juga dengan 

keadaan peserta didik biar tidak jenuh dalam 

mengikuti layanan setelah dipusingkan 

dengan mata pelajaran yang begitu padat. 

11. Untuk menentuan jadwal 

kegiatan bimbingan dan 

konseling itu bagaimana 

buk? Seperti yang kita tau 

kan disini sekolah tidak 

menyediakan alokasi jam 

masuk kelas bagi bimbingan 

dan konseling. 

Kalau jadwal memang seharusnya punya ya 

mbak, tapi selama ini program program kita 

hanya yang berupa mingguan dan harian. 

Tidak kita tentukan misalnya minggu ini kita 

memberikan layanan pada kelas ini di hari ini. 

yang penting minggu ini mau menyampaikan 

materi apa gitu mbak, masalah waktu dan 

kelasnya nanti tergantung kita mau minta 

guru mata pelajaran apa dan entah itu hari 

selasa rabu kamis atau jum‟at gitu mbak. 

12. Berarti menentukan 

jadwalnya itu secara 

incidental ya buk? 

Iya mbak secata incidental saja. Meskipun di 

program itu kita tetapkan satu minggu pasti 

ada layanan. 

13. Nah kemudian fasilitas apa 

saja yang digunakan dalam 

pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling di 

SMA N 1 Muntilan buk? 

Kalau fasilitas ya seperti yang mbak lihat ini 

ada ruangan konseling individu, ruang 

konseling kelompok, kemudian ada ruang 

tamu, ruang kerja, kemudian ada alat2 seperti 

lemari untuk menyimpan himpunan data, ada 

fasilitas computer, printer untuk membuat 

laporan. 

14. Nah untuk fasilitas itu dari 

pihak BK mengajukan atau 

memang ada jatah tersendiri 

dari sekolah buk? 

Kita mengajukan mbak. Misalnya tahun ini 

mbak, tahun kemarin kan printer dan 

computer rusak jadi kita meminta printer dan 

computer. Kemudian tahun kemarin kita 

mengajukan kursi di ruang konseling. Jadi 

tiap tahun kebutuhannya apa nanti kita 

mengajukan mbak. 

15. Jadi tiap tahun ada 

perbaharuan ya buk? 

Iya setiap tahun diperbarui mbak. 

16. Kalau untuk anggaran dana 

bagi pelaksanaan program itu 

Mengajukan mbak. Termasuk di program kan 

sudah kita tentukan anggaran tiap layanan, 
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dari BK mengajukan atau 

memang sudah ada anggaran 

dari sekolah khusus untuk 

BK buk? 

misalnya untuk fotokopi laiseg, fotokopi 

lembar penilaian, dan yang lain sebagainya. 

17. Untuk pelaksanaan sendiri 

tadi secara incidental dengan 

melobby dengan guru mata 

pelajaran lain ya buk? 

Iya mbak melobby guru mata pelajaran lain 

mbak. 

18. Kemudian strategi yang 

digunakan dalam 

pelaksanaan juga dengan 

cara melobby tadi ya buk? 

Melobby  atau minta jam sama guru mata 

pelajaran lain mbak 

19. Bidang bimbingan yang 

dilakukan oleh ibuk dalam 

pelaksanaan program BK itu 

apa saja nggih buk? 

Itu semua bidang dalam pola 17+ ya mbak. 

Semuanya mbak, ya 4 bidang itu mbak. 

Pribadi, social, karir, dan belajar mbak. 

20. Layanan bimbingan dan 

konseling yang ibuk berikan 

kepada siswa buk? 

Layanan orientasi, informasi, penempatan dan 

penyaluran, konseling individu. Nah untuk 

konseling kelompok dan bimbingan 

kelompok tetap kita lakukan meskipun itu 

sangat minim sekali karena mencari waktu itu 

sangan susah. Jika mengambil jam pelajaran 

juga tidak mungkin. Tapi criteria pasti 

melakukan meskipun itu tidak rutin dan setiap 

guru itu pasti melakukan. 

21. Untuk kegiatan pendukung 

yang dilakukan disini apa 

saja buk? 

Kegiatan pendukung yang sering tidak 

dilakukan itu konferensi kasus mbak. 

Memang beberapa tahun ini tidak ada kasus 

yang memang harus dikonferensikan. Tapi 

untuk home visit itu ada tapi minim. 

Himpunan data jelas ada, AI juga jelas ada. 

Sama bibliotherapy kita baru merencakan tapi 

itu kan butuh buku-buku terkait dengan 

anggaran. Kebetulan anggaran dari sekolah 

untuk tahun ini sudah ditutup mungkin untuk 

anggaran tahun depan. 

22. Jadi kalau disini secara 

keseluruhan sudah dilakukan 

ya buk? Dari layanan pokok 

sudah dilakukan kemudian 

kegiatan pendukung juga 

sudah dilakukan ya buk? 

 

Iya mbak, secara keseluruhan memang sudah 

dilakukan mbak. 

23. Bagaimanakah tahapan 

pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling 

Di awal tahun ajaran saya lakukan 

perencanaan program bimbingan dan 

konseling mbak. Setelah itu pelaksanaan 
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yang ibu lakukan? program. Program yang sudah dilaksanakan 

dianalisis dengan cara evaluasi ya mbak. 

Kemudian hasilnya dianalisis lagi agar kita 

tahu perlu tindak lanjut ataukah tidak. Tapi 

saya jarang melakukan tindak lanjut karena 

memang permasalahan dari siswa sudah 

selesai mbak setelah layanan dilaksanakan. 

24. Untuk pembagian tugas dan 

jumlah siswa yang menjadi 

tanggungan itu siapa saja 

yang  terlibat buk? 

Mestinya untuk pembagian tugas itu kan 

wewenang dari kepala sekolah ya mbak, 

tetapi disini kita demokratis. Toh disini 

siswanya kan banyak mbak. Kita kan ada 4 

konselor, misalnya kita bag rata saja sudah 

sisa mbak tidak masalah mbak. Jadi kita 

disuruh berbagi sendiri dan berembug sendiri 

secara mandiri, nanti tinggal melaporkan 

kepada kepala sekolah saja melalui 

kurikulum. 

25. Evaluasi yang dilakukan 

disini itu apa saja buk? 

Evaluasi layanan dan evaluasi program. 

Evaluasi program memang sudah kita 

tentukan di program. Nah untuk evaluasi 

peserta didik itu menggunakan laiseg. 

26. Apakah ibuk membuat 

lapelprog untuk melaporkan 

kegiatan BK yang sudah 

dilakukan? 

Iya mbak ada lapelprognya, kita laporkan 

berkala ke kepala sekolah mbak. 

27. Kemudian siapa saja yang 

terlibat dalam kegiatan BK di 

SMA N 1 Muntilan? 

Kalau program yang jelas wali kelas, guru 

mata pelajaran, siswa sendiri. Atau mungkin 

berkolaborasi dengan teman sejawat. 

28. Personel sekolah apakah 

mampu bekerja sama dengan 

baik dalam pelaksanaan 

program BK di SMA N 1 

Muntilan? 

Iya mbak. Misalnya kepala sekolah kita mau 

mengajukan anggaran gampang, jadi saling 

mendukung. Wali kelas misalnya ada anak 

yang bermasalah juga saling mendukung ya 

mbak. 

29. Administrasi BK itu kapan di 

buatnya buk? 

Administrasi keseluruhan mbak? Ya itu 

secara berkala mbak soalnya kalau program 

pasti awal, lapelprog kan secara berkala. 

Untuk himpunan data kan diawal mbak, 

kayak tes intelegensi, nilai rapot SMP, data 

diri itu awal tapi kan tetep berkala mbak kaya 

hasil semester 1, semester 2, dan sebagainya 

kan jadi terus dan berkelanjutan. 

30. Menurut ibuk apakah sudah 

efektif pelaksanaan BK di 

SMA N 1 Muntilan meski 

tanpa alokasi jam masuk 

kelas? 

Sebenarnya ya tidak efetif, tapi lebih efektif 

jika ada jam soalnya kan ada program yang 

tidak terlaksana. Suatu saat kita mencari jam 

itu susah mbak, dan kita membutuhkan 

pikiran sendiri buat ngontrol mbak. Kelas ini 
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sudah diberi layanan belum ya. Kadang-

kadang ada satu kelas yang belum padahal 

kelas lainnya sudah. Mungkin cari jamnya 

susah, kebetulan sedang tes atau materinya 

pas lagi susah. Jadi akan lebih efektif kalau 

ada jam pelajaran sendiri bagi BK. 

31. Dampak yang ditimbulkan 

dari tidak adanya jam masuk 

kelas bagi BK itu apa buk? 

Pertama kita kesulitan melaksanakan program 

yang sesuai dengan program ya mbak, yang 

bener-bener sesuai dengan alokasi waktu di 

program. Jadi kaya kejar-kejaran sama waktu. 

Jadi ada pikiran tambahan gimana caranya 

bisa minta jam sama guru mata pelajaran 

lainnya. 

32. Harapannya untuk BK di 

SMA N 1 Muntilan ini buk? 

Harapannya cuma satu, ada jam masuk kelas 

untuk BK. Sebenarnya tetep saya pengen itu 

ada. Kemudian dukungan yang lebih, pahami 

oleh stake holder sekolah seperti kepala 

sekolah dan waka-waka lainnya. Karena apa 

mbak? Biar kita bekerja sesuai dengan 

TUPOKSInya mbak, kadang-kadang ada anak 

terlambat kemudian dilaporkan ke BK 

padahal kan bukan tugas BK jadi tidak sesuai 

dengan TUPOKSI BK. 
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Hasil Wawancara 

Konselor Sekolah SMA N 1 Muntilan 

 

T;anggal Wawancara : 30 Oktober 2015 

Interviewee : Konselor sekolah SMA N 1 Muntilan 

Tujuan : Untuk memperoleh data serta gambaran mengenai kinerja 

konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam 

masuk kelas. 

 

Wawancara ini dilakukan pada saat peneliti datang ke SMA N 1 Muntilan untuk 

memulai mengambil data dalam penelitian yang bertujuan memperoleh data dan 

mengetahui gambaran mengenai kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki 

alokasi jam masuk kelas di SMA N 1 Muntilan, sehinga peneliti bertemu langsung 

dengan konselor sekolah sesuai saran dari narasumber sebelumnya, pada wawancara 

ini peneliti menanyakan kinerja konselor yang meliputi perencanaan program BK, 

pelaksanaan program BK, evaluasi program BK, dan administrasi BK. Berikut 

wawancara yang dilakukan penelti dengan konselor sekolah di SMA N 1 Muntilan. 

NO INTERVIEWER INTERIEWEE 
1. Berkaitan dengan penelitian 

saya mengenai kinerja 

konselor pada sekolah yang 

tidak memiliki alokasi jam 

masuk kelas, saya ingin 

mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada bapak 

selaku konselor sekolah di 

SMA N 1 Muntilan. 

Dalam perencanaan program 

BK apakah bapak melakukan 

need asassmen terhadap 

peserta didik? 

Iya mbak saya melakukan need assasmen 

terhadap peserta didik. 

2. Apakah bapak juga melakukan 

need asassmen lingkungan 

dalam perencanaan program 

BK di sekolah ini? 

Iya, saya melakukan need asassment 

lingkungan. Hal ini saya lakukan dengan 

meminta masukan kepada guru mata 

pelajaran atau wali kelas. Terkadang kepada 

kepala sekolah mbak. 

3. Bagaimana bapak menetapkan 

tujuan dan hasil yang ingin 

dicapai dalam perencanaan 

program BK di sekolah ini? 

Saya membagikan instrument kepada siswa 

kemudian setelah itu dianalisis dan dari 

hasil analisisnya ditetapkan tujuan dan hasil 

yang ingin dicapai. 
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4. Instrument apakah yang 

digunakan dalam perencanaan 

program BK di SMA N 1 

Muntilan? 

AKS (Angket Kebutuhan Siswa). 

Instrument ini dibuat sendiri oleh 

koordinator BK SMA ini dan dibuatkan 

program untuk menganalisis angket 

kebutuhan tersebut. 

5. Bagaimanakah bapak 

menentukan jenis, strategi, dan 

teknik dalam kegiatan BK 

yang dimasukkan ke dalam 

perencanaan  program BK di 

sekolah ini? 

Ya menurut situasi dan waktu yang ada kita 

berupaya untuk proaktif berkolaborasi 

dengan guru mata pelajaran yang ada. 

Untuk penentuan jenis dan tekniknya 

disesuaikan dengan banyaknya siswa yang 

mengalami suatu permasalahan. 

6. Bagaimanakan bapak 

menentukan jadwal layanan 

dan kegiatan pendukung 

bimbingan dan konseling? 

Untuk jadwal saya hanya menggunakan 

catatan pribadi saja mbak, soalnya kan tidak 

ada jam masuk kelas bagi BK jadi ya kita 

gak punya jadwal resmi mbak. Saya gak 

bisa menentukan mbak. Untuk program 

mingguan saja waktu yang dituliskan 

dengan pelaksanaan tidak sama mbak. Yang 

penting kita melakukan layanan pada 

minggu tersebut. 

7. Kemudian fasilitas apa yang 

digunakan dalam pelaksanaan 

BK di SMA N 1 Muntilan? 

Fasilitas yang digunakan ada ruang kelas, 

ruang bimbingan kelompok, ruang 

konseling individual. 

8. Untuk anggaran biayanya 

bagaimana cara 

menetapkannya pak? 

Koordinator memberikan konsep anggaran 

yang diperlukan kemudian kita bisa 

memilih, menyempurnakan dan 

menambahkan yang sekiranya masih ada 

yang kurang.  

9. Bidang apa saja yang 

dilaksanakan dalam kegiatan 

BK pak? 

Semua yang ada dalam kegiatan BK 

dilaksanakan mbak, meliputi 4 bidang 

layanan dan 7 kegiatan. 

10. Layanan apa saja yang bapak 

lakukan dalam pelaksanaan 

program BK di sekolah ini? 

Semuanya mbak, 7 layanan baik itu dalam 

bentuk klasikal, kelompok maupun dalam 

bentuk individual. 

11. Untuk kegiatan pendukung BK 

yang dilakukan oleh bapak apa 

saja pak? 

Semuanya dilakukan mbak. Memang 

dibutuhkan home visit ya dilakukan namun 

jika masalah bisa diselesaikan tanpa home 

visit ya kita tidak melakukannya. 

Tetapi untuk konferensi kasus tidak 

dilakukan karena memang tidak ada yang 

perlu dikonferensikan. 

12. Bagaimana pelaksanaan 

program BK di sekolah ini 

pak? Yang saya tau kan di 

sekolah ini tidak ada alokasi 

jam masuk kelas pak. 

Setiap saat dilakukan mbak. Kita proaktif 

terhadap guru kelas atau guru mata 

pelajaran untuk melakukan pendekatan dan 

sebaliknya ketika ada jam yang bisa 

dimasuki kita masuk. Ini berdasarkan 
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kesepakatan dengan guru mata pelajaran 

dan guru BK. 

Itupun saya juga memiliki catatan sendiri 

atau konsep pribadi minggu ini saya 

merencanakan akan masuk ke kelas ini dan 

ini ini nanti saya melakukan kolaborasi 

dengan guru mata pelajaran ingin masuk ke 

kelas tersebut. 

13. Bagaimana tahapan 

pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling yang 

dilakukan oleh bapak? 

Melakukan perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, analisis dan tindak lanjut. 

Program BK dibuat mbak, setelah ditanda 

tangani oleh kepala sekolah dilaksanakan 

mbak. Nanti evaluasi dilakukan setelah 

layanan diberikan. Melakukan analisis dan 

tindak lanjut jika diperlukan. 

14. Untuk pembagian tugas dan 

jumlah siswa asuh itu 

bagaimana prosedurnya? 

Untuk pembagian siswa asuh kita lakukan 

secara musyawarah dengan sesame guru BK 

kemudian menentukan masing-masing dan 

membuat program sendiri-sendiri supaya 

tidak tumpang tindih. Untuk kelas XII ada 

satu guru BK, kelas XI juga satu guru BK, 

dan untuk kelas X ada dua guru BK sebab 

kelas X itu jumlah siswanya lebih banyak 

daripada kelas XI ataupun XII. 

15. Kapan anda melakukan 

evaluasi terhadap peserta didik 

pak? 

Setiap saat setelah melakukan bimbingan 

kita rangkum dan kita evaluasi kekurangan 

atau kita melakukan penyempurnaan jadi 

semakin kita melakukan evaluasi semakin 

kita mengerti celah-celah dan kekurangan 

yang ada. 

16. Untuk evaluasi proses apakah 

bapak melakukannya? Jika iya 

apa saja yang bapak evaluasi? 

Iya mbak. Terutama hal yang diberikan 

kepada siswa. Misalnya mengenai 

bimbingan karir juga kita evaluasi, kelas XI 

MIA 1 kebanyakan memilih prodi eksak di 

perguruan tinggi, dan tidak ada yang 

memilih prodi ilmu social itu nanti 

dievaluasi. 

17. Program yang sudah dibuat 

dan dilaksanakan apakah 

bapak juga melakukan 

evaluasi? 

Iya jelas, karena memang suatu keharusan 

kita melakukan evaluasi terhadap suatu 

program yang sudah kita buat dan lakukan. 

Pasti ada plus minusnya, nah tu nanti kita 

sempurnakan. Nanti kita lihat bagaimana 

anak-anak melibatkan diri dalam BK di 

sekolah ini, sehingga keberadaan BK bisa 

dirasakan manfaatnya dan keberadaannya. 

18. Untuk evaluasi hasil sendiri Iya saya lakukan. Prosedurnya program 
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apakah bapak juga 

melakukannya? 

dievaluasi kemudian dianalisa kemudian 

dikelompok-kelompokkan agar tau 

gambaran keberhasilan dari program dan 

layanan yang sudah dianalisis. 

Misalnya tadi anak-anak pengen masuk ke 

prodi tertentu kemudian kita memberikan 

bimbingan dengan penekanan lebih 

terhadap prodi tersebut. Ini contoh singkat 

dari bimbingan karir saja mbak. 

19. Apakah personel sekolah 

mampu bekerja sama dalam 

melaksanakan program BK di 

sekolah ini pak? 

Ada yang peduli, ada yang pasif, ada yang 

peka terhadap siswa. Ya bisa dikatakan baik 

lah mbak soalnya untuk koordinasi dengan 

guru lain baik mbak. Mudah untuk meminta 

jam pelajarannya. Meski terkadang ada 

pandangan negative terhadap BK. 

Siswa ini memang perlu diarahkan, 

ditanyakan masalah karirnya, tapi ada juga 

yang asal mentransfer mata pelajarannya 

sehingga memang tugas guru BK bisa 

berkomunikasi dengan mereka semua. Jadi 

BK masuk kelas itu memang sangat 

berguna. 

20. Kerja sama personel sekolah 

apakah sudah bagus dalam 

pelaksanaan program BKnya? 

Cukup bagus. Terutama anak-anak dalam 

merespon keberadaan BK memang sudah 

bagus dan ternyata secara sadar mereka 

memiliki masalah mereka langsung ke 

ruang Bk untuk meminta konseling. 

21. Untuk administrasi BK kapan 

bapak melakukannya? 

Sebelum tahun ajaran di mulai, pada awal 

tahun ajaran. Penandatanganan dari kepala 

sekolah dilakukan setelah hari aktif sekolah 

dimulai. Biasanya semester gasal juli sudah 

menyicil membuat program kemudian 

diserahkan kepada kepala sekolah minggu 

awal agustus atau minggu kedua sehingga 

kepala sekolah bisa membaca program apa 

saja yang akan dilakukan selama setahun 

kedepan. 

22. Kemudian administrasi apa 

sajakah yang anda buat? 

Yang sesuai dengan administrasi BK yaitu 

program, buku kedatangan orang tua di 

sekolah, buku home visit, BK perlu juga 

mencatat permasalahan yang dialami orang 

tua karena saya juga melakukan bimbingan 

keluarga. Agar bisa menjalin harmonisasi 

antara sekolah, orang tua, dan anak itu 

sendiri. 
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Hasil Wawancara 

Konselor Sekolah SMA N 1 Muntilan 

 

Tanggal Wawancara : 30 Oktober 2015 

Interviewee : Konselor sekolah SMA N 1 Muntilan 

Tujuan : Untuk memperoleh data serta gambaran mengenai kinerja 

konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam 

masuk kelas. 

 

Wawancara ini dilakukan pada saat peneliti datang ke SMA N 1 Muntilan untuk 

memulai mengambil data dalam penelitian yang bertujuan memperoleh data dan 

mengetahui gambaran mengenai kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki 

alokasi jam masuk kelas di SMA N 1 Muntilan, sehinga peneliti bertemu langsung 

dengan konselor sekolah sesuai saran dari narasumber sebelumnya, pada wawancara 

ini peneliti menanyakan kinerja konselor yang meliputi perencanaan program BK, 

pelaksanaan program BK, evaluasi program BK, dan administrasi BK. Berikut 

wawancara yang dilakukan penelti dengan konselor sekolah di SMA N 1 Muntilan. 

 

NO INTERVIEWER INTERVIEWEE 
1. Berkaitan dengan skripsi saya 

mengenai kinerja konselor 

pada sekolah yang tidak 

memiliki alokasi jam masuk 

kelas, saya akan mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada 

bapak terkait dengan hal 

tersebut. Dalam perencanaan 

program BK di SMA N 1 

Muntilan apakah bapak 

melakukan need assasmen 

terhadap peserta didik? 

Iya tetep saya melakukannya. 

2. Apakah bapak juga 

melakukan analisis need 

asassmen lingkungan dalam 

merencanakan program BK? 

Ya saya juga melakukannya. 

3. Kemudian bagaimana bapak 

menetapkan tujuan dan hasil 

yang ingin dicapai dalam 

perencanaan program BK di 

Tujuannya berdasarkan hasil need asassment 

peserta didiknya mbak. 
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sekolah ini pak? 

4. Instrument yang digunakan di 

SMA N 1 Muntilan ini apa 

pak? 

Angket, sini membuat sendiri 

Semua guru BK di sekolah ini menggunakan 

AKS (Angket Kebutuhan Siswa). 

5. Bagaimana bapak 

menetapkan jenis, strategi, 

dan teknik di dalam 

perencanaan program BK di 

sekolah ini? 

Membuat asassmen disebarkan kepada siswa 

kemudian dikumpulkan, dianalisis, dan 

dibuat program. Di program itu nanti ada 

jenis, strategi, dan teknik yang akan 

digunakan. 

6. Bagaimana bapak 

menentukan jadwal kegiatan 

pelaksanaan program BK di 

sekolah ini? 

Untuk jadwal pelaksanaan, kaitannya dengan 

kegiatan dan layanan-layanan yang tidak 

bisa dilakukan di kelas karena tidak ada jam 

masuk kelas sedangkan untuk layanan 

informasi contohnya harus masuk kelas ya 

kita mencarikan jam dari guru mata 

pelajaran lainnya mbak. 

7. Fasilitas yang digunakan 

dalam pelaksanaan program 

BK itu apa saja pak di sekolah 

ini? 

Fasilitasnya ya peralatan seperti ruang BK, 

ruang kerja, ruang konseling individual, dan 

yang bisa dilihat disini mbak. 

8. Untuk anggaran biayanya 

bagaimana pak 

penetapannya? 

Untuk anggaran ya kita mengajukan yang 

sering kita gunakan seperti home visit dan 

untuk fotokopi kebutuhan siswa seperti 

instrument dan sebagainya kan kita juga 

butuh kertas. Selain itu untuk kegiatan BK 

seperti MGBK dan pelatihan-pelatihan. 

Biasanya dilakukan diawal tahun pelajaran. 

9. Bidang bimbingan apa saja 

yang bapak lakukan dalam 

kegiatan BK di sekolah ini? 

Semua bidang mbak. Mencakup empat 

bidang yaitu bidang pribadi, social, belajar, 

dan karir mbak. Ada kok di program saya. 

10. Layanan yang diberikan 

kepada siswa itu apa saja 

pak? 

Semuanya diberikan, namun untuk layanan 

bimbingan kelompok dan konseling 

kelompok yang harus direncanakan dengan 

baik mengingat waktunya. Soalnya kita tau 

sendiri layanan BKp dan KKp itu tidak bisa 

diprediksikan selesainya. Satu jam atau dua 

jam kan kita tidak tau selesainya. 

11. Untuk kegiatan pendukung 

yang dilakukan bapak apa 

saja pak? 

Himpunan data, aplikasi instrumentasi, home 

visit. Namun untuk konferensi kasus jarang 

dilakukan karena memang masalah yang 

dialami anak bisa diselesaikan oleh guru 

BKnya sendiri mbak. 

12. Kemudian untuk tahapan 

pelaksanaan program BK di 

sekolah ini gimana pak? 

Awal kita membuat asassmen menjadi 

program. Untuk pelaksanaan nanti kita minta 

kepada guru yang bersangkutan, namun 

untuk siswa yang mengalami masalah 
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individu mereka sudah datang dengan 

sendirinya. Setelah itu dilakukan evaluasi 

setelah satu bulan program dilakukan. 

Kemudian di analisis dan ditindak lanjuti 

jika memang perlu untuk ditindak lanjuti. 

13. Untuk pembagian tugas dan 

jumlah siswa asuh itu siapa 

saja yang terlibat pak? 

Oh itu kesepakatan dari guru BKnya kok 

mbak 

14. Dalam evaluasi BK, bapak 

melakukan evaluasi terhadap 

peserta didik tidak pak? 

Iya mbak, saya melakukannya. 

Diawal tahun ajaran baru dengan 

menganalisis kebutuhan dari mereka. Jadi 

nanti saya bisa menganalisis apakah layanan 

yang dilakukan sudah sesuai dengan 

kebutuhan mereka atau belum. 

15. Evaluasi proses apakah bapak 

melakukannya? 

Iya saya melakukan. Biasanya kita 

melakukan evaluasi jika sudah satu bulan 

mbak 

16. Kemudian apa saja yang 

dievaluasi? 

Respon siswa ketika mengikuti layanan, lalu 

waktu pelaksanaan, dan yang didapat siswa 

sesudah mengikuti layanan. 

17. Evaluasi program bapak 

melakukannya tidak pak? 

Ya melakukannya, dan pasti iya itu. 

Sudah direncanakan di program kerja 

bimbingan dan konseling itu mbak. Juga 

disana sudah ada apa saja yang akan 

dievaluasi. 

18. Untuk evakuasi hasil gimana 

pak? 

Iya itu saya lakukan. Evaluasi hasil ini 

berkenaan dengan pengentasan masalah dari 

siswa dan pengembangan diri dari siswa 

tersebut mbak. Evaluasi ini sudah 

diagendakan mbak dan dilakukan secara 

rutin. 

19. Apakah semua personel 

sekolah mampu bekerja sama 

dalam pelaksanaan BK pak? 

Kalau di SMA N 1 Muntilan itu bisa sebab 

kita juga mendapat masukan juga dari guru-

guru lainnya. 

20. Kapankan administrasi BK 

dilakukan pak? 

Kalau administrasi awal itu kita membuat 

program. Dalam pelaksanaan administrasi 

dibuat setelah layanan diberikan. 

Administrasi lain dibuatnya secara berkala 

dan berkelanjutan karena layanan yang 

diberikan dilakukan secara berkala 

21. Administrasi apa saja yang 

bapak buat? 

Asassment, kemudian program, dibuat dalam 

bentuk satuan layanan, setelah dilakukan 

kemudian dievaluasi dalam bentuk 

lapelprog. 
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Hasil Wawancara 

Konselor Sekolah SMA N 1 Muntilan 

 

Tanggal Wawancara : 30 Oktober 2015 

Interviewee : Konselor sekolah SMA N 1 Muntilan 

Tujuan : Untuk memperoleh data serta gambaran mengenai kinerja 

konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam 

masuk kelas. 

 

Wawancara ini dilakukan pada saat peneliti datang ke SMA N 1 Muntilan untuk 

memulai mengambil data dalam penelitian yang bertujuan memperoleh data dan 

mengetahui gambaran mengenai kinerja konselor pada sekolah yang tidak memiliki 

alokasi jam masuk kelas di SMA N 1 Muntilan, sehinga peneliti bertemu langsung 

dengan konselor sekolah sesuai saran dari narasumber sebelumnya, pada wawancara 

ini peneliti menanyakan kinerja konselor yang meliputi perencanaan program BK, 

pelaksanaan program BK, evaluasi program BK, dan administrasi BK. Berikut 

wawancara yang dilakukan penelti dengan konselor sekolah di SMA N 1 Muntilan. 

 

NO INTERVIEWER INTERVIEWEE 

1. Dalam perencanaan 

program bimbingan dan 

konseling yang tidak 

memiliki alokasi jam 

masuk kelas, apakah ibuk 

melakukan need asassmen 

kepada peserta didik? 

Iya saya melakukan need asassmen peserta 

didik. 

2. Apakah ibuk juga 

melakukan need asassmen 

terhadap lingkungan dalam 

perencanaan program BK 

di  sekolah ini? 

Tidak, karena itu untuk kepentingan anak jadi 

kita acuannya ke anak. Tetapi jika ada guru 

yang memberi masukan kepada guru BK akan 

kami tampung, tidak kita masukkan ke dalam 

program tetapi nanti kita lakukan secara 

incidental jika ingin melakukannya. 

3. Bagaimanakah ibu 

menentukan tujuan dan 

hasil dari perencanaan 

program BK di sekolah 

ini? 

Dari need asassmen kemudian kita buat analisa 

kebutuhan, dan dari itu kita buat perencanaan 

untuk melaksanakan layanan. Tujuan dan hasil 

nanti tercantum di dalam perencanaan 

programnya. 

Tetapi bisa dikatakan asasmen yang kita buat 

itu kurang menyeluruh, jadi kadang-kadang 
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kita butuh memanggil anak tanpa sebuah 

perencanaan. Pemanggilan anak ini kan tidak 

sesuai dengan rencana tapi tentu saja hal ini 

tidak menyimpang jauh dari program BK yang 

kita buat. 

4. Untuk instrument yang 

diberikan kepada siswa 

untuk need asassmen itu 

ibuk menggunakan apa? 

Kebetulan di sekolah ini membuat angket 

sendiri. Angket kebutuhan siswa (AKS). Dan 

kemarin dibantu oleh mahasiswa PPL untuk 

analisis datanya. 

Selain itu untuk memperlengkap data saya 

menggunakan DCM. 

5. Bagaimana ibu 

menentukan jenis, teknik, 

dan strategi dalam 

perencanaan BK di 

sekolah ini? 

Berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi ini kan 

berkaitan dengan jenis layanan. Kira-kira kok 

ada banyak materi yang akan diberikan. 

Misalnya tentang perguruan tinggi ya mbak nah 

berarti ini masuk ke dalam layanan informasi. 

Kalau layanan penguasaan konten itu 

pengalamannya agak lama, karena kita 

mengajak anak untuk berbuat, jika anak gak 

banyak pekerjaan ya gak masalah tetapi saat 

anak banyak pekerjaan seperti PR dan ulangan 

nanti mereka mengerjakannya sesuka hatinya 

sendiri mbak. Makanya disesuaikan dengan 

siatuasi dan kondisi peserta didiknya. Kalo kita 

tidak melihat situasi bisa jadi Mereka nanti 

minta mengerjakan di rumah padahal nanti 

dirumah tidak mengerjakan. Jadi ya kita 

mencari strategi yang enak saja, artinya anak 

bisa mengetahui tujuannya secara menyeluruh. 

6. Untuk jadwal kegiatan 

program BK itu 

bagaimana cara 

menentukannya? 

Kalau dalam kegiatan ini bu Endah meminta 

kelegaan dari guru mata pelajaran olahraga. 

Kebetulan olahraga ini setiap minggunya 3 jam 

pelajaran, 2 jam praktik dan 1 jamnya teori. 

Atau minta guru agama. Kita ini memang kaya 

semacam benalu ya mbak, meminta jam 

pelajaran dari guru mata pelajaran lain. 

Terkadang dari guru yang bersangkutan malah 

meminta kita untuk mengisi yang 2 jam 

pelajaran mbak tapi kalau mau minta jam ya 

harus janjian jauh-jauh hari mbak. 

Misal lagi ada jam kosong dan anak tidak 

diberi tugas, anak Cuma diminta untuk 

fotokopi tanpa sepengetahuan guru 

pengampunya nanti kita ngrayu anak-anak 

untuk diisi jam BK saja. Nanti lain waktu kita 

bilang sama guru yang bersangkutan kalau jam 
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kosongnya kita isi. 

Nah tapi kalau kita disuruh untuk mengisi jam 

kosong kita tidak mau mbak. Misalnya gurunya 

mau pergi atau ada keperluan kita gak mau. 

Tapi kalau kita mau masuk baru kita nembusi 

guru yang akan kita minta jamnya. Pada 

prinsipnya kita datang pada guru ketika karena 

kita butuh dan tidak mau mbak dipasrahi guru 

untuk mengisi jam kosong. 

7. Faislitas yang digunakan 

dalam BK di sekolah ini 

apa saja buk? 

Fasilitas ruangan ada ya mbak. Tapi kalau di 

kelas ya Cuma ada LCD mbak, alatnya kita 

bawa sendiri seperti laptop dan perangkat lain. 

Soalnya laptop dari sekolah biasanya 

digunakan oleh guru lain. 

8. Untuk penetapan anggaran 

biaya yang digunakan oleh 

BK itu bagaimana buk? 

Untuk penetapan anggaran biaya itu kemarin 

itu kita mengajukannya ya kita kira-kira saja. 

Kita ajukan yang ringan mbak, misal mau 

memberikan info kepada anak ya kita fotokopi 

mbak. Tapi kalau kita tidak membutuhkan ya 

kita tidak mengeluarkan anggaran mbak. 

9. Bidang BK yang diberikan 

ibuk kepada siswa disini 

itu apa saja buk? 

Bidangnya pribadi itu seperti konseling. Bidang 

social, belajar, dan karir. Kalau bu Endah 

fokusnya itu begini mbak, di dalam kurikulum 

kan guru BK dituntut untuk memberikan 

gambaran mengenai perguruan tinggi jadi 

fokusnya ke bidang karir. otomatis saya 

memanggil anak itu enam-enam di ruang BK 

karena keterbatasan ruang. Nanti saya tanyakan 

kepada mereka apakah sudah punya cita-cita, 

apakah sudah punya pandangan untuk 

melanjutkan ke perguruan tinggi tapi umumnya 

60% anak belum punya pandangan, masih 

nggrambyang. Bahkan lebih mbak, 75% anak 

masih bingung. Tapi ada anak yang sudah 

punya pandangan ingin melanjutkan kesini atau 

kesini. Nah dari situ saya membimbing 

anaknya pengen kemana,orang tuanya 

bagaimana. Kalau kata pak Harso layanan 

secara berkelompok tapi sifatnya 

menginformasikan itu boleh tetapi bukan 

layanan kelompok. Karena memang tidak 

tersedianya waktu bagi saya. 

10. Layanan BK yang 

diberikan kepada peserta 

didik itu apa saja buk? 

Kebanyakan yang dilakukan adalah layanan 

informasi. Kalau layanan konten kemarin 

dibantu sama mahasiswa PPL. Maunya ya 

layanan bimbingan kelompok jalan, konseling 
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kelompok jalan tapi mengingat waktu, melihat 

kondisi sama situasi anak juga sudah sangat 

padat jadi kita memang benar-benar terbentur 

dengan waktu. Tapi dalam 1 semester pasti 

melakukan mbak. 

Jadi penekanannya lebih kepada individualnya 

mbak. Kita benar-benar memfasilitasi anak 

yang membutuhkan bimbingan.  

11. Kegiatan pendukung yang 

dilakukan ibu untuk 

melayani siswa itu apa 

saja? 

Kegiatan pendukung yang biasa saya lakukan 

aplikasi instrumentasi dengan angket, 

himpunan data bu Endah itu data jati diri, 

angket isian. 

Kalau tahun kemarin dan sampai sekarang saya 

mengambil data dari PSB (Penerimaan Siswa 

Baru), jadi saya bisa tau apakah siswa itu ikut 

orang tua atau wali, penghasilan orang tua, 

karena itu data untuk sekolah jadi ya pasti diisi 

mbak soalnya anak suka tidak mengisi jika 

diberikan angket isian. 

Kunjungan rumah itu kan dilakukan atas ijin 

anak ya mbak, tapi jika memang terpaksa 

memang ada masalah yang mendesak saya 

lebih sering memanggil orang tua ke sekolah 

mbak tidak dengan mengunjungi siswa jika 

siswa tidak memberikan ijin. 

12. Tahapan pelaksanaan 

program BK di sekolah ini 

gimana buk? 

“Di awal tahun ajaran saya lakukan 

perencanaan program bimbingan dan konseling 

mbak. Setelah itu pelaksanaan program 

dilakukan dengan meminta jam pelajaran 

kepada guru lain seperti guru olahraga atau 

PAI. Program yang sudah dilaksanakan 

dianalisis dengan cara evaluasi ya mbak. 

Kemudian hasilnya dianalisis lagi agar kita 

tahu perlu tindak lanjut ataukah tidak. Tapi 

saya jarang melakukan tindak lanjut karena 

memang permasalahan dari siswa sudah selesai 

mbak setelah layanan dilaksanakan.” 

 

13. Untuk pembagian tugas 

dan jumlah siswa yang 

menjadi tanggung jawab 

itu gimana buk? 

Kan itu harus sesuai sertifikasi jadi kita bagi 

kelas X saya dan bu titik, kelas XI pak yogo, 

dan kelas XII pak tris. 

14. Siapa saja yang terlibat 

dalam pembagian jumlah 

siswa tersebut buk? 

Coordinator BK dengan konselor sekolah 

mbak. Kesepakatan bersama dengan guru 

BKnya saja. 

15. Dalam pelaksanaan Setiap setelah saya memberikan materi itu 
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evaluasi, kapan ibu 

melakukan evaluasi 

terhadap peserta didik? 

langsung ada evaluasi secara kelompok. Ketika 

saya memberikan materi ini saya evaluasi dan 

akan saya perbaiki pada kelompok kedua. 

Untuk kegiatan itu secara sendiri-sendiri setiap 

guru BK. 

16. Kalau dalam evaluasi 

proses itu apa saja yang 

dievaluasi? 

Ya sewaktu kegiatannya mbak. Misalnya 

materinya mungkin kurang, jika materi saya 

kurang berarti saya harus menambah ilmu lagi. 

Trus pertanyaan dari siswa, respon dari siswa. 

Terkadang pertanyaan dari siswa juga jadi 

bahan evaluasi diri mbak, kalau saya belum tau 

saya harus belajar lagi dan cari referensi lagi. 

Kalau program mungkin kemarin gak tak kasih 

kok sekarang saya kasih, nah itu bisa jadi 

evaluasi mbak. 

17. Apakah ibuk 

melaksanakan evaluasi 

program? Jika iya apa saja 

yang dievaluasi? 

Iya mbak. Bahkan sudah menjadi agenda rutin 

mbak. Yang dievaluasi ya programnya. Kita 

menilai apakah program yang dilaksanakan 

sudah mencapai hasil yang ingin dicapai. Kita 

melihat keberhasilan program dari segi hasil 

dan prosesnya. 

17. Untuk evaluasi hasil 

prosedurnya bagaimana 

buk? 

Kalau program ada evaluasinya mbak.  

Kalau hasil juga dievaluasi mbak. Kalau anak 

sudah diberikan informasi kan anak jadi tau, 

kemudian ada respon dari anak. Nah itu kan 

juga bisa jadi evaluasi untuk hasilnya mbak. 

18. Apakah setiap personel 

sekolah mampu bekerja 

sama dalam pelaksanaan 

BK di sekolah ini buk? 

Umumnya sih bisa walaupun mungkin 

pandangan terhadap guru BK itu ada yang 

negative tapi ya secara umum bisa diajak 

berkerja sama. 

19. Kapan ibu mengerjakan 

administrasi BK? 

Kalau bu Endah sih sambil berjalan. Umumnya 

setelah saya melaksanakan, paling tidak awal 

memberikan informasi untuk gambaran. 

Misalnya untul layanan informasi perguruan 

tinggi, padahal perguruan tinggi itu kan 

banyak, tidak hanya bentuknya saja tapi 

statusnya dan yang lain sebagainya. Ya bisa 

dikatakan mengerjakan induknya dulu baru 

dikembangkan secara berkala. 

20. Administrasi apa sajakah 

yang ibu buat? 

Program BK, satlan, rekapitulasi pelaksanaan, 

lapelprog. 
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Hasil Wawancara 

siswa SMA Negeri 1 Muntilan kelas X 

  

Wawancara ini dilakukan saat peneliti melakukan penelitian. Wawancara ini sengaja 

dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data pendukung terkait dengan kinerka 

konselor yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas. Peneliti memilih siswa 

sebagai responden sebab siswa merupakan sasaran utama dari kegiatan bimbingan 

dan konseling, sehingga peneliti ingin mengetahui kinerja konselor dari sudut 

pandang siswa. Pada awalnya peneliti sekedar basa-basi dengan siswa, kemudian 

peneliti mulai fokus mengarah pada pertanyaan menganai kinerja konselor di SMA N 

1 Muntilah tersebut, dimana di sekolah itu BK tidak memiliki alokasi jam masuk 

kelas. berikut wawancara yang berkaitan dengan kinerja konselor pada sekolah yang 

tidak memiliki alokasi jam masuk kelas tersebut. 

NO INTERVIEWER INTERVIEWEE 

1. Yang pertama ya dik, saya mau Tanya 

apa yang adik ketahui tentang BK di 

SMA N 1 Muntilan? 

Tempat buat curhat, tempat buat 

mencari solusi, cari bantuan juga 

bisa, cari informasi tentang kuliah 

juga bisa 

2. Trus menurut adik kinerja guru BK di 

sekolah ini tu gimana dik? 

Sudah bagus, soalnya kalau ada 

yang curhat dilayani. Dikasih solusi 

3. Kemudian menurut adik program BK 

disini tu gimana dik? Sudak sesuai 

sama kebutuhan siswanya belum dik? 

Saya kurang begitu berpengalaman 

ya mbak. Kayaknya juga belum 

menyeluruh mbak. 

 

4. Kamu pernah disuruh untuk mengisi 

data di awal ajaran baru gak dik sama 

guru BK nya? 

Iya pernah mbak. 

5. Bentuknya kayak apa dik? Biodata pribadi, kemudian angket 

peminatan, tentang perkuliahan 

juga mbak. Trus ada penjelasan 

lebih lanjut dari angket yang 

diberikan mbak.  

6. Kalo tentang permasalahan yang 

dialami adik ada gak dik? 

Ada angket tentang permasalahan. 

Angket belajar, karir. Itu kemarin 

Tanggal wawancara : 1 November 2015 

Interviewee : siswa kelas X SMA N 1 Muntilan (Bela) 

Tujuan  : untuk memperoleh data pendukung terkait dengan kinerja 

konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam 

masuk kelas 
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PPL yang ngasih mbak. 

7. Adik pernah ikut tes psikologis? Kaya 

tes IQ gitu dik? 

Iya mbak pernah 

8. Sudah tau hasilnya? Sudah mbak 

9. Itu tau dijelaskan sama guru BKnya 

dik? 

Iya mbak dijelaskan 

10. Dijelaskan sama guru BK atau PPL 

dik? 

Itu sama PPL mbak, waktu PPL ada 

di sekolah ini 

11. Disana memang tulisannya MIA ya 

dik? 

Iya mbak. 

12. Disana ada penjurusan buat kuliah gak 

dik? 

Gak ada mbak. 

13. Cuma MIA sama IIS dik? Iya mbak 

144. Kalo menurut adik bagaimana 

pelaksanaan kegiatan bimbingan dan 

konseling di SMA N 1 Muntilan dik? 

Kan gak ada jam BK nya dik, jadi 

mereka kan gak pernah masuk kelas 

jadi pelaksanaannya gimana? 

Pelaksanaannya minta jam sama 

guru lain. Kalau gak ada jam BK 

nya tu gimana, mau curhat juga 

susah. Minimal juga ada BK nya. 

 

15. Kalau ada jam kosong suka masuk ke 

kelas mu dik? 

Belum. Kalau ada anak yang ke 

ruang BK yang kasih tau baru 

masuk kelas. 

16. Materi yang diberikan apa dik? Hmm apa ya mbak aku lupa 

17. Tentang perkembangan gitu ya dik? Iya mbak 

18. Tentang belajar? Iya mbak. Kaya metode-metode 

dalam belajar gitu mbak 

19. Layanan yang diberikan sama guru BK 

apa aja dik? Kaya pas masuk kelas 

dik? 

Iya mbak 

20. Trus kayak diajak diskusi kelompok 

gitu dik, pernah? 

Belum mbak 

21. Kemudian layanan konsultasi atau 

konseling individual gitu dik? 

Kalau saya pernah mbak 

22. Menurut adik penting gak ada BK di 

SMA N 1 Muntilan dik? 

Ya penting banget to mbak. 

23. Pentingnya dik? Pentingnya bisa buat curhat. Kalau 

ada masalah itu gak Cuma 

dipendem sendiri mbak. Bisa 

diungkapin.  

24. Menurut kamu apa yang harus 

ditingkatkan dari BK di SMA N 1 

Muntilan dik? 

Ada jam pelajarannya mbak 

25. Harapan buat BK di SMA N 1 

Muntilan dik? 

Iya mbak ada jam pelajarannya. 
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Hasil Wawancara 

Siswa SMA Negeri 1 Muntilan kelas XI 

   

Wawancara ini dilakukan saat peneliti melakukan penelitian. Wawancara ini sengaja 

dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data pendukung terkait dengan kinerka 

konselor yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas. Peneliti memilih siswa 

sebagai responden sebab siswa merupakan sasaran utama dari kegiatan bimbingan 

dan konseling, sehingga peneliti ingin mengetahui kinerja konselor dari sudut 

pandang siswa. Pada awalnya peneliti sekedar basa-basi dengan siswa, kemudian 

peneliti mulai fokus mengarah pada pertanyaan menganai kinerja konselor di SMA N 

1 Muntilah tersebut, dimana di sekolah itu BK tidak memiliki alokasi jam masuk 

kelas. berikut wawancara yang berkaitan dengan kinerja konselor pada sekolah yang 

tidak memiliki alokasi jam masuk kelas tersebut. 

 

NO INTERVIEWER INTERVIEWEE 

1 Apa yang adik ketahui tentang 

bimbingan dan konseling di 

SMA N 1 Muntilan dik? 

Kalau menurut saya bimbingan konseling 

di SMA N 1 Muntilan itu adalah 

bimbingan atau layanan atau layanan 

bimbingan yang diberikan oleh sekolah 

kepada muridnya entah itu di bidang  

pendidikan, belajar, masalah pribadi, dan 

lain-lain 

2. Masalah pribadi? Ya kaya masalah cinta atau apa mungkin 

mbak hehe 

3. Menurut adik kinerja guru BK di 

SMA N 1 Muntilan itu 

bagaimana? 

Kalau menurut saya sih gini mbak, kana 

da 4 guru yang berbeda nah kualitas eh 

bukan kualitas sih mbak tapi kinerjanya 

tiap guru itu berbeda-beda tapi secara 

umum sudah bagus lah, sudah ramah, dan 

pemberian layanannya sudah memuaskan 

kalau menurut aku 

4. Trus kalau menurut kamu ni dik 

program BK di SMA N 1 

Emm programnya sudah sesuai. Kaya 

mi.salnya sesuai dengan usianya. Dulu 

Tanggal wawancara : 1 November 2015 

Interviewee : siswa kelas XI SMA N 1 Muntilan (Munandhir) 

Tujuan  : untuk memperoleh data pendukung terkait dengan kinerja 

konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam 

masuk kelas 
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Muntilan itu gimana dik? 

Apakah sudah sesuai dengan 

kebutuhan siswanya? 

pernah dikasih kuesioner tentang 

kebutuhan dan menurutku masalah yang  

ada dalam kuesioner itu sudah sesuai 

dengan masalah yang sesuai sama usia 

anak SMA. 

5. Pernah gak disuruh ngisi kayak 

data diri di awal pelajaran baru 

dik sama guru BKnya? 

 

Pernah 

6. Diminta untuk mengisi apa aja 

dik? 

Dulu disuruh mengisi biodata pribadi 

mungkin buat back up‟an sekolah, 

kemudian pernah disuruh ngisi kuesioner 

tentang kebutuhan konseling 

7. Berarti isinya itu seputar apa 

dik? 

 

Kaya masalah belajar, masalah yang 

ditemuin dalam belajar, karir, pribadi 

juga ada, social ada, agama ada juga, 

keluarga juga ada juga. 

8. Kalau menurut kamu 

pelaksanaan BK di SMA N 1 

Muntilan itu gimana dik? 

Soalnya kan kita tau kalau BK 

disini gak ada jam masuk 

kelasnya? 

 

Kalau menurut aku, pelaksanaan itu 

kurang masuk, kurang maksimal. Jarang 

masuk, trus siswa sini itu juga jarang 

yang secara sukarela mau ke ruang BK. 

Mungkin mereka sendiri merasa 

canggung, enggan gitu mbak. 

9. Kalau ada jam kosong di kelas 

kamu guru BK suka masuk ke 

kelas kamu gak dik? 

Jarang sih soalnya kalau jam kosong pasti 

juga ada tugas yang ditinggalkan mbak. 

10. Tapi guru BK pernah masuk ke 

kelasmu to dik? 

Pernah-pernah 

11. Nah materi yang disampaikan 

sama guru BK itu kira-kira apa 

dik? 

Dulu pernah ngasih materi belajar, 

tentang guru juga pernah. 

12. Yang kamu rasain ketika kamu 

kelas X sama XI ini layanan apa 

yang pernah kamu dapatkan dari 

guru BKnya dik? 

Dulu guru BK pernah masuk ke kelas, 

pernah ngajak diskusi juga pernah. Dan 

saya juga pernah datang ke ruang BK 

untuk  konsultasi 

13. Trus pernah disuruh untuk 

mengisi lembar penilaiangak dik 

setelah guru BK kasih layanan? 

Kaya lembar evaluasi gitu ya mbak? 

Belum pernah sih mbak, guru BK masuk 

kelas terus keluar ya keluar mbak tanpa 

minta feedback dari siswanya 

 

14. 

Menurut kamu penting gak sih 

BK di SMA N 1 Muntilan ini? 

Kalau menurut aku sih penting ya, 

soalnya BK itu kaya psikolog di sekolah 

mbak. Kaya penyedia jasa konsultasi. 

15. Menurut kamu ada yang perlu 

ditingkatkan gak  dari BK di 

SMA N 1 Muntilan? 

Ada, ya itu tadi mbak sering-sering 

masuk ke kelas kemudian oh ya tadi 

banyak kan dari daftar masalah siswa 
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yang belum ditindaklanjuti secara 

maksimal nah kalau menurut aku harus 

ada tindak lanjut dari kuesioner itu tadi. 

Mungkin guru yang masuk ke kelas atau 

memanggal satu-satu siswanya ke ruang 

BK atau siswanya sukarela datang ke 

ruang BK 

16. Harapan kamu untuk BK di 

SMA N 1 Muntilan? 

 

Harapannya kalau bisa dibuatkan jam 

khusus buat BK. Kaya dulu di SMP ada 

jam BK buat masuk ke kelas-kelas gitu. 
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Hasil Wawancara 

Siswa SMA Negeri 1 Muntilan kelas XII 

   

Wawancara ini dilakukan saat peneliti melakukan penelitian. Wawancara ini sengaja 

dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data pendukung terkait dengan kinerka 

konselor yang tidak memiliki alokasi jam masuk kelas. Peneliti memilih siswa 

sebagai responden sebab siswa merupakan sasaran utama dari kegiatan bimbingan 

dan konseling, sehingga peneliti ingin mengetahui kinerja konselor dari sudut 

pandang siswa. Pada awalnya peneliti sekedar basa-basi dengan siswa, kemudian 

peneliti mulai fokus mengarah pada pertanyaan menganai kinerja konselor di SMA N 

1 Muntilah tersebut, dimana di sekolah itu BK tidak memiliki alokasi jam masuk 

kelas. berikut wawancara yang berkaitan dengan kinerja konselor pada sekolah yang 

tidak memiliki alokasi jam masuk kelas tersebut. 

NO INTERVIEWER INTERVIEWEE 
1. Untuk yang pertama, apa 

yang adik ketahui tentang 

BK di SMA N 1 Muntilan? 

 

Kalau BK yang saya ketahui biasanya 

memberikan layanan kalau kitasedang 

misalnya atau sering menjembantani kalau 

kita sedang ada masalah enntah itu masalah 

akademik ataupun nonakademik. Untuk yang 

kelas X membantu beradaptasi ketika kita 

berada di sekolah baru. Untuk kelas XI, jadi 

di kelas XI itu kalau yang saya ketahui kita 

ingin aktif di nonakademik tapi tugasnya 

banyak jadi BK itu juga menjembatani. Tetap 

memotivasi agar bisa membantu kita 

membagi waktu untuk kegiatan nonakademik 

dan akademik. Ketika kelas XII kan kita 

kembali lagi focus UN ke PTN pokoknya ke 

jenjang selanjutnya, kita dimotivasi dan jika 

ada info SNMPTN SBMPTN dank e jenjang 

lanjutan itu BK ngasih tau. Pokoknya yang 

saya tau selama 3 tahun BK itu misal ada 

anak yang peringkat paling tinggi atau paling 

rendah itu dipanggil ke ruang BK. Untuk 

Tanggal wawancara : 1 November 2015 

Interviewee : siswa kelas XII SMA N 1 Muntilan (Reza) 

Tujuan  : untuk memperoleh data pendukung terkait dengan kinerja 

konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi jam 

masuk kelas 
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yang paling rendah saya gak tau tapi untuk 

yang tinggi biasanya dimotivasi mbak. 

2. Menurut kamu kinerja guru 

BK di SMA N 1 Muntilan 

itu gimana dik? 

 

Kalau menurut saya, saya rasa sudah optimal. 

Tapi karena BK disini gak ada jam masuk 

kelas jadi kalau mau ketemu sama BK kita 

terhalang sama jam pelajaran kita. 

3. Program BK disini menurut 

kamu gimana dik? Apakah 

sudah sesuai dengan 

kebutuhan peserta didiknya? 

Sudah tapi belum maksimal 

4. Trus pas awal pelajaran baru 

suka disuruh ngisi data sama 

guru BKnya gak dik? 

Itu satu tahun tiga kali mbak. 

 

5. Trus disuruh ngisi apa aja 

dik? 

 

Untuk kuesionernya itu sama mbak, termasuk 

ada jarak sekolah ke rumah dan lain 

sebagainya itu sama. Itu biasanya naik kelas 

semester 1 sama 2 tapi seinget saya itu tiga 

kali. 

6. Itu berarti tentang  data 

pribadi ya dik? 

Iya mbak 

7. Kalau untuk masalah-

masalah yang dialami siswa 

gitu dik Biasanya ada gak? 

Misalnya aspek 

permasalahan pribadia atau 

belajar? 

 

Kalau itu sebenernya bagus kalo BK masuk 

kelas tapi kembali lagi kita terhalang sama 

jam jadi kita mesti punya waktu atau pulang 

sekolah. Kalau gak gitu minta jam pelajaran 

lain. Tapi untuk anak-anak sini bukan curhat 

masalah pribadi tapi lebih ke jenjang lanjutan. 

Kalau masalah pribadi biasanya curhat ke 

temen mbak soalnya juga ada factor 

perbedaan usia. 

8. Trus menurut kamu 

pelaksanaan BK di SMA N 

1 Muntilan gimana dik? 

Ya menurut saya sudah bagus mbak, tapi 

harusnya lebih dimaksimalkan lagi. 

 

9. Kalau ada jam kosong di 

kelas kamu guru BK suka 

ngisi kelasmu gak dik? 

Kayaknya belum mbak. 

 

10. Trus kalau masuk ke kelas 

suka nyampaiin materi apa 

dik? 

Kalau BK masuk kelas biasanya kaya 

sharring2 gitu mbak. 

 

11. Berarti Cuma masuk kelas 

dik? 

Iya mbak 

12. Belum pernah diajakin 

diskusi kelompok gitu dik? 

 

Biasanya kalau masuk kelas baru gitu mbak. 

Tapi juga gak tiap masuk gitu mbak. Ya 

menyesuaikan aja mbak. 

13. Pernah dikasih lembar 

penilaian gak dik setelah 

BK ngasih layanan? Kaya 

Kalau dari siswa ke guru BK belum. 
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semacam kasih kesempatan 

buat siswa feedback ke guru 

BKnya dik. 

14. Menurut kamu BK di SMA 

N 1 Muntilan itu penting 

gak dik? 

 

Kalau menurut saya penting, karena harusnya 

BK masuk di kelas X sama XII mbak. 

Soalnya kalau kelas XI itu kita sibuk sama 

organisasi bagi yang mau dan bener2 

menikmati waktu SMA,  kalau kelas X terus 

terang saya dulu kita takut sama kakak kelas, 

karena disini waktu saya kelas X mungkin 

adik kelas juga ngrasain senioritasnya masih 

krasa. Dan sampai sekarangpun adik kelas 

kalau liat kita kaya takut banget. 

15. Apa yang perlu ditingkatkan 

dari BK di SMA N 1 

Muntilan? 

Kedekatannya dengan siswanya aja mbak 

 

16. Harapannya sama BK di 

SMA N 1 Muntilan? 

 

Ya kedekatannya sama siswanya mbak karena 

jangan sampai selain wali kelasnya, jadi kalau 

disini kan udah jelas mbak kalau si A itu kelas 

apa itu malah kadang kalau si A ada masalah 

wali kelas gak tau, BK juga gak tau tapi guru 

lain pada tau. Padahal menurut saya yang 

bener kalau anak ada masalah ya wali kelas 

tau dan jika gak bisa menyelesaikan kan 

minta bantuan guru BK. Kaya temen saya 

sakit, wali kelas gak tau, guru BK gak tau tapi 

guru-guru lain tau. Sampai waka aja dateng 

tapi wali kelas kok gak tau. Ya lebih 

ditingkatkan lagi koordinasinya dengan wali 

kelas 
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Lampiran 6 Hasil Observasi 

 

 HASIL OBSERVASI SUBYEK TSP 
  

Judul Penelitian : Kinerja Konselor Pada Sekolah Yang Tidak Memiliki 

Alokasi Jam Masuk Kelas (Studi Kasus Pada Guru 

Bimbingan Dan Konseling Di SMA N 1 Muntilan) 

Tujuan penelitian : Mengetahui Secara Mendalam Kinerja Guru Bimbingan Dan 

Konseling Yang Tidak Memiliki Alokasi Jam Masuk Kelas 

Di SMA N 1 Muntilan 

Pelaksanaan : 25 Oktober 2015 sampai 30 Oktober 2015 

Observee : TSP 
 

No. Aktivitas 
Hari 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

1. Konselor hadir di 

sekolah sebelum pukul 

07:00 

V V V V V 
Konselor selalu hadir 

sebelum pukul 07:00 

2. Konselor 

berpenampilan rapi di 

sekolah 

V V V V V 

Konselor selalu 

berpenampilan rapi di 

sekolah 

3. 

Konselor menyiapkan 

ruang kerja 
V V V V V 

Konselor selalu 

menyiapkan ruang 

kerja sebelum jam 

pelajaran pertama 

dimulai 

4. 
Konselor menyiapkan 

berkas-berkas yang 

diperlukan sebelum 

memberikan layanan 

V V V V V 

Konselor selalu 

menyiapkan berkas 

yang diperlukan 

sebelum memberikan 

layanan 

5. 
Konselor mengikuti 

apel rutin setiap pagi 
V V V V V 

Konselor selalu 

mengikuti apel rutin 

setiap pagi 

6. Konselor mengisi kelas 

yang kosong dengan 

memberikan layanan 

klasikal 

V V - - - 

Konselor memberikan 

layanan klasikal dua 

kali dalam minggu ini 

7. Konselor mengisi kelas 

yang kosong dengan 

memberikan layanan 

kelompok 

- - - - - 

Tidak ada waktu yang 

bisa dipergunakan 

untuk melaksanakan 

layanan kelompok 

8. Konselor memanggil - - V V V Konselor cukup sering 
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siswa yang bermasalah 

dan memberikan 

layanan individual 

 

memanggil siswa 

untuk memberikan 

layanan individual 

9. 
Konselor melakukan 

koordinasi dengan guru 

bidang studi 

V - V V - 

Konselor cukup sering 

melakukan koordinasi 

dengan guru bidang 

studi 

10. 
Konselor menerima 

laporan kasus 

 

V V - - - 

Konselor menerima 

laporan kasus dari 

berbagai pihak yang 

melaporkan 

11. 
Konselor melakukan 

himpunan data 
V V V V V 

Konselor selalu 

melakukan himpunan 

data 

12. 

Konselor melakukan 

evaluasi setelah 

memberikan layanan 

V V V V V 

Konselor selalu 

melakukan evaluasi 

setelah memberikan 

layanan dengan 

lembar laiseg 

13. 

Konselor membuat 

laporan untuk hari itu 
V V V V V 

Konselor selalu 

membuat laporan 

kegiatan pada hari 

tersebut 

14. 
Konselor mengerjakan 

administrasi BK 
V V V V V 

Konselor selalu 

mengerjakan 

administrasi BK 

 

Kesimpulan: 

TSP sebagai koordinator bimbingan dan konseling di SMA N 1 Muntilan berusaha 

untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai konselor sekolah meskipun 

memiliki keterbatasan waktu terkait dengan tidak adanya alokasi jam masuk kelas 

baggi bimbingan dan konseling. TSP lebih menekankan pada layanan individual 

untuk memenuhi beban tugasnya. TSP adalah konselor yang paling up to date, sebab 

TSP mampu mengikuti perkembangan BK, hal ini ditunjukkan dengan pembuatan 

satlan yang bersifat scientific dan pembuatan angket kebutuhan siswa sendiri 
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HASIL OBSERVASI Subyek SYG 

  

Judul Penelitian : Kinerja Konselor Pada Sekolah Yang Tidak Memiliki 

Alokasi Jam Masuk Kelas (Studi Kasus Pada Guru 

Bimbingan Dan Konseling Di SMA N 1 Muntilan) 

Tujuan penelitian : Mengetahui Secara Mendalam Kinerja Guru Bimbingan Dan 

Konseling Yang Tidak Memiliki Alokasi Jam Masuk Kelas 

Di SMA N 1 Muntilan 

Pelaksanaan : 25 Oktober 2015 sampai 30 Oktober 2015 

Observee : SYG 
 

No. Aktivitas 
Hari 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

1. 

Konselor hadir di 

sekolah sebelum pukul 

07:00 

V V V V V 
Konselor selalu hadir 

sebelum pukul 07:00 

2. 

Konselor 

berpenampilan rapi di 

sekolah 

V V V V V 

Konselor selalu 

berpenampilan rapi di 

sekolah 

3. 
Konselor menyiapkan 

ruang kerja 
V V V V V 

Konselor selalu 

menyiapkan ruang 

kerja sebelum jam 

pelajaran pertama 

dimulai 

4. 

Konselor menyiapkan 

berkas-berkas yang 

diperlukan sebelum 

memberikan layanan 

V - V - V 

Konselor menyiapkan 

berkas yang 

diperlukan sebelum 

memberikan layanan 

5. 
Konselor mengikuti 

apel rutin setiap pagi 
V V V V V 

Konselor selalu 

mengikuti apel rutin 

setiap pagi 

6. 

Konselor mengisi kelas 

yang kosong dengan 

memberikan layanan 

klasikal 

V - V - - 

Konselor memberikan 

layanan klasikal dua 

kali dalam minggu ini 

7. 

Konselor mengisi kelas 

yang kosong dengan 

memberikan layanan 

kelompok 

- - - - - 

Tidak ada waktu yang 

bisa dipergunakan 

untuk melaksanakan 

layanan kelompok 

8. 

Konselor memanggil 

siswa yang bermasalah 

dan memberikan 

layanan individual 

V - - - V 

Konselor memanggil 

siswa untuk 

memberikan layanan 

individual 
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9. 

Konselor melakukan 

koordinasi dengan guru 

bidang studi 

V V V V - 

Konselor cukup sering 

melakukan koordinasi 

dengan guru bidang 

studi 

10. 

Konselor menerima 

laporan kasus 

 

V V - V - 

Konselor menerima 

laporan kasus dari 

berbagai pihak yang 

melaporkan 

11. 
Konselor melakukan 

himpunan data 
- V V - - 

Konselor selalu 

melakukan himpunan 

data 

12. 

Konselor melakukan 

evaluasi setelah 

memberikan layanan 

V V V V V 

Konselor selalu 

melakukan evaluasi 

setelah memberikan 

layanan dengan 

lembar laiseg 

13. 
Konselor membuat 

laporan untuk hari itu 
V V V V V 

Konselor selalu 

membuat laporan 

kegiatan pada hari 

tersebut 

14. 
Konselor mengerjakan 

administrasi BK 
V V V V V 

Konselor selalu 

mengerjakan 

administrasi BK 

 

Kesimpulan: 

SYG sebagai konselor sekolah di SMA N 1 Muntilan berusaha untuk memenuhi 

tugas dan tanggung jawabnya sebagai konselor sekolah. SYG lebih sering melakukan 

koordinasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran.  
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HASIL OBSERVASI SUBYEK STN 
  

Judul Penelitian : Kinerja Konselor Pada Sekolah Yang Tidak Memiliki 

Alokasi Jam Masuk Kelas (Studi Kasus Pada Guru 

Bimbingan Dan Konseling Di SMA N 1 Muntilan) 

Tujuan penelitian : Mengetahui Secara Mendalam Kinerja Guru Bimbingan Dan 

Konseling Yang Tidak Memiliki Alokasi Jam Masuk Kelas 

Di SMA N 1 Muntilan 

Pelaksanaan : 25 Oktober 2015 sampai 30 Oktober 2015 

Observee : STN 
 

No. Aktivitas 
Hari 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

1. 

Konselor hadir di 

sekolah sebelum pukul 

07:00 

V V V V V 
Konselor selalu hadir 

sebelum pukul 07:00 

2. 

Konselor 

berpenampilan rapi di 

sekolah 

V V V V V 

Konselor selalu 

berpenampilan rapi di 

sekolah 

3. 
Konselor menyiapkan 

ruang kerja 
V V V V V 

Konselor selalu 

menyiapkan ruang 

kerja sebelum jam 

pelajaran pertama 

dimulai 

4. 

Konselor menyiapkan 

berkas-berkas yang 

diperlukan sebelum 

memberikan layanan 

V V V V V 

Konselor selalu 

menyiapkan berkas 

yang diperlukan 

sebelum memberikan 

layanan 

5. 
Konselor mengikuti 

apel rutin setiap pagi 
V V V V V 

Konselor selalu 

mengikuti apel rutin 

setiap pagi 

6. 

Konselor mengisi kelas 

yang kosong dengan 

memberikan layanan 

klasikal 

V V V V - 

Konselor aktif 

meminta jam 

pelajaran kepada guru 

mata pelajaran 

7. 

Konselor mengisi kelas 

yang kosong dengan 

memberikan layanan 

kelompok 

- - - - - 

Tidak ada waktu yang 

bisa dipergunakan 

untuk melaksanakan 

layanan kelompok 

8. 

Konselor memanggil 

siswa yang bermasalah 

dan memberikan 

V V - V V 

Konselor melayani 

siswa yang meminta 

layanan individual 
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layanan individual 

 

9. 

Konselor melakukan 

koordinasi dengan guru 

bidang studi 

V - V V - 

Konselor cukup sering 

melakukan koordinasi 

dengan guru bidang 

studi 

10. 

Konselor menerima 

laporan kasus 

 

- V - V - 

Konselor menerima 

laporan kasus dari 

berbagai pihak yang 

melaporkan 

11. 
Konselor melakukan 

himpunan data 
V - V - V 

Konselor melakukan 

himpunan data 

12. 

Konselor melakukan 

evaluasi setelah 

memberikan layanan 

V V V V V 

Konselor selalu 

melakukan evaluasi 

setelah memberikan 

layanan dengan 

lembar laiseg 

13. 
Konselor membuat 

laporan untuk hari itu 
V V V V V 

Konselor selalu 

membuat laporan 

kegiatan pada hari 

tersebut 

14. 
Konselor mengerjakan 

administrasi BK 
V V V V V 

Konselor selalu 

mengerjakan 

administrasi BK 

 

Kesimpulan: 

STN sebagai konselor sekolah di SMA N 1 Muntilan berusaha untuk memenuhi 

tugas dan tanggung jawabnya sebagai konselor sekolah. STN merupakan konselor 

yang paling proaktif dalam meminta jam pelajaran kepada guru mata pelajaran lain. 

Alasannya karena banyak informasi yang harus disampaikan kepada siswa kelas XII. 

Selain itu STN selalu meluangkan waktu untuk melayani siswa yang meminta 

layanan individual di sela-sela kesibukannya. 
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HASIL OBSERVASI SUBYEK EWS 
  

Judul Penelitian : Kinerja Konselor Pada Sekolah Yang Tidak Memiliki 

Alokasi Jam Masuk Kelas (Studi Kasus Pada Guru 

Bimbingan Dan Konseling Di SMA N 1 Muntilan) 

Tujuan penelitian : Mengetahui Secara Mendalam Kinerja Guru Bimbingan Dan 

Konseling Yang Tidak Memiliki Alokasi Jam Masuk Kelas 

Di SMA N 1 Muntilan 

Pelaksanaan : 25 Oktober 2015 sampai 30 Oktober 2015 

Observee : EWS 
 

No. Aktivitas 
Hari 

Keterangan 
1 2 3 4 5 

1. 

Konselor hadir di 

sekolah sebelum pukul 

07:00 

V V V V V 
Konselor selalu hadir 

sebelum pukul 07:00 

2. 

Konselor 

berpenampilan rapi di 

sekolah 

V V V V V 

Konselor selalu 

berpenampilan rapi di 

sekolah 

3. 
Konselor menyiapkan 

ruang kerja 
V V V V V 

Konselor selalu 

menyiapkan ruang 

kerja sebelum jam 

pelajaran pertama 

dimulai 

4. 

Konselor menyiapkan 

berkas-berkas yang 

diperlukan sebelum 

memberikan layanan 

V - V - V 

Konselor menyiapkan 

berkas yang 

diperlukan sebelum 

memberikan layanan 

5. 
Konselor mengikuti 

apel rutin setiap pagi 
V V V V V 

Konselor selalu 

mengikuti apel rutin 

setiap pagi 

6. 

Konselor mengisi kelas 

yang kosong dengan 

memberikan layanan 

klasikal 

- - V - - 

Konselor memberikan 

layanan klasikal dua 

kali dalam minggu ini 

7. 

Konselor mengisi kelas 

yang kosong dengan 

memberikan layanan 

kelompok 

V V V V - 

Memberikan layanan 

kelompok meskipun 

itu hanya bersifat 

pemberian informasi 

8. 

Konselor memanggil 

siswa yang bermasalah 

dan memberikan 

layanan individual 

V V V V V 

Konselor memanggil 

siswa untuk 

memberikan layanan 

individual 
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9. 

Konselor melakukan 

koordinasi dengan guru 

bidang studi 

V - V V - 

Konselor cukup sering 

melakukan koordinasi 

dengan guru bidang 

studi 

10. 

Konselor menerima 

laporan kasus 

 

- V - V - 

Konselor menerima 

laporan kasus dari 

berbagai pihak yang 

melaporkan 

11. 
Konselor melakukan 

himpunan data 
V V V V V 

Konselor selalu 

melakukan himpunan 

data 

12. 

Konselor melakukan 

evaluasi setelah 

memberikan layanan 

V V V V V 

Konselor selalu 

melakukan evaluasi 

setelah memberikan 

layanan dengan 

lembar laiseg 

13. 
Konselor membuat 

laporan untuk hari itu 
V V V V V 

Konselor selalu 

membuat laporan 

kegiatan pada hari 

tersebut 

14. 
Konselor mengerjakan 

administrasi BK 
V V V V V 

Konselor selalu 

mengerjakan 

administrasi BK 

 

Kesimpulan: 

EWS sebagai konselor sekolah di SMA N 1 Muntilan berusaha untuk memenuhi 

tugas dan tanggung jawabnya sebagai konselor sekolah. EWS Lebih menekankan 

pada pemberian layanan individual baik itu untuk konseling atau untuk layanan 

konsultasi. Selain itu EWS sering memberikan layanan kelompok dengan memanggil 

siswa sebanyak 6 orang secara bergiliran untuk sekedar memberikan informasi atau 

untuk konseling kelompok. EWS adalah konselor sekolah yang paling rajin untuk 

melakukan himpunan data. 
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Lampiran 7 Hasil Dokumentasi 

HASIL DOKUMENTASI 
  

Judul Penelitian : Kinerja Konselor Pada Sekolah Yang Tidak Memiliki 

Alokasi Jam Masuk Kelas (Studi Kasus Pada Guru Bimbingan 

Dan Konseling Di SMA N 1 Muntilan) 

Tujuan penelitian : Mengetahui Secara Mendalam Kinerja Guru Bimbingan Dan 

Konseling Yang Tidak Memiliki Alokasi Jam Masuk Kelas Di 

SMA N 1 Muntilan 

Fokus Penelitian : Kinerja Konselor pada sekolah yang tidak memiliki alokasi 

jam masuk kelas. 

 

Variabel Sub 

Variabel 

Aspek 

Dokumentasi 

Indikator Ada  Tidak 

Ada 

Keterangan 

Kinerja 

konselor 

pada 

sekolah 

yang tidak 

memiliki 

alokasi 

jam 

masuk 

kelas 

 

Perencanaan 

Instrument 

Bimbingan Dan 

Konseling 

ATP - V 
Tidak 

menggunakan 

DCM V - Menggunakan 

IKMS - V 
Tidak 

menggunakan 

Angket bakat dan 

Minat 
V - 

Digunakan 

untuk tahun 

ajaran baru 

Sosiometri - V 
Tidak 

menggunakan 

AUM - V 
Tidak 

menggunakan 

 

Angket 

Kebutuhan Siswa 

(AKS) 

V - 
Membuat 

sendiri 

Data-Data 

Tentang Siswa 

Data Identitas 

Siswa 
V - 

Digunakan 

untuk 

himpunan data 

Hasil Tes 

Psikologi 
V - 

Digunakan 

untuk 

himpunan data 

Data mengenai 

Keluarga 
V - 

Digunakan 

untuk 

himpunan data 

Leger V - 

Digunakan 

untuk 

himpunan data 

Buku pribadi - V Tidak 
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siswa menggunakan 

Catatan wali kelas 

dan guru Mata 

Pelajaran 

V - 

Digunakan 

untuk 

himpunan data 

Program 

Bimbingan Dan 

Konseling 

Program Harian V - Ada 

Program 

Mingguan 
V - Ada 

Program Bulanan V - Ada 

Program 

semesteran 
V - Ada 

Program Tahunan V - Ada 

Sarana Dan 

Prasarana 

Ruang kerja 

konselor 
V - 

Fasilitas dari 

sekolah 

Ruang tamu V - 
Fasilitas dari 

sekolah 

Ruag administrasi 

dan tata usaha 
V - 

Fasilitas dari 

sekolah 

Ruang bimbingan 

dan konseling 

kelompok 

V - 
Fasilitas dari 

sekolah 

Ruang konseling 

individual 
V - 

Fasilitas dari 

sekolah 

Meja dan kursi-

kursi 
V - 

Fasilitas dari 

sekolah 

Computer V - 
Fasilitas dari 

sekolah 

Tempat 

penyimpanan 

catatan (locker, 

almari, dan rak) 

V - 
Fasilitas dari 

sekolah 

Papan bimbingan V - 
Fasilitas dari 

sekolah 

Rancangan 

anggaran 
V - 

Fasilitas dari 

sekolah 

Pelaksanaan  

Agenda 

Kegiatan 

Jadwal pemberian 

layanan 

bimbingan dan 

konseling 

- V Tidak ada 

Satuan Layanan 

Satuan layanan 

kegiatan BK 
V - ada 

Satuan 

pendukung 

kegiatan BK 

V - Ada 

Materi  
Materi layanan 

BK 
V - Ada 
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Evaluasi  
Laporan 

Kegiatan BK 

Laiseg V - Ada 

Lapelprog V - Ada 

Administrasi 

Mekanisme 

Kerja 

Pelaksanaan 

Layanan 

Bimbingan Dan 

Konseling  

Daftar nilai siswa V - Ada 

Laporan 

observasi siswa 
- V Tidak ada 

Catatan anekdot - V Tidak ada 

Catatan 

kunjungan 

rumah 

V - Ada 

Catatan 

wawancara 
- V Tidak ada 

Catatan 

konseling 
V - 

Ada beserta 

rekamannya 

Catatan 

konferensi 

kasus 

- V 

Tidak ada kasus 

yang perlu 

dikonferensikan 
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Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Sekolah 

 

 



269 
 

 
 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Administrasi BK 

Ruang Kerja BK Ruang Tamu BK 

Ruang Konseling Individual BK 

Waka Kurikulum Siswa 
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