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ABSTRAK 
 

Shofia, Arifina Nur. 2016. Persepsi Kepala Sekolah tentang Eksistensi 

Bimbingan dan Konseling di SMK se- Kabupaten Pemalang. Skripsi. Jurusan 

Bimbingan dan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing, Dra. M.Th. Sri Hartati, M.Pd., Kons. 

 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena di SMK di Kabupaten 

Pemalang bahwa ada kepala sekolah yang belum memenuhi tugasnya terkait 

dengan bimbingan dan konseling. Hal ini dapat disebabkan oleh persepsi kepala 

sekolah yang kurang baik pada bimbingan dan konseling. Tujuan penelitian ini 

yaitu ingin mengetahui persepsi kepala sekolah tentang eksistensi bimbingan dan 

konseling di Sekolah Menengah Kejuruan se- Kabupaten Pemalang.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survey. 

Variable yang digunakan dalan penelitian ini adalah variable tunggal yaitu 

persepsi kepala sekolah tentang pelayanan bimbingan dan konseling. Subjek 

penelitian ini berjumlah 42 kepala sekolah melalui teknik pengambilan sampel 

cluster random sampling non proportional. Metode pengumpulan data 

menggunakan skala psikologis berupa skala persepsi. Metode analisis data 

menggunakan analisis deskriptif persentase. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah SMK se- 

Kabupaten Pemalang secara keseluruhan memiliki persepsi yang baik tentang 

bimbingan dan konseling. Komponen yang pertama, mampu menafsirkan konsep 

dasar bimbingan dan konseling masuk dalam kategori baik (86,50%), komponen 

mampu menafsirkan manajemen bimbingan konseling masuk kategori baik 

(79,71%), komponen mampu menafsirkan kompetensi dan tanggungjawab 

konselor mask dalam kategori baik (81,43%), komponen keempat yaitu mampu 

menafsirkan tugas dan tanggungjawab kepala sekolah dalam bimbingan dan 

konseling mendapat persentase terendah sebesar 77,85%. Rata-rata persentase 

yang didapat pada seluruh komponen yaitu 81,37% dan masuk dalam kategori 

baik. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kepala sekolah di SMK se- Kabupaten Pemalang memiliki persepsi yang baik 

tentang pelayanan bimbingan dan konseling. Saran yang dapat diberikan 

berdasarkan penelitian ini kepada kepala sekolah yaitu sebagai masukan bahan 

pertimbangan dan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah 

masing-masing agar dapat ikut serta mensukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut 

dengan baik.. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Keberadaan bimbingan dan konseling dalam kerangka pendidikan 

merupakan salah satu bidang dalam proses pendidikan di samping bidang 

kurikulum dan pengajaran serta bidang administrasi dan supervisi (Mugiarso,  

2009:15). Sebagai salah satu bidang dalam pelaksanaan proses pendidikan di 

sekolah, bimbingan dan konseling merupakan wujud sadar dari pemerintah untuk 

membantu mencapai tujuan dari pendidikan yaitu perkembangan kepribadian 

yang optimal dari setiap peserta didik sebagai pribadi. Petugas yang 

bertanggungjawab dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah adalah 

seorang guru pembimbing atau biasa disebut konselor.  

Keberhasilan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah,juga    

tidak lepas dari peranan berbagai pihak di sekolah. Selain guru pembimbing atau 

konselor sebagai pelaksana utama, penyelenggaraan bimbingan dan konseling di 

sekolah, juga perlu melibatkan seluruh stake holder yang ada di sekolah tersebut, 

mulai dari yang terendah seperti tukang kebun sampai yang tertinggi di sekolah 

tersebut seperti kepala sekolah.  

Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah bertanggungjawab 

dalam keberhasilan pelaksanaan layanan yang diberikan oleh konselor/guru 

pembimbing. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiyo (2008), bahwa 
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kepala sekolah memberikan kontribusi yang signifikan yaitu sebesar 27,77% 

terhadap kinerja konselor sekolah. Partisipasi kepala sekolah dalam pelaksanaan 

bimbingan dan konseling di sekolah yaitu berupa menjalankan perannya dalam 

manajemen bimbingan dan konseling sebagai salah satu stakeholder yang terlibat 

didalamnya dan juga menjalankan tugas serta tanggungjawabnya. 

Menurut Sugiyo (2011:41) dalam ranah bimbingan dan konseling kepala 

sekolah memiliki peran :  

 (a) penentuan koordinator bimbingan dan konseling, (b) menyediakan 

sarana prasarana, fasilitas, dan lainnya untuk kelancaran dan 

kemudahan pelaksanaan bimbingan dan konseling, (c) memberikan 

masukan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling, (d) 

melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi serta pembinaan 

terhadap personil bimbingan dan konseling, (e) bertanggungjawab 

pelaksanaan bimbingan dan konseling  ke dinas terkait atau kepada 

orangtua peserta didik, (f) mensosialisasikan kegiatan bimbingan dan 

konseling kepada stakeholder atau siapa saja yang layak memperoleh 

informasi bimbingan dan konseling yang ada di sekolahnya, dan (g) 

meningkatkan ketrampilan dan kemampuan konselor dengan jalan 

mengirimkan konselor untuk mengikuti pelatihan dan seminar atau 

aktivitas lain yang sejenis. 

 

Menurut Mugiarso (2011: 113), sebagai penanggung jawab kegiatan 

pendidikan di sekolah, tugas kepala sekolah adalah: 

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan, yang meliputi 

kegiatan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan konseling di 

sekolah, 

2. Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang 

diperlukan dalam kegiatan bimbingan konseling di sekolah, 

3. Memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan 

dan konseling di sekolah, 

4. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan 

konseling di sekolah, 

5. Menetapkan koordinator guru pembimbing yang bertanggung 

jawab atas koordinasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di 

sekolah berdasarkan kesepakatan bersama guru 

pembimbing/konselor, 
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6. Membuat surat tugas guru pembimbing dalam proses bimbingan 

dan konseling pada setiap awal semester, 

7. Menyiapkan surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan 

konseling sebagai bahan angka kredit bagi guru 

pembimbing/konselor, 

8. Mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, 

9. Melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap minimal 

40 siswa bagi kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan 

bimbingan dan konseling. 

 

Kepala sekolah dalam menjalankan perannya dalam manajemen bimbingan 

dan konseling sudah seharusnya memiliki persepsi yang benar tentang 

pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah itu sendiri sesuai dengan tugas 

dan tanggungjawabnya. Apabila kepala sekolah memiliki persepsi yang tidak 

sesuai tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling, maka yang akan terjadi 

yaitu tidak ada keterpaduan antara segenap kegiatan yang telah diprogramkan oleh 

bimbingan dan konseling. 

Terkait dengan persepsi, menurut Walgito (2003:46) persepsi adalah “suatu 

proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh 

organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan 

aktivitas yang integrated dalam diri individu”. Sebagai aktivitas yang integrated, 

maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan 

dalam persepsi itu. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh 

penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Proses penginderaan terjadi setiap 

saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui 

alat indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia 

luarnya. 
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Hal senada diungkapkan oleh Pareek dalam Sobur (2003:446) yang 

mendefinisikan persepsi sebagai “proses menerima, menyeleksi, 

mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada 

rangsangan panca indera atau data”. Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi 

bisa dikatakan sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah 

inti persepsi. Persepsi disebut inti komunikasi karena jika persepsi tidak akurat, 

maka komunikasi juga tidak akan efektif. Persepsi juga dapat diartikan sebagai 

“proses menyimpulkan informasi dan menafsirkan kesan yang diperoleh  melalui 

alat inderawi kita” (Sugiyo 2005:34). Alat indera tersebut akan menerima 

stimulus, kemudian diteruskan ke pusat susunan syaraf (otak) dan terjadilah 

proses psikologis sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar, diraba 

dan sebagainya. Persepsi dapat menjadi mediasi antara kita dengan lingkungan. 

Persepsi yang muncul berdasarkan informasi dan kesan yang diperoleh 

dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Meskipun upaya pemahaman 

bimbingan dan konseling telah dilakukan oleh berbagai pihak, namun hasilnya 

berbeda–beda pada tiap individu. Pemahaman dan pengetahuan yang beragam 

akan menimbulkan persepsi yang beragam pula dari setiap stakeholder di sekolah, 

termasuk kepala sekolah. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam studi pendahuluan, fenomena di 

lapangan menunjukkan bahwa ada kepala sekolah yang belum memenuhi 

tugasnya terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Data tersebut 

diperoleh melalui wawancara dengan guru bimbingan dan konseling beberapa 

SMK di Pemalang. Fenomena tersebut antara lain : 
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1. 33% dari sekolah yang dilakukan studi pendahuluan memperbantukan guru 

mata pelajaran di BK untuk memenuhi kekurangan jam pelajaran. Menurut 

pedoman umum pembelajaran kurikulum 2013, guru bimbingan dan 

konseling diwajibkan untuk menguasai spektrum pelayanan bimbingan dan 

konseling. Apabila guru mata pelajaran diposisikan sebagai guru bimbingan 

dan konseling, maka perlu dipertanyakan penguasaannya terhadap 

pelayanan bimbingan dan konseling. Kepala sekolah seharusnya dapat 

mencegah terjadinya hal tersebut apabila ia mendapatkan informasi dan 

pemahaman yang benar mengenai pelayanan bimbingan dan konseling 

sehingga ia memiliki persepsi yang benar mengenai pelaksana pelayanan 

BK di sekolahnya. 

2. 100% sekolah memberikan fasilitas ruang yang minim bagi BK. Rata-rata 

pada sekolah hanya memiliki 1 ruang untuk guru dan 1 ruang untuk 

konseling, bahkan masih ada sekolah yang belum menyediakan ruang 

tersendiri untuk BK. Keberadaan fasilitas ruang bimbingan dan konseling 

sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan BK. ABKIN (2007) 

merekomendasikan ruang yang BK di sekolah yang dianggap standar 

meliputi ruang kerja konselor, ruang administrasi/data, ruang konseling 

individual, ruang bimbingan dan konseling kelompok, ruang biblioterapi, 

ruang relaksasi/desensitisasi, dan ruang tamu. Pemenuhan fasilitas berupa 

ruang yang representatif untuk BK dapat menunjang efektifitas dan efisiensi 

pelayanan bimbingan dan konseling. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi 
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oleh sekolah (dalam hal ini kepala sekolah sebagai penentu kebijakan) maka 

kegiatan bimbingan dan konseling akan berjalan lebih baik.  

3. 33% dari jumlah sekolah pada studi pendahuluan hanya memiliki 1 orang 

personil yang berasal dari jurusan BK. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

persepsi yang salah tentang guru BK yang dapat diisi oleh orang selain 

lulusan jurusan BK masih ada. 

4. 33% dari jumlah sekolah pada studi pendahuluan belum pernah dilakukan 

supervisi oleh kepala sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepala 

sekolah belum memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam bimbingan 

konseling. Padahal supervisi diperlukan untuk membantu guru BK atau 

konselor dalam mengembangkan kemampuannya mengelola proses 

bimbingan demi pencapaian tujuan bimbingan dan tentunya membantu 

mereka mengembangkan kemampuan profesionalismenya. 

5. 100% sekolah tidak memiliki jam masuk kelas untuk BK. Hal tersebut 

dilakukan dengan alasan beban siswa pada kurikulum 2013 sudah terlalu 

banyak. BK dipersilakan masuk kelas pada jam kosong, jam pembinaan 

wali kelas, atau secara langsung meminta pada guru mata pelajaran. 

Pelayanan BK tanpa jam masuk kelas mengakibatkan guru BK mengalami 

kesulitan dalam melaksanakan kegiatan BK, terutama dalam pelaksanaan 

kegiatan layanan klasikal. 

Hal-hal tersebut dapat terjadi apabila kepala sekolah masih menganggap BK 

sebagai bagian yang kurang penting. Sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan 
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yang ada di sekolahnya, khususnya tentang keberadaan bimbingan dan konseling, 

seharusnya kepala sekolah dapat memastikan keberlangsungannya dengan baik.  

Atas dasar kerangka pemikiran di atas, maka peneliti ingin mengadakan 

penelitian tentang “Persepsi Kepala Sekolah tentang Eksistensi Bimbingan dan 

Konseling di SMK Se-Kabupaten Pemalang” 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini 

dirumuskan permasalahan “bagaimanakah persepsi  kepala sekolah tentang 

eksistensi bimbingan dan konseling di SMK se- Kabupaten Pemalang?” 

 

1.3.Tujuan 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu ingin 

mengetahui persepsi kepala sekolah tentang eksistensi bimbingan dan konseling 

di Sekolah Menengah Kejuruan se- Kabupaten Pemalang 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis. 

Bagi ilmu pengetahuan, manfaat dari penelitian ini adalah hasil dari 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi 

persepsi  kepala sekolah tentang pelayanan bimbingan dan konseling yang ada 

di sekolah yang dipimpin. 
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Bagi jurusan bimbingan dan konseling, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan untuk mengembangkan pengetahuan serta bahan perbandingan 

bagi pembaca yang akan melakukan pengembangan, khususnya tentang 

pelayanan bimbingan dan konseling. 

 

2. Manfaat Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

kepala sekolah mengenai pelayanan bimbingan dan konseling agar dapat ikut 

serta mensukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan baik.  

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran serta 

mempermudah pembaca dalam mengetahui garis-garis besar dari skripsi ini, yang 

berisi sebagai berikut: 

1.5.1 Bagian awal skripsi berisi tentang: 

Judul skripsi, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata 

pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran 

 

1.5.2 Bagian isi terdiri dari: 

Bab 1 : Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
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Bab 2 : Landasan Teori 

Pada bab ini menguraikan tentang konsep-konsep sebagai landasan teori 

yang berisi telaah pustaka yang berhubungan dengan masalah-masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai persepsi kepala sekolah 

tentang eksistensi bimbingan dan konseling di sekolah. 

Bab 3 : Metode Penelitian 

Berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi 

operasional, metode dan alat pengumpulan data, validitas dan realibilitas, 

dan teknik analisis data 

Bab 4 : Hasil penelitian 

Pada bab ini menguraikan hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan 

penelitian, pembahasan dan kekurangan dalam penelitian. 

Bab 5 : Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. 

1.5.3 Bagian akhir 

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yang digunakan untuk 

landasan teori dan lampiran sebagai bukti dan pelengkap dari hasil penelitian. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

Bab ini akan membahas mengenai penelitian terdahulu dan tinjauan teori 

yang dijadikan acuan bagi peneliti untuk menjadi landasan atau kajian teori dari 

sebuah variabel dalam penelitian. 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelum 

penelitian ini, oleh peneliti lain. Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi 

peneliti pemula dan untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan 

yang lainnya. Penelitian ini berfokus pada persepsi kepala sekolah tentang 

eksistensi BK di sekolah. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mendukung 

penelitian ini.  

Penelitian pertama yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Mahanggi (2014). Kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepala sekolah ikut menentukan keberlangsungan bimbingan 

dan konseling di sekolah melalui kebijakan-kebijakan terkait dengan sarana-

prasarana, alokasi jam pelajaran bagi BK, menjadi penimbang dalam penentuan 

personil bk (guru bimbingan dan konseling) sesuai dengan kualifikasi 

akademiknya. Namun terkait dengan tugas kepala sekolah sebagai supervisor  
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dirasakan belum maksimal karena hanya melakukan supervisi administratif. Hal 

tersebut terjadi karena kepala sekolah belum memahami benar prosedur untuk 

melakukan supervisi. 

Penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2012). Dari hasil penelitian tersebut dapat 

diketahui bahwa kepala sekolah merupakan salah satu faktor penghambat 

pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling dengan persentase (38%). Kepala 

sekolah merupakan penanggung jawab pendidikan pada satuan pendidikan secara 

keseluruhan, termasuk penanggung jawab dalam menyusun kebijakan 

pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Keberhasilan suatu pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling tidak lepas dari peran kepala sekolah dalam 

mendukung segala bentuk kegiatan bimbingan dan konseling. Berdasarkan data 

kualitatif dari hasil penelitian, diketahui bahwa kepala sekolah menjalankan 

tugasnya yaitu berupa pengawasan yang bertujuan untuk mengevaluasi dan 

perbaikan berkelanjutan untuk kemajuan bimbingan dan konseling. Kepala 

sekolah mayoritas mengadakan pengawasan secara insidental sedangkan hanya 

beberapa yang mengadakan pengawasan secara berkala atau setiap satu bulan 

sekali.  

Penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Hanafi (2011). Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri Se-Kota 

Semarang secara umum masih belum sesuai sepenuhnya dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yaitu dengan persentase perencanaan (50%), 



12 
 

 
 

pelaksanaan (60%), dan evaluasi (60%). Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hanafi tersebut dapat diketahui bahwa kepala sekolah merupakan 

salah satu faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pelayanan 

bimbingan dan konseling berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) di SMP Negeri Se-Kota Semarang. Dari hasil analisis data kuantitatif 

dalam aspek kepala sekolah, kepala sekolah sudah mendukung dan berperan 

sebagai manajer sekolah dan peran kepala sekolah sangat menentukan 

keberhasilan suatu layanan. 

 

2.2. Persepsi Kepala Sekolah tentang Eksistensi Bimbingan dan 

Konseling 

2.2.1. Persepsi 

Secara umum persepsi diartikan sebagai cara seseorang memandang atau 

mengartikan sesuatu. Dalam teori persepsi kepala sekolah tentang eksistensi 

bimbingan dan konseling, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian 

persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, serta proses terjadinya 

persepsi. 

 

2.2.1.1.Pengertian Persepsi 

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang 

pengalaman terhadap sesuatu benda atau suatu kejadian yang dialami. Persepsi 

menurut Walgito (2003:46) adalah “suatu proses pengorganisasian, 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu 
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sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang 

integrated dalam diri individu”. Sebagai aktivitas yang integrated, maka seluruh 

pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam 

persepsi itu. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. 

Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui 

alat penerima yaitu alat indera. Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada 

waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. 

Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. 

Hal senada diungkapkan oleh Pareek dalam Sobur (2003:446) yang 

mendefinisikan persepsi sebagai “proses menerima, menyeleksi, 

mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada 

rangsangan panca indera atau data”. Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi 

bisa dikatakan sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah 

inti persepsi. Persepsi disebut inti komunikasi karena jika persepsi tidak akurat, 

maka komunikasi juga tidak akan efektif. Persepsi juga dapat diartikan sebagai 

“proses menyimpulkan informasi dan menafsirkan kesan yang diperoleh  melalui 

alat inderawi kita” (Sugiyo 2005:34). Alat indera tersebut akan menerima 

stimulus, kemudian diteruskan ke pusat susunan syaraf (otak) dan terjadilah 

proses psikologis sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar, diraba 

dan sebagainya. Persepsi dapat menjadi mediasi antara kita dengan lingkungan. 

Penerimaan rangsang atau stimulus oleh alat indera disebut juga 

penginderaan atau sensasi. Penginderaan belum dapat menangkap pengertian 

terhadap dunia sekitar sebelum terjadi interpretasi atau pemaknaan terhadap 
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stimulus tersebut. Dalam Rumini (1998:65) disebutkan bahwa “proses 

diterimanya rangsang hingga timbul pengertian dinamakan persepsi”. Tiap-tiap 

individu menggunakan indera yang sama atau sejenis dalam menerima stimulus 

yang sama. Namun, dalam hal persepsi masing-masing individu bisa berbeda 

tergantung pengalaman masa lalu individu. Apa yang dipersepsi pada waktu 

tertentu tidak tergantung stimulus itu sendiri, melainkan pengalaman terdahulu 

yang akan ikut mewarnai pemaknaan pada waktu melakukan persepsi. 

Pengalaman masa lalu termasuk kondisi perasaan pada waktu itu, prasangka, 

keinginan, sikap, dan lain-lain. 

Sedangkan Rakhmat (2005:51) mendefinisikan persepsi sebagai 

“pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”. Persepsi ialah proses 

pemberian makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). Tahap paling awal 

dalam penerimaan informasi adalah sensasi. Sensasi merupakan bagian dari 

persepsi. Meskipun begitu, dalam menafsirkan makna informasi inderawi tidak 

hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekpektasi, motivasi dan memori. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

persepsi adalah proses penginterpretasian seseorang atau kelompok terhadap 

objek, peristiwa atau stimulus dengan melibatkan pengalaman-pengalaman yang 

berkaitan dengan objek tersebut untuk menyimpulkan informasi dan penafsiran 

pesan yang akan membentuk konsep tentang objek tersebut. Persepsi mencakup 

dua proses yang berlangsung secara serempak antara keterlibatan aspek-aspek 

dunia luar (stimulus-informasi) dengan dunia dalam diri seseorang (pengetahuan 
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yang relevan dan telah disimpan dalam ingatan). Dua proses tersebut disebut 

bottom-up atau aspek stimulus dan top-down atau aspek pengetahuan seseorang 

(Suharnan 2005:23-24). Hasil persepsi seseorang mengenai suatu objek selain 

dipengaruhi oleh penampilan objek itu sendiri juga pengetahuan seseorang 

mengenai objek itu. Dengan demikian, suatu objek dapat dipersepsi berbeda oleh 

dua orang akibat perbedaan pengetahuan yang dimiliki masing-masing orang 

mengenai objek tersebut. 

 

2.2.1.2.Proses Terjadinya Persepsi 

De Vito dalam Sugiyo (2005:34) mengemukakan bahwa proses persepsi 

melalui tiga tahap yaitu “stimulasi sensori terjadi, stimulasi organisasi 

terorganisasi, dan stimulasi sensori diinterpretasikan”. Stimulasi sensori misalnya 

mendengarkan lagu,mencium bau parfum, dan lain-lain. Stimulasi sensori tersebut 

akan berlanjut dengan proses pemahaman, kemudian apa yang telah diterima akan 

ditafsirkan oleh individu yang melakukan persepsi. Persepsi merupakan bagian 

dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan 

diterapkan kepada manusia. Dari segi psikologi dikatakan bahwa tingkah laku 

seseorang merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh karena itu, untuk 

mengubah tingkah laku seseorang harus dimulai dengan mengubah persepsinya. 

Sobur (2003:447) menjabarkan komponen utama dalam proses persepsi antara 

lain “seleksi, interpretasi, dan reaksi”. Seleksi adalah proses penyaringan oleh 

indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau 

sedikit. Setelah diseleksi kemudian diorganisasikan atau diinterpretasi, proses ini 
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melibatkan pengalaman masa lalu, nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, 

kecerdasan, dan sebagainya. Selanjutnya, interpretasi dan persepsi tersebut 

diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. 

Proses pertama dalam persepsi adalah menerima rangsangan atau data dari 

berbagai sumber melalui panca indera. Setelah diterima, rangsangan atau data 

diseleksi untuk diproses lebih lanjut. Rangsangan yang diterima selanjutnya 

diorganisasikan dalam suatu bentuk. Setelah rangsangan atau data diterima dan 

diatur, penerima menafsirkan data itu dengan berbagai cara. Proses penafsiran 

inilah yang dinamakan persepsi. Persepsi pada intinya adalah memberikan arti 

pada berbagai data dan informasi yang diterima. Setelah melakukan penafsiran 

atau persepsi maka akan diwujudkan dalam reaksi atau tindakan tertentu terhadap 

objek yang dipersepsi. 

Walgito dalam Sugiyo (2005:35) mengemukakan proses persepsi terbagi 

menjadi tiga tahap, yaitu sebagai berikut: 

1. Proses kealaman, dimana objek objek menimbulkan stimulus dan 

stimulus mengenai alat indera atau reseptor. 

2. Proses fisiologis, merupakan proses dimana stimulus yang diterima 

alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. 

3. Proses psikologis, merupakan proses yang terjadi di otak sebagai 

pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang ia terima 

melalui alat indera sebagai akibat dari stimulus yang diterimanya.  

 

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan 

dalam persepsi itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai 

oleh satu stimulus saja, tetapi berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh 

keadaan sekitarnya. Namun, tidak semua stimulus mendapatkan respon individu 

untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapatkan respon 
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tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Penafsiran terhadap 

stimulus bersifat subjektif sehingga pemaknaan stimulus yang sama belum tentu 

menghasilkan interpretasi yang sama pula. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman, 

kebutuhan, nilai dan harapan yang ada pada diri individu. 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses 

persepsi berlangsung dalam beberapa tahap. Proses tersebut dimulai dengan 

adanya stimulus yang mengenai alat indera. Stimulus ini berasal dari objek atau 

kejadian yang menjadi pengalaman individu. Stimulus yang diterima akan 

diteruskan oleh syaraf sensoris ke pusat susunan syaraf (otak). Setelah informasi 

sampai ke otak terjadi proses kesadaran, yaitu individu mampu menyadari apa 

yang dilihat, dirasa dan sebagainya. Setelah menyimpulkan dan menafsirkan 

informasi yang diterimanya, individu memunculkan respon sebagai reaksi 

terhadap stimulus yang diterimanya. 

Dalam penelitian ini, objek yang akan dipersepsi oleh kepala sekolah adalah 

bimbingan dan konseling di sekolahnya. Objek tersebut akan menjadi stimulus 

yang akan diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak kemudian ditafsirkan. Proses 

penafsiran ini dapat berbeda antara satu kepala sekolah dengan lainnya, hal ini 

tergantung pengalaman masing-masing kepala sekolah khususnya yang berkaitan 

dengan eksistensi bimbingan dan konseling di sekolahnya. 

 

2.2.1.3.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks dan ditentukan oleh dinamika 

yang terjadi dalam diri seseorang dengan melibatkan aspek psikologis dan panca 
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inderanya. Persepsi melibatkan proses yang saling melengkapi, bukan berjalan 

sendiri-sendiri. Menurut Suharnan (2005:55), persepsi melibatkan dua proses 

yaitu “bottom-up processing and top-down processing”. Hal ini berarti bahwa 

hasil suatu persepsi atau interpretasi mengenai suatu stimulus akan ditentukan 

oleh kombinasi antara sifat-sifat yang ada pada stimulus yang dipersepsi itu 

(bottom-up) dengan pengetahuan yang tersimpan di dalam ingatan seseorang yang 

relevan dengan stimulus itu (top-down). Berdasarkan keterangan tersebut, 

Suharnan (2005:56-60) mengklasifikasikan hal-hal yang dapat mempengaruhi 

proses persepsi antara lain “informasi, pengetahuan dan pengalaman, familiaritas, 

ukuran, intensitas, serta gerak”. Informasi berkaitan dengan apa yang ditampilkan 

oleh stimulus pada waktu terjadinya proses persepsi. Pengetahuan dan 

pengalaman merupakan sesuatu yang tersimpan dalam ingatan orang yang 

melakukan persepsi yang relevan dengan objek persepsi. Sedangkan familiaritas 

mengandung arti bahwa objek-objek yang sudah dikenal akrab oleh pelaku 

persepsi maka cenderung lebih mudah dipersepsi daripada objek yang baru atau 

masih asing. Ukuran berarti bahwa objek persepsi yang berukuran lebih besar 

akan lebih mudah dipersepsi atau dikenali daripada objek yang berukuran kecil. 

Faktor ukuran ini umumnya berhubungan dengan objek persepsi yang berwujud 

fisik dengan ukuran yang dapat dilihat oleh pelaku persepsi. Intensitas dan gerak 

juga berhubungan dengan objek yang berwujud fisik. Intensitas mengacu pada 

warna objek persepsi, warna yang tajam atau mencolok lebih mudah dipersepsi. 

Demikian pula dengan gerak, objek yang bergerak juga cenderung lebih mudah 

dipersepsi daripada objek yang diam. 
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Sedangkan menurut Sugiyo (2005:38-41), secara garis besar terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi kecermatan persepsi antar pribadi, yaitu “faktor 

situasional dan faktor personal”. Faktor situasional berhubungan dengan deskripsi 

verbal, petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, dan petunjuk 

paralinguistik. Deskripsi verbal berhubungan dengan rangkaian kata sifat yang 

dapat menentukan persepsi seseorang. Petunjuk proksemik berhubungan dengan 

penggunaan jarak/ruang dan waktu dalam menyampaikan pesan. Jarak ini terbagi 

menjadi jarak publik, jarak sosial, jarak personal, dan jarak akrab. Petunjuk 

kinesik berkaitan dengan gerakan, sedangkan petunjuk paralinguistik merupakan 

cara seseorang mengucapkan lambang-lambang verbal. 

Faktor personal terbagi menjadi pengalaman, motivasi, kepribadian, 

intelegensi, kemampuan menarik kesimpulan, dan objektivitas. Faktor personal ini 

berhubungan dengan orang yang melakukan persepsi. Pengalaman yang banyak 

akan mendorong persepsi semakin cermat. Motivasi yang tinggi terhadap objek 

persepsi akan menyebabkan persepsi menjadi bias atau kurang objektif. 

Kepribadian mengandung arti bahwa orang yang memiliki penilaian bik terhadap 

diri sendiri cenderung memberikan penilaian yang positif pula bagi orang lain. 

Sementara itu, intelegensi, kemampuan menarik kesimpulan dan objektivitas yang 

baik akan memicu persepsi yang baik pula. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Siagian (2004:98-105) yang 

mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain 

“faktor dari dalam diri orang yang bersangkutan, faktor sasaran persepsi, dan 

faktor situasi”. Faktor dari diri orang yang bersangkutan berarti apabila seseorang 
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melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi terhadap apa yang 

dilihatnya, orang tersebut dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya, seperti sikap, 

motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapan. Faktor sasaran persepsi 

merupakan fokus persepsi terhadap benda, orang maupun peristiwa. Sifat-sifat 

sasaran tersebut biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. 

Faktor situasi berhubungan dengan keadaan dimana persepsi tersebut muncul. 

Krech dan Crutchfield dalam Rakhmat (2005:55-59) menyatakan bahwa 

persepsi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu “faktor fungsional dan faktor 

struktural). Faktor fungsional merupakan faktor yang berasal dari kebutuhan 

pengalaman masa lalu. Faktor ini juga dikenal dengan faktor personal dimana 

persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimulus, melainkan karakteristik 

individu yang memberikan respon pada stimulus tersebut. Objek yang mendapat 

tekanan dalam persepsi biasanya objek yang memenuhi tujuan individu yang 

melakukan persepsi, yang dipengaruhi pula oleh kebutuhan, kesiapan mental, 

suasana emosional, dan latar belakang budaya tehadap persepsi. Sedangkan faktor 

struktural artinya apabila kita mempersepsi sesuatu, kita mempersepsinya sebagai 

suatu keseluruhan. Jika ingin memahami suatu peristiwa, kita tidak dapat meneliti 

suatu fakta secara terpisah melainkan harus memandangnya dalam hubungan 

keseluruhan yaitu konteksnya, lingkungan serta masalah yang dihadapinya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 
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1. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, dalam 

hal ini adalah individu yang melakukan pesepsi. Faktor ini berhubungan 

dengan penginderaan, pengetahuan dan perasaan yang relevan dengan 

keadaan objek yang dipersepsi dan disimpan dalam ingatan individu yang 

melakukan pesepsi. Pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan 

proses belajar, cakrawala, kebutuhan, motivasi, nilai dan harapan yang 

tersimpan dalam diri individu turut berpengaruh terhadap proses persepsi. 

2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu, dalam hal ini 

adalah objek yang dipersepsi. Faktor ini berhubungan dengan apa yang 

ditampilkan oleh objek persepsi. Penampilan objek persepsi inilah yang 

kemudian akan dinilai dan ditarsirkan oleh individu yang melakukan 

persepsi. Selain penampilan objek persepsi, faktor lain yang turut 

mempengaruhi adalah waktu, lingkungan, dan keadaan sosial. 

Kedua faktor tersebut merupakan proses yang berlangsung secara serempak, 

saling melengkapi dan bukan berjalan sendiri-sendiri. Persepsi tidak dapat tejadi 

hanya berdasarkan satu faktor saja, kedua faktor tersebut saling melengkapi dan 

akhirnya membentuk kesan dan penafsiran tertentu pada diri individu mengenai 

objek persepsi. Sehubungan dengan penelitian ini, individu yang melakukan 

persepsi adalah kepala sekolah, sedangkan objek persepsi adalah pelayanan 

bimbingan dan konseling.  
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2.2.2. Eksistensi Bimbingan dan Konseling 

2.2.2.1. Pengertian Bimbingan dan Konseling 

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun 

wanita yang telah terlatih dengan baik dan memiliki kepribadian dan pendidikan 

yang memadai kepada seseorang, dari semua usia untuk membantunya mengatur 

kegiatan, keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri (Crow & Crow, 

dalam Mugiarso 2011: 2)  

Sertzer & Stone dalam Smit yang dikutip Prayitno (2004:100), 

mengemukakan bahwa konseling merupakan suatu proses dimana konselor 

membantu konseli dalam menyusun intepretasi-intepretasi tentang fakta-fakta 

yang berhubungan dengan pilihan, rencana, penyesuaian-penyesuaian yang perlu 

disusunnya. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan 

konseling adalah proses pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara 

individual maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara 

optimal, dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, 

kemampuan belajar, dan perencanaan karir, melalui berbagai jenis layanan dan 

kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.   

 

2.2.2.2.Kedudukan Bimbingan Konseling dalam Pendidikan di Sekolah 

Pendidikan di sekolah bertujuan untuk menghasilkan perubahan-perubahan 

positif dalam diri siswa yang sedang berkembang menuju kedewasaannya secara 

utuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam sistem pendidikan di sekolah telah 
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dikembangkan 3 sub sistem, yang meliputi sub sistem administrasi 

(administration), sub sistem pengajaran (instruction) dan sub sistem pemberian 

bantuan atau pembinaan siswa(pupil/student personal service). Bidang bimbingan 

dan konseling termasuk pada bidang pemberian bantuan/pembinaan siswa. Untuk 

lebih jelasnya dapat disajikan gambar yang dikemukakan oleh Mortensen dan 

Schumuller (1976) yang dikutip Prayitno (2004:240): 

Gambar 2.1 

Bidang-Bidang Pelayanan di Sekolah 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam gambar tersebut terdapat tiga bidang pelayanan pendidikan, yaitu 

bidang kurikulum dan pengajaran, bidang administrasi dan supervisi, dan bidang 

bimbingan dan konseling. 

1. Bidang Kurikulum dan Pengajaran 

Bidang ini meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan 

pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan 

pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta 

didik. 

Administrasi dan 

Supervisi 

 

 

Pengajaran 

 

 

Bimbingan dan 

Konseling 

 

Bidang 

Administrasi 

&Supervisi 

 

Bidang 

Pengajaran 

 

Bidang 

Bimbingan  

Tujuan: 

Perkembangan 
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dengan minat, 

kemampuan 

dan nilai. 
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2. Bidang Administrasi dan Supervisi 

Bidang ini meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung 

jawab dan pengambilan kebijaksanaan, serta bentuk-bentuk kegiatan 

pengelolaan dan administrasi sekolah, seperti perencanaan, pembiayaan, 

pengadaan dan pengembangan staf, prasarana dan sarana fisik, dan 

pengawasan. 

3. Bidang Bimbingan dan Konseling 

Bidang ini meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu 

kepada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing 

peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan tahap-

tahap perkembangannya. 

Ketiga sub bidang ini bekerja sama menurut fungsinya masing-masing, 

dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada dasarnya 

meliputi beberapa komponen/aspek yang secara bersama-sama merupakan suatu 

kebulatan. Komponen-komponen itu berupa komponen intelektual, komponen 

sikap, komponen nilai-nilai hidup dan juga komponen ketrampilan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut belum cukup apabila hanya melalui bidang pengajaran, 

meskipun disadari bidang pengajaran memang merupakan bidang utama dalam 

keseluruhan pendidikan di sekolah.  

Antara bidang yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang saling isi 

mengisi. Pelayanan bimbingan dan konseling dapat memberikan sumbangan yang 

berarti terhadap pengajaran. Misalnya proses belajar mengajar akan berjalan 

dengan lancar apabila siswa terbebas dari masalah-masalah yang mengganggu 
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proses belajarnya. Pembebasan masalah siswa tersebut dilakukan melalui 

pelayanan bimbingan dan konseling. Demikian juga terhadap administrasi dan 

supervisi, bimbingan konseling dapat memberikan sumbangan yang berarti, 

misalnya dalam kaitannya dengan penyusunan kurikulum, pengembangan 

program-program pengajaran, pengambilan kebijakan yang tepat dalam rangka 

penciptaan iklim yang benar-benar menunjang bagi pemenuhan kebutuhan dan 

perkembangan siswa. 

Bidang pengajaran dan administrasi juga dapat memberikan sumbangan 

besar bagi suksesnya bimbingan dan konseling. Bidang kurikulum dan pengajaran 

merupakan lahan yang efektif bagi terlaksananya program-program bimbingan 

dan konseling. Bidang administrasi dan supervisi memberikan sumbangan besar 

bagi pelayanan bimbingan dan konseling melalui berbagai kebijakan dan 

pengaturan yang menghasilkan kondisi yang memungkinkan berjalannya layanan-

layanan itu secara optimal, sehingga segenap fungsi-fungsi dan jenis layanan serta 

kegiatan bimbingan dan konseling dapat terlaksana dengan lancar dan mencapai 

sasaran.  

Fungsi ketiga sub sistem tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Sub 

sistem administrasi pendidikan sekolah berfungsi untuk mengatur kerja sama 

antara manusia dalam lembaga sekolah dengan pendayagunaan penunjang non 

manusia secara efektif dan efisien, yang meliputi : perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan pengawasan. Sub sistem pengajaran melaksanakan policy 

sekolah menurut kurikulum yang telah ditentukan. Sub sistem bimbingan dan 

konseling menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada siswa yaitu 
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membantu siswa untuk mengambil manfaat semaksimal mungkin dari 

pendidikannya atau membantu siswa untuk berkembang secara optimal. Jelaslah 

bahwa apabila satu di antara ketiga sub sistem ini tidak berfungsi secara efektif, 

tentu saja akan berpengaruh pada pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. 

Bimbingan dan konseling sebagai salah salah satu sub sistem pendidikan di 

sekolah harus dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Setiap siswa 

dengan segala keunikannya masing-masing, dengan berbagai kebutuhannya, yang 

kadang-kadang memerlukan orang-orang/personil tertentu untuk membantunya 

dalam menyesuaikan diri dengan kemampuan/keunikannya, memecahkan 

persoalan/masalah yang dihadapinya serta memenuhi kebutuhannya. Guru dan 

kepala sekolah telah banyak dituntut untuk melaksanakan tugasnya masing-

masing, maka peranan guru BK di sekolah semakin penting. Pelayanan bimbingan 

dan konseling yang dilaksanakan secara efektif akan memberikan sumbangan 

yang berarti bagi keberhasilan pendidikan di sekolah. Bantuan terhadap siswa 

dalam mengatasi masalah belajar, masalah pribadi, masalah sosial, masalah karir 

merupakan tugas dari pada pelayanan bimbingan dan konseling. 

 

2.2.2.3.Struktur Organisasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

Mugiarso (2011 : 110) mengemukakan bahwa manajemen bimbingan dan 

konseling di sekolah agar bisa berjalan seperti yang diharapkan antara lain perlu 

didukung oleh adanya organisasi yang jelas dan teratur. Organisasi yang demikian 

itu secara tegas mengatur kedudukan, tugas dan tanggung jawab para personil 

sekolah yang terlibat. Demikian pula, organisasi tersebut tergambar dalam struktur 
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atau pola organisasi yang bervariasi yang tergantung pada keadaan dan 

karakteristik sekolah masing-masing.  

Berikut ini contoh bagan struktur organisasi bimbingan dan konseling di 

Sekolah Menengah Atas (SMA): 

Bagan 2.1 

Bagan Struktur Organisasi BK di SMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Kan Depdiknas, adalah personil yang bertugas melakukan pengawasan dan 

pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di 

sekolah, dalam hal ini adalah pengawas. 

2. Kepala Sekolah (bersama wakil kepala sekolah) adalah penanggung jawab 

pendidikan pada satuan pendidikan secara keseluruhan, termasuk penanggung 

KANWIL/KANDEP 

KEPALA SEKOLAH 

WAKIL KEPSEK 

KOMITE SEKOLAH 

TATA USAHA 
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KOORDINATOR BK 

 

GURU BK 
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jawab dalam menyusun kebijakan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

3. Koordinator bimbingan dan konseling (bersama guru BK sekolah) adalah 

pelaksana utama pelayanan bimbingan dan konseling. 

4. Guru mata pelajaran , adalah pelaksana pengajaran dan praktik / latihan. 

5. Wali kelas, adalah guru yang ditugasi secara khusus untuk mengurusi 

pembinaan dan administrasi (seperti nilai rapor, kenaikan kelas, kehadiran 

siswa) satu kelas tertentu. 

6. Siswa, adalah peserta didik yang menerima pelayanan pengajaran, praktik/ 

latihan dan bimbingan di sekolah. 

7. Tata usaha, adalah pembantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan 

administrasi dan ketatausahaan. 

8. Komite sekolah, adalah organisasi yang terdiri dari unsur sekolah, orang tua 

dan tokoh masyarakat yang berperan membantu penyelenggaraan satuan 

pendidikan yang bersangkutan. 

 

Secara rinci, perlunya struktur organisasi dalam pelayanan bimbingan dan 

konseling dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Tercipta hubungan dan mekanisme kerja yang efektif antara personil-

personil yang terlibat dalam organisasi bimbingan dan konseling. 

2. Setiap personil mengetahui dengan tegas dan jelas tugas, wewenang dan 

tanggugjawab masing-masing. 
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3. Guru BK mengetahui apa yang harus dikerjakannya, dengan siapa ia 

bekerja, dimana pekerjaan harus dilakukannya. 

4. Memungkinkan terlaksanannya layanan bimbingan dan konseling yang 

efektif di sekolah. 

 

Memperhatikan pentingnya struktur organisasi, maka pelayanan bimbingan 

dan konseling di sekolah harus dirumuskan dalam struktur yang jelas. Struktur 

organisasi pelayanan bimbingan dan konseling dikatakan jelas apabila memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Menyeluruh, yaitu mencakup unsur-unsur penting, baik vertikal maupun 

horizontal, sehingga mampu sebesar-besarnya kemadukan berbagai 

kerjasama dan pelaksanaannya, serta berbagai sumber yang berguna bagi 

pelayan bimbingan dan konseling. 

2. Sederhana, sehingga jarak antara penetapan pelaksanaan dan upaya 

pelaksanaannya tidak terlampau panjang, keputusan dapat dengan cepat 

ditetapkan tetapi dengan pertimbangan yang cermat, dan pelaksanaan 

layanan/kegiatan bimbingan dan konseling terhindar dari urusan birokrasi 

yang tidak perlu. 

3. Luwes dan terbuka, sehingga mudah menerima masukan dan upaya 

pengembangan yang berguna bagi pelaksanaan tugas-tugas organisasi, yang 

semuanya itu bermuara pada kepentingan seluruh peserta didik. 

4. Menjamin keberlangsungannya kerjasama, sehingga semua unsur dapat 

saling menunjang dan semua upaya serta sumber dapat dikoordinasikan 
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demi kelancarandan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling untuk 

kepentingan peserta didik. 

5. Menjamin terlaksananya pengawasan, penilalian dan upaya tindak lanjut, 

sehingga perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program bimbingan dan 

konseling yang berkualitas dapat terus dimantapkan. Pengawasan dan 

penilaian hendaknya dapat berlangsung secara vertikal (dari atas ke bawah 

dan dari bawah ke atas), dan secara horizontal (penilaian sejawat). 

 

2.2.2.4.Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan usaha membantu peserta 

didik dalam mengembangkan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan 

belajar, serta perencanaan pengembangan karir (Wardati dan Jauhar, 2011:101). 

Pelayanan bimbingan dan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik 

sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat yang dimiliki serta membantu 

dalam mengatasi kelemahan dan hambatan yang dialami peserta didik. 

Tujuan umum dari pelayanan bimbingan dan konseling adalah sama dengan 

tujuan pendidikan, seperti yang tertera dalam UU Nomor 2 tahun 2004 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya 

yang cerdas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan 

dan kebangsaan. Upaya bimbingan dan konseling diselenggarakan melalui 

pengembangan segenap potensi individu peserta didik secara optimal dengan 
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memanfaatkan berbagai cara dan sarana, berdasarkan norma-norma yang berlaku, 

dan mengikuti kaidah-kaidah professional. 

 

2.2.2.5. Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling 

Suatu kegiatan bimbingan dan konseling disebut layanan apabila kegiatan 

tersebut dilakukan melalui kontak langsung dengan sasaran dan secara langsung 

berkenaan dengan permasalahan sasaran (Prayitno dkk, 1997:35). Jenis layanan 

untuk membantu siswa adalah sebagai berikut: 

1. Layanan orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami 

lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah/ madrasah dan obyek-obyek 

yang dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan 

memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru.  

2. Layanan informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan 

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

pendidikan lanjutan.  

3. Layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta 

didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, 

kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan, magang, dan 

kegiatan ekstra kurikuler.  

4. Layanan penguasaan konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang 

berguna dalam kehidupan di sekolah/madrasah, keluarga, industri dan 

masyarakat.  



32 
 

 
 

5. Layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

dalam mengentaskan masalah pribadinya.  

6. Layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, 

karir/jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu 

melalui dinamika kelompok.  

7. Layanan konseling kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika 

kelompok.  

8. Layanan konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak 

lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu 

dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik  

9. Layanan mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan 

permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka.  

 

Selain layanan tersebut diatas, dalam bimbingan dan konseling dapat 

dilakukan kegiatan lain yang disebut kegiatan pendukung. Ada  beberapa kegiatan 

pendukung diantaranya: 

1. Aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri 

peserta didik dan lingkungannya, melalui aplikasi berbagai instrumen, baik 

tes maupun nontes.  
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2. Himpunan data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan 

pengembangan peserta didik, yang diselenggarakan secara berkelanjutan, 

sistematis, komprehensif, terpadu dan bersifat rahasia.  

3. Konferensi kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan peserta didik 

dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat 

memberikan data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah 

peserta didik, yang bersifat terbatas dan tertutup.  

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

komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan 

dengan orang tua atau keluarganya.  

5. Tampilan kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka 

yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, 

kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir/jabatan.  

6. Alih tangan kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah 

peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya.  

 

2.2.2.6.Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

Istilah manajemen berasal dari kata management dalam bahasa Inggris. 

Mugiarso (2011 : 103-104) menyatakan bahwa banyak pakar yang mengartikan 

istilah manajemen dalam berbagai versi, namun pada prinsipnya manajemen 

memuat makna segala upaya menggerakkan individu atau kelompok untuk 

bekerja sama dalam mendayagunakan sumber daya dalam suatu sistem untuk 

mencapai tujuan. Apabila diterapkan ke dalam pelayanan bimbingan dan 

konseling di sekolah, maka manajemen bimbingan dan konseling adalah segala 
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upaya atau cara yang digunakan kepala sekolah untuk mendaya gunakan secara 

optimal semua komponen atau sumber daya (tenaga, dana, sarana/prasarana) dan 

sistem informasi berupa himpunan data bimbingan untuk menyelenggarakan 

pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan). 

Menurut Mugiarso (2011 : 103) suatu program pelayanan bimbingan dan 

konseling di sekolah tidak mungkin akan tersusun, terselenggara, dan tercapai 

apabila tidak dikelola dalam suatu sistem manajemen yang bermutu. Manajemen 

yang bermutu sendiri akan banyak ditentukan oleh kemampuan manajer 

pendidikan di sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan 

dan mengendalikan sumber daya yang ada. 

Menurut Suherman (2011 : 29) pada dasarnya penerapan manajemen adalah 

untuk mempermudah pencapaian suatu tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan itu 

langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenal tujuan terlebih dahulu. 

Kejelasan pengenalan terhadap tujuan akan memberikan (1) kepastian arah; (2) 

memfokuskan usaha; (3) menjadi pedoman rencana dan keputusan; (4) 

mempermudah pelaksanaan evaluasi terhadap kemajuan yang telah dicapai, 

termasuk mengidentifikasi faktor penghambat dan penunjangnya. 

John F. Mee (dalam Suherman, 2011 : 30) memberikan sifat-sifat yang 

seharusnya terkandung dalam tujuan sehingga dapat mempermudah pemahaman 

tentang arti atau makna yang terkandung dalam tujuan, diantaranya tujuan 

harus(1) ditentukan sebelum aktifitas organisasi dimulai; (2) dapat dimengerti 

oleh semua personel yang terlibat dalam pelaksanaan aktivotas organisasinya; (3) 
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dinyatakan baik secara tertulis ataupun lisan; (4) menjadi pegangan bagi para 

personel organisasi dalam proses pencapaiannya. 

Fungsi manajemen menurut Suherman (2011 : 30) adalah memberikan alur 

aktivitas, penetapan posisi dan peran serta tanggung jawab setiap personel dalam 

menjalankan aktivitas organisasinya secara efektif dan efisien. Secara rinci fungsi 

manajemen adalah sebagai berikut: 

1. Menciptakan suatu koordinasi dan komunikasi tugas setiap 

personel dan antar personel organisasi. 

2. Mendorong setiap personel melaksanakan tugas-tugasnya secara 

efetif dan efisien. 

3. Memudahkan pelaksanaan analisis tugas dan tanggung jawab 

setiap personel organisasi secara efektif. 

 

Selanjutnya Terry dan Rue dalam Rahim (2013: 5-6) menjelaskan fungsi-

fungsi manajemen sebagai berikut : 

1. Planning, kegiatan menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama 

suatu masa yang akan datang dan apa yang harus dilakukan agar mencapai 

tujuan-tujuan itu. Dalam manajemen bimbingan dan konseling, planning 

berarti menyusun program kegiatan bimbingan dan konseling, dari program 

tahunan hingga program harian dalam bentuk satuan layanan (satlan) dan 

satuan kegiatan pendukung (satkung) harus dilakukan oleh guru BK. 

2. Organizing, kegiatan mengelompokkan dan menetukan berbagai kegiatan 

penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. 

Organizing dalam manajemen bimbingan dan konseling dilaksanakan agar 

program yang telah disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien, tentu 

saja perlu melibatkan berbagai pihak yang ada di sekolah yakni kepala sekolah, 
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guru (guru bidang studi dan wali kelas). Peranan dan tanggung jawab masing-

masing pihak tersebut perlu dianalisis dengan seksama sehingga terjadi jalinan 

kerjasama yang harmonis. 

3. Staffing, kegiatan-kegiatan menentukan keperluan-keperluan sumber daya 

manusia, pengerahan, penjaringan, latihan, dan pengembangan tenga kerja. 

Staffing dalam manajemen bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk 

meningkatkan profesinalisme guru BK, perlu diupayakan keikutsertaan mereka 

dalam kegiatan-kegiatan seminar, lokakarya ataupun pelatihan tentang 

bimbingan dan konseling. Dapat pula dibentuk kelompok kerja bimbingan dan 

konseling (musyawarah guru BK) yang secara berkala melakukan pertemuan 

untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang ditemui dalam pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah masing-masing. 

4. Motivating, kegiatan untuk mengarahkan menyalurkan perilaku manusia ke 

arah tujuan-tujuan. Motivating dalam manajemen bimbingan dan konseling 

dengan cara melakukan upaya-upaya peningkatan motivasi kerja guru BK 

melalui pemberian penghargaan, insentif dan sebagainya. 

5. Controlling, kegiatan mengukur pencapian tujuan, menentukan sebab-sebab 

penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. 

Controlling dalam manajemen bimbingan dan konseling berarti melakukan 

evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, 

melakukan analisis terhadap hasil evaluasi serta melakukan tindak lanjut 

terhadap hasil analisis hasil evaluasi. 
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Menurut Mugiarso (2011 : 104-110), dalam manajemen bimbingan dan 

konseling mencakup beberapa aspek yaitu: perencanaan dan pengorganisasian 

program, pelaksanaan dan pengarahan program, evaluasi dan supervisi. 

1. Perencanaan program 

Sebagai sub sistem pendidikan di sekolah, bimbingan dan konseling dalam 

gerak pelaksanaannya tidak pernah lepas dari perencanaan yang seksama dan 

bersistem. Suatu kegiatan apabila dilakukan secara sembarang, tak terencana 

dapat dipastikan hasilnya tidak akan diketahui secara pasti. Demikian juga 

halnya dengan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, apabila tidak 

dilakukan secara terencana dan sembarang saja maka tidak akan dapat 

diketahui seberapa hasil yang telah dicapai dalam konteks kontribusinya bagi 

pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. 

2. Pelaksanaan dan Pengarahan Program Bimbingan dan Konseling 

Setiap sekolah sebagai satuan pendidikan perlu merancang program bimbingan 

dan konseling sebagai bagian integral dari program sekolah secara keseluruhan. 

Program inilah yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. 

3. Evaluasi Pelaksanaan Program 

Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan upaya 

menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan dan konseling di 

sekolah. Evaluasi program merupakan salah satu komponen sistem bimbingan 

dan konseling yang sangat penting, karena mengacu pada hasil evaluasi itulah 

dapat diambil simpulan apakah kegiatan yang telah dilaksanakan dapat 
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mencapai sasaran yang diharapkan secara efektif dan efisien atau tidak, 

kegiatan itu dilanjutkan atau sebaliknya direvisi dan sebagainya. 

4. Supervisi Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

Supervisi merupakan aspek penting dalam manajemen program bimbingan dan 

konseling. Manfaat pokok dari supervisi adalah untuk mengendalikan personil 

pelaksana bimbingan dan konseling, memantau kemungkinan kendala yang 

muncul, mencari jalan keluar terhadap hambatan dan permasalahan dalam 

pelaksanaan program agar tercapai pelaksanaan yang lancar ke arah pencapaian 

tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. 

 

2.2.2.7 Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah 

Kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah memegang peranan strategis dalam mengembangkan 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah. BSNP mengatur kualifikasi dan 

kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah. Kualifikasi bagi kepala sekolah 

SMK yaitu : 

1. Berstatus sebagai guru SMK/MAK; 

2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK; dan 

3. Memiliki sertifikat kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang 

ditetapkan Pemerintah. 

Secara garis besarnya, Prayitno (2004:56) memerinci peran, tugas dan 

tanggung jawab kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling, sebagai berikut : 

1. Mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan 

berlangsung di sekolah, sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan 
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bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, 

harmonis, dan dinamis. 

2. Menyediakan prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi 

terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan 

efisien. 

3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan program, penilaian dan upaya tidak lanjut pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

5. Memfasilitasi guru pembimbing/konselor untuk dapat 

mengembangkan kemampuan profesionalnya, melalui berbagai 

kegiatan pengembangan profesi. 

6. Menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan 

kepengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah Bidang BK. 

 

Kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan di sekolah adalah mempunyai 

tanggung jawab penuh terhadap seluruh program bimbingan di sekolah. Menurut 

Sukardi(2000: 70) tugas dan tanggung jawab dan wewenang dari kepala sekolah 

dalam bidang bimbingan diantaranya: 

1. Menyusun secara kolektif program bimbingan tertulis yang bersifat 

komprehensif dan operasional  dengan situasi dan kondisi sekolah. 

2. Mengusahakan bentuk-bentuk pembinaan intern yang intensif 

melalui rapat-rapat rutin, insidentil, konferensi kasus dan lain 

sebagainya. 

3. Mengkoordinasikan bentuk-bentuk kegiatan petugas bimbingan yang 

terpadu dengan kegiatan-kegiatan guru bidang studi. 

4. Memikirkan dan mengusahakan tersedianya kebutuhan sarana dan 

prasarana untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program 

layanan bimbingan di sekolah. 

5. Merintis bentuk-bentuk kerjasama dengan istansi-istansi lain diluar 

sekolah yang ada kaitannya dengan pengembangan program layanan 

bimbingan disekolah. Misalnya: rumah sakit, departemen tenaga 

kerja dan lain sebagainya. 

6. Berusaha untuk menggali bernagai sumber informasi yang dapat 

dipergunakan untuk kepentingan pengembangan bimbingan di 

sekolah. 

7. Merintis, mengusahakan dan membina bentuk-bentuk kerjasama 

bimbingan antar sekolah, baik yang bersifat informasi, pengalaman 

maupun pemecahan kasus. 

8. Mendorong para petugas bimbingan untuk melaksanakan tugasnya 

dengan penuh rasa tanggung jawab, serta menciptakan situasi tertentu 
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untuk menggairahkan  petugas bimbingan dalam menjalankan 

tugasnya. 

9. Membuat dan mengirimkan laporan pelaksanaan layanan bimbingan 

kapada pihak aturan baik secara berkala maupun secara insidentil. 

 

2.2.2.8 Kompetensi dan Tanggungjawab Guru Bimbingan dan Konseling 

Sesuai Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling Dalam 

Jalur Pendidikan Formal (Depdiknas, 2008),  kompetensi guru pembimbing 

adalah: 

1. Memahami secara mendalam konseli yang hendak dilayani 

Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, 

individualitas, kebebasan memilih, dan mengedepankan 

kemaslahatan konseli dalam konteks kemaslahatan umum: (a) 

mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia 

sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan 

berpotensi; (b) menghargai dan mengembangkan potensi positif 

individu pada umumnya dan konseli pada khususnya; (c) peduli 

terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada 

khususnya; (d) menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia 

sesuai dengan hak asasinya; (e) toleran terhadap permsalahan 

konseli, dan (f) bersikap demokratis 

2. Menguasai landasan teoritik bimbingan dan konseling. 

a. Menguasai landasan teoritik bimbingan dan konseling; (b) 

menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya; (c) 

mengimplementasikan prinsipprinsip pendidikan dan proses 

pembelajaran; (d) menguasai landasan budaya dalam praksis 

pendidikan 

b. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam 

jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan: (a) menguasai esensi 

bimbingan dan onseling pada satuan jalur pendidikan formal, non 

formal, dan informal; (b) menguasai esensi bimbingan dan 

konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, 

keagamaan, dan khusus; dan (c) menguasai esensi bimbingan dan 

konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar dan 

menengah. 

c. Menguasai konsep dan praksis penelitian bimbingan dan 

konseling: (a) memahami berbagai jenis dan metode penelitian; 

(b) mampu merancang penelitian bimbingan dan konseling; (c) 

melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling; (d) 

memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling 

dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan 

konseling. 
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d. Menguasai kerangka teori dan praksis bimbingan dan konseling: 

(a) mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling; 

(b) mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling; (c) 

mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling; 

(d) mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai 

kondisi dan tuntutan wilayah kerja; (e) mengaplikasikan 

pendekatan/model/ jenis layanan dan kegiatan pendukung 

bimbingan dan konseling; dan (f) Mengaplikasikan dalam praktik 

format pelayanan bimbingan dan konseling. 

 

3. Menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan 

a. Merancang program bimbingan dan konseling: (a) menganalisis 

kebutuhan konseli; (b) menyusun program bimbingan dan konseling 

yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara 

komprehensif dengan pendekatan perkembangan; (c) menyusun 

rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling; dan (d) 

merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling. 

b. Mengimplemantasikan program bimbingan dan konseling yang 

komprehensif: (a) Melaksanakan program bimbingan dan konseling: 

(b) melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam layanan bimbingan 

dan konseling; (c) memfasilitasi perkembangan, akademik, karier, 

personal, dan sosial konseli; dan (d) mengelola sarana dan biaya 

program bimbingan dan konseling. 

c. Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling: (a) 

melakukan evaluasi hasil, proses dan program bimbingan dan 

konseling; (b) melakukan penyesuaian proses layanan bimbingan 

dan konseling; (c) menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi 

layanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait; (d) 

menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi 

danmengembangkan program bimbingan dan konseling. 

d. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja: (a) 

memahami dasar, tujuan, organisasi dan peran pihak-pihak lain 

(guru, wali kelas, pimpinansekolah/madrasah, komite 

sekolah/madrasah di tempat bekerja; (b) mengkomunikasikan dasar, 

tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada 

pihak-pihak lain di tempat bekerja; dan (c) bekerja sama dengan 

pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja seperti guru, orang tua, 

tenaga administrasi) 

e. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan 

konseling: (a) Memahami dasar, tujuan, dan AD/ART organisasi 

profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri.dan 

profesi; (b) menaati Kode Etik profesi bimbingan dan konseling; dan 

(c) aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk 

pengembangan diri.dan profesi. 
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f. Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi: (a) 

mengkomunikasikan aspek-aspek profesional bimbingan dan 

konseling kepada organisasi profesi lain; (b) memahami peran 

organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya 

pelayanan bimbingan dan konseling; (c) bekerja dalam tim bersama 

tenaga paraprofesional dan profesional profesi lain; dan (d) 

melaksanakan referal kepada ahli profesi lain sesuai keperluan. 

 

Guru bimbingan dan konseling memiliki tugas, tanggungjawab, wewenang 

dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. 

Tugas guru bimbingan dan konseling terkait dengan pengembangan diri peserta 

didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian 

peserta didik di sekolah. Tugas guru BK yang disebutkan dalam PP No. 74 

Tahun 2008 antara lain : 

1. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik dalam memahami, menilai bakat dan minat.  

2. Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta 

mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan industrial yang 

harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat.  

3. Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk 

mengikuti pendidikan sekolah/madrasah secara mandiri.  

4. Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu 

peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih 

dan mengambil keputusan karir.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan suatu proses, artinya penelitian merupakan suatu rangkaian 

langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna 

mendapatkan pemecahan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode 

penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian. 

Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data secara obyektif dan dilakukan 

dengan prosedur yang jelas dan dapat dilacak secara empiris didasarkan pada 

bukti-bukti yang telah dikumpulkan melalui metode yang sistematis. 

 

3.1.Jenis Penelitian 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2009 : 14) penelitian kuantitatif merupakan “penelitian yang digunakan 

untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan”. Melalui pendekatan kuantitatif diharapkan data 

yang diperoleh dapat diubah dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan 

statistik, sehingga mudah untuk disimpulkan. 

Penelitian ini melibatkan responden kepala sekolah SMK se-Kabupaten 

Pemalang. Informasi yang dikumpulkan berasal langsung dari responden yang 
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mencakup wilayah yang luas, oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan 

adalah metode survei. Menurut Singarimbun (2008: 3), penelitian survai adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpul data yang pokok. 

 

3.2.Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009: 60). Variabel dalam penelitian ini 

yaitu persepsi kepala sekolah tentang eksistensi bimbingan dan konseling. 

Variabel tersebut adalah variabel tunggal sehingga tidak ada hubungan antar 

variabel baik variabel yang mempengaruhi (independent) dan variabel yang 

dipengaruhi (dependent). 

 

3.2.1. Defenisi Operasional Variabel 

Defenisi operasional variabel adalah batasan yang jelas, nyata, konkrit, sehingga 

variebel dapat diukur. Suryabrata (2006:29) menjelaskan definisi operasional 

variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat variabel yang didefinisikan dan 

dapat diamati. 

Persepsi kepala sekolah tentang eksistensi bimbingan dan konseling yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penafsiran kepala sekolah tentang  

keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah. Pada penelitian ini yang 
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mempersepsi adalah kepala sekolah dan subjek persepsinya adalah pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah. 

 

3.3.Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi dalam Sugiyono (2007 : 61) adalah “wilayah generalisasi yang terdiri 

atas subjek/objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.” Subjek 

penelitian adalah sesuatu, baik orang atau benda yang sifat/karakteristiknya akan 

diteliti. Dalam penelitian ini populasinya adalah semua kepala sekolah menengah 

kejuruan di Kabupaten Pemalang. 

 

3.3.2. Sampel 

Dari populasi yang ada, penetapan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 

cluster yaitu dikelompokkan menurut wilayah/daerahnya. Untuk menentukan 

jumlah sampel dari populasi tertentu maka digunakan pedoman berbentuk tabel 

yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael untuk tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 

10% (Sugiyono, 2010:69). Arikunto (2006:79) apabila populasinya kurang dari 

100, maka seluruh populasi diambil semua shingga menjadi penelitian populasi. 

Tetapi mengingat jarak sekolah yang satu dengan sekolah yang lain berjarak 

cukup jauh, maka hanya diambil sebagian dari populasi. Karena populasi 

berjumlah 53 dan taraf kesalahan yang dipilih sebesar 5%, maka sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 44 kepala sekolah SMK. SMK tersebut yaitu: 
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Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

No. Jenis Wilayah Nama Sekolah 

1. Kota 

SMK Negeri 1 Pemalang 

SMK Al – Manaar Muhammadiyah 

Pemalang 

SMK PGRI 1 Taman Pemalang 

SMK Texmaco Pemalang 

SMK Bima Pemalang 

SMK Islam Pemalang 

SMK Satya Praja 3 

SMK Bhakti Pertiwi 

SMK Amanah Husada 

SMK Perintis 

SMK Adias 

2. Transisi 

SMK Negeri 1 Petarukan 

SMK Islam Al-Khoiriyah 

SMK Baruna Putra 

SMK Medika Farma 

SMK Satya Praja 1 

SMK Muhammadiyah 5 Petarukan 

SMK Al-Muawanah 

SMK NU Petarukan 

SMK Negeri 1 Ampelgading 

SMK Al-Islah Ampelgading 

SMK PGRI 4 Ampelgading 

SMK Al-Ikhlas 2 Bantarbolang 

SMK Islam Medika Bantarbolang 

3. Pinggiran 
SMK Negeri 1 Randudongkal 

SMK Islam Randudongkal 
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SMK Muhammadiyah 7 Randudongkal 

SMK Tio Randudongkal 

SMK Al-Falah Moga 

SMK IT Mereng Warungpring 

SMK Al-Ikhlas 1 Watukumpul 

SMK Muhammadiyah Watukumpul 

SMK Muhammadiyah 4 Belik 

SMK NU Belik 

SMK Al-Falah Belik 

SMK Cahaya Islam Pulosari 

SMK Daarul Khair Pulosari 

SMK Islam Nusantara Comal 

SMK Tunas Karya Comal 

SMK Muhammadiyah Ulujami 

SMK Merdeka Ulujami 

SMK NU Bodeh 

SMK IT Roudhotul Mubtadiin 

 

 

3.4.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan pekerjaan yang paling penting dalam 

meneliti. Jika pengumpul data melakukan sedikit kesalahan sikap dalam interview 

misalnya, akan mempengaruhi data yang diberikan oleh responden (Arikunto, 

2006: 223). Sesuai dengan objek yang akan diteliti dan untuk memperoleh data 

yang sesungguhnya tentang persepsi kepala sekolah tentang eksistensi bimbingan 

dan konseling di SMK se-Kabupaten Pemalang,  maka untuk mengumpulkan data 

tersebut digunakan instrument yang mampu mengungkap secara jelas, utuh, dan 
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menyeluruh. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala 

psikologis. 

Skala psikologi merupakan alat ukur aspek atau atribut afektif (Azwar, 2005: 3). 

Sutoyo (2009: 170) juga menjelaskan skala psikologis digunakan untuk 

mengungkap konstrak atau konsep skala psikologis yang menggambarkan aspek 

kepribadian individu seperti: tendensi agresifitas, sikap terhadap sesuatu, self 

esteem, kecemasan, persepsi, dan motivasi. 

Adapun karakteristik skala sebagai alat ukur psikologi menurut Azwar (2013: 6-7) 

antara lain: 

1. Stimulus atau item dalam skala psikologi berupa pertanyaan atau 

pernyataan yang tidak langsung mengungkap atribut yang hendak 

diukur melainkan mengungkap indikator perilaku dari atribut yang 

bersangkutan. 

2. Dikarenakan atribut psikologis diungkap secara tidak langsung 

lewat indikator-indikator perilaku sedangkan indikator perilaku 

diterjemahkan dalam bentuk item-item, maka skala psikologi 

selalu berisi banyak item. 

3. Respons subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” 

atau “salah”. 

 

Sedangkan, kelemahan skala psikologis menurut Azwar (2013: 2) ialah sebagai 

berikut: 

1. Atribut psikologis bersifat latent/tidak tampak 

2. Item dalam skala psikologis didasari oleh indikator-indikator 

perilaku yang jumahnya terbatas. 

3. Respon yang diberikan oleh subjek sedikit-banyak dipengaruhi 

oleh variabel tidak relevan seperti suasana hati subyek, kondisi dan 

situasi di sekitar, kesalahan prosedur administrasi, dan 

semacamnya. 

4. Atribut psikologis yang terdapat dalam diri manusia stabilitasnya 

tidak tinggi 

5. Intepretasi terhadap hasil ukur psikologis hanya dapat dilakukan 

secara normatif.  
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Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

non tes dengan alat pengumpul data skala psikologis yaitu skala persepsi. Skala 

persepsi dimaksudkan untuk menggali informasi mengenai persepsi kepala 

sekolah tentang eksistensi bimbingan dan konseling. 

Data yang diperoleh dari hasil skala psikologis masih bersifat kualitatif. Agar 

dapat dianalisis secara kuantitatif maka jawaban dari responden diberi skor 

berdasarkan skala interval dengan metode likert. Skala likert memiliki lima 

kategori kesesuaian dan memiliki interval skor 1-5. Untuk jawaban yang 

mendukung pernyataan diberi skor tertinggi dan untuk jawaban yang tidak 

mendukung diberi skor terendah. Adapun pemberian skor tersebut sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Kategori Jawaban dan Skorsing Skala Psikologis 

No Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Jawaban  Nilai Jawaban Nilai 

1 Sangat Sesuai 5 Sangat Sesuai 1 

2 Sesuai 4 Sesuai 2 

3 Cukup Sesuai 3 Cukup Sesuai 3 

4 Tidak Sesuai 2 Tidak Sesuai 4 

5 Sangat Tidak Sesuai 1 Sangat Tidak Sesuai 5 

 

 Sebelum membuat instrumen skala persepsi terlebih dahulu peneliti 

merancang kisi-kisi instrumen yang terdiri atas variabel, indikator, dan deskriptor. 

Berikut kisi-kisi instrumen persepsi: 
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Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Uji Coba Instrumen 

 Skala Persepsi Kepala Sekolah tentang Eksistensi Bimbingan dan Konseling 
 

Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item Positif 
No. Item 

+ - 

Persepsi 

Kepala 

Sekolah 

tentang 

Eksistensi 

BK 

1. Mampu 

menafsirkan 

secara benar 

tentang 

konsep 

dasar 

bimbingan 

konseling 

 

1. Memahami 

kedudukan 

bimbingan dan 

konseling di 

sekolah 

memahami bahwa 

bimbingan dan 

konseling memiliki 

kedudukan yang sama 

penting dengan bidang 

administrasi dan 

pengajaran 

1. Menurut saya bimbingan dan 

konseling merupakan bagian yang 

terintegrasi dalam system 

pendidikan di sekolah 

1,2 3 

2. Menurut saya bimbingan dan 

konseling mempunyai peranan 

penting dalam mencapai tujuan 

pendidikan 

3. Menurut saya bimbingan dan 

konseling tidak harus ada di setiap 

sekolah 

2. Memahami 

struktur 

organisasi 

pelayanan 

bimbingan dan 

konseling 

 

memahami struktur 

organisasi pelayanan 

bimbingan dan 

konseling terkait 

dengan  tugas dan 

tanggungawab personil 

sekolah yang terlibat 

4. Saya mengetahui bahwa bimbingan 

dan konseling perlu dukungan dari 

semua personil yang ada di sekolah 

4, 5, 

6,7,9, 

11, 

12, 

13, 

14, 

16, 

8, 

10,15, 

18, 

19, 

21, 

22, 

25, 

5. Menurut saya, guru mata pelajaran 

perlu mengetahui perannya dalam 

bimbingan dan konseling 

6. Menurut saya, wali kelas perlu 



 
 

51 
 

 

Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item Positif 
No. Item 

+ - 

 

 

mengetahui perannya dalam 

bimbingan dan konseling 

17, 

20, 

23, 

24,  

28  

26, 27 

7. Saya perlu mengetahui peran 

kepala sekolah dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling 

8. Menurut saya, staf tata usaha tidak 

berhubungan langsung dengan 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

 

3. Mengetahui jenis 

layanan 

bimbingan dan 

konseling 

 

 

mengetahui jenis 

layanan bimbingan dan 

konseling 

 

 

9. Menurut saya, pada dasarnya 

layanan BK dapat diberikan secara 

individu pada siswa 

10. Menurut saya, layanan BK yang 

diberikan secara  kelompok kurang 

efektif 

11. Menurut saya, pada dasarnya 

layanan BK dapat diberikan secara 

klasikal pada siswa 

12. Layanan bimbingan dan konseling 

mencakup bidang pribadi, seperti 
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Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item Positif 
No. Item 

+ - 

siswa yang kurang percaya diri 

13. Layanan bimbingan dan konseling 

mencakup bidang social seperti 

perselisihan antar siswa 

14. Layanan bimbingan dan konseling 

mencakup bidang belajar seperti 

siswa yang kesulitan belajar 

15. Siswa tidak memerlukan layanan 

bimbingan dan konseling karir 

karena siswa sudah memiliki 

pandangan tentang karirnya 

16. Bimbingan dan konseling memiliki 

layanan orientasi seperti 

pengenalan sekolah bagi siswa 

baru 

17. Bimbingan konseling memiliki 

layanan informasi, seperti 

informasi mengenai gaya belajar 

siswa 

18. Layanan penempatan dan 

penyaluran di SMK menurut saya t 



 
 

53 
 

 

Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item Positif 
No. Item 

+ - 

idak perlu dilakukan oleh 

bimbingan dan konseling 

19. Layanan bimbingan belajar 

diberikan oleh guru mata pelajaran, 

bukan guru pembimbing 

20. Bimbingan dan konseling memiliki 

layanan konseling perorangan 

untuk membantu siswa 

menemukan solusi bagi 

permasalahannya 

21. Konseling perorangan hanya untuk 

siswa yang dianggap bermasalah 

22. Menurut saya, layanan bimbingan 

kelompok seperti layaknya diskusi 

bebas saja 

23. Bimbingan dan konseling memiliki 

layanan konseling kelompok, yaitu 

kegiatan konselong perorangan 

yang dilakukan dalam suasana 

kelompok 

24. Bimbingan dan konseling memiliki 



 
 

54 
 

 

Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item Positif 
No. Item 

+ - 

kegiatan pendukung berupa 

instrumentasi bimbingan dan 

konseling untuk membantu dalam 

mendalami masalah siswa 

25. Kegiatan pendukung berupa 

himpunan data hanya berisi 

identitas pribadi siswa 

26. Konferensi kasus dilaksanakan 

agar semua guru mengetahui 

masalah yang dialami siswa 

27. Kegiatan pendukung berupa 

kunjungan rumah kurang dapat 

mengungkap keadaan siswa 

terutama yang terkait dengan orang 

tua 

28. Bimbingan dan konseling memiliki 

kegiatan pendukung berupa alih 

tangan kasus, baik dari konselor 

maupun alih tangan kepada 

konselor 

4. Mengetahui mengetahui sasaran 29. Bimbingan dan konseling hanya 31, 29, 30 
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Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item Positif 
No. Item 

+ - 

sasaran layanan 

bimbingan dan 

konseling 

layanan bimbingan dan 

konseling  

 

memberikan layanan pada semua 

siswa yang bermasalah di sekolah 

32 

30. Bimbingan dan konseling 

memberikan teguran pada semua 

siswa yang dianggap bermasalah di 

sekolah 

31. Menurut saya, para siswa baru 

perlu mendapat layanan bimbingan 

konseling, terutama layanan 

orientasi 

32. Siswa kelas XII perlu mendapatkan 

layanan perencanaan karir agar 

mereka dapat merencanakan karir 

mereka kedepan 

 

2. Mampu 

menafsirkan 

dengan 

benar 

tentang 

manajemen 

1. Mengetahui 

tentang fungsi  

manajemen 

bimbingan dan 

konseling 

a. mengetahui fungsi 

manajemen 

bimbingan dan 

konseling meliputi 

kegiatan planning, 

organizing, staffing, 

33. Saya tidak perlu ikut serta dalam 

perencanaan kegiatan bimbingan 

dan konseling 

34, 

36, 

37 

33, 

35, 

38, 39 

34. Pada tahap perencanaan, guru 

pembimbing perlu melaporkan 

susunan program kegiatan 
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Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item Positif 
No. Item 

+ - 

bimbingan 

konseling 

 

motivating, dan 

controlling 

 

bimbingan konseling 

35. Guru pembimbing sudah 

memahami perencanaan program 

bimbingan dan konselin tanpa 

perlu arahan dari saya 

36. Saya ikut serta mengakomodir 

berbagai kegiatan penting yang 

akan dilakukan oleh BK 

37. Saya merasa bahwa guru 

pembimbing perlu ikut serta dalam 

kegiatan pengembangan 

kompetensi seperti seminar dan 

pelatihan 

38. Menurut saya, pemberian 

penghargaan atau insentif bagi 

guru BK tidak diperlukan  

39. Evaluasi dalam penyelenggaraan 

layanan bimbingan dan konseling 

sudah saya lakukan 

2. Melaksanakan 

manajemen 

b. ikut serta dalam  

perencanaan 

40. Rancangan program bimbingan 

dan konseling pada awal tahun 

41, 

43, 

40, 

42, 
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Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item Positif 
No. Item 

+ - 

bimbingan dan 

konseling 

 

program BK, 

pelaksanaan dan 

pengarahan 

program BK, 

evaluasi 

pelaksanaan 

program, serta 

supervisi kegiatan 

BK 

 

ajaran baru saya pasrahkan kepada 

guru pembimbing 

46 44, 45 

41. Saya ikut serta dalam menyusun 

program bimbingan dan konseling 

42. Layanan BK yang sudah 

diprogramkan dilaksanakan 

seperlunya saja, tidak harus 

terlaksana  

43. Saya ikut serta dalam mengarahkan 

program bimbingan dan konseling 

agar sejalan dengan visi dan misi 

sekolah 

44. Guru pembimbing tidak perlu 

membuat laporan hasil pemberian 

layanannya kepada siswa 

45. Menurut saya, kegiatan evaluasi 

bimbingan dan konseling 

dilaksanakan seperlunya 

46. Kegiatan supervisi bimbingan dan 

konseling saya lakukan agar dapat 

memberikan saran perbaikan di 
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Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item Positif 
No. Item 

+ - 

masa yang akan datang 

3. Mampu 

menafsirkan 

dengan 

benar 

kompetensi 

dan 

tanggungja

wab 

konselor 

 

1. Mengetahui tugas 

dan 

tanggungjawab 

konselor 

 

a. Menguasai teori 

dan praksis 

pendidikan 

 

47. Guru pembimbing di sekolah saya 

sudah menguasai teori bidang 

bimbingan dan konseling 

47 48 

48. Guru pembimbimbing yang sudah 

saya pilih kurang mampu 

mengaplikasikan teori bimbingan 

dan konseling sesuai dengan 

kemampuannya 

b. Mengaplikasikan 

perkembangan 

fisiologis dan 

psikologis serta 

perilaku individu  

 

49. Guru pembimbing memahami 

karakteristik siswa sebagai sasaran 

bimbingan dan konseling 

49 50 

50. Menurut saya, akan sulit bagi guru 

pembimbing melatih siswa untuk 

merubah perilakunya menjadi lebih 

baik 

c. Menguasai esensi 

pelayanan 

bimbingan dan 

konseling dalam 

jalur, jenjang, dan 

51. Guru pembimbing memahami 

esensi pelayanan bimbingan dan 

konseling di SMK 

51, 

52,  

53 

52. Guru pembimbing sudah 

melaksanakan bimbingan karir 
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Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item Positif 
No. Item 

+ - 

jenis satuan 

pendidikan 

kejuruan untuk kejuruan tertentu 

53. Guru pembimbingan tidak perlu 

ikut serta melakukan pengarahan 

bagi siswa yang akan 

melaksanakan magang 

2. Mengetahui 

kompetensi yang 

harus dikuasai 

oleh konselor 

(pedagogik, 

pribadi, social, 

professional) 

 

 

d. mengetahui bahwa 

konselor mengusai 

kompetensi 

pedagogic, pribadi, 

social, dan 

profesional 

 

 

54. Guru pembimbing kurang 

menunjukkan integritasnya sebagai 

seorang pendidik 

55, 

58, 

61  

54, 

56, 

57, 

59, 60 55. Guru pembimbing menunjukkan 

kepribadian yang baik sebagai 

contoh bagi para siswa 

56. Guru pembimbing hanya duduk-

duduk saja di ruang BK 

57. Guru pembimbing menimbulkan 

kecemburuan pada guru-guru lain 

karena kerjanya lebih santai 

58. Guru pembimbing berperan dan 

aktif dalam kegiatan profesi 

bimbingan dan konseling 

59. Terdapat rivalitas antara guru 

pembimbing satu dengan yang lain 
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Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item Positif 
No. Item 

+ - 

60. Guru pembimbing tidak 

menggunakan asesmen untuk 

memahami kebutuhan dan kondisi 

siswa 

61. Guru pembimbing memiliki 

kesadaran dan komitmen terhadap 

etika professional 

4. Mampu 

menafsirka

n dengan 

benar tugas 

dan 

tanggungja

wab kepala 

sekolah 

dalam 

bimbingan 

dan 

konseling 

 

1. Menyediakan 

sarpras, tenaga, 

dan fasilitas 

lainnya. 

 

a. Menyediakan ruang 

BK, seperti ruang 

konseling individu, 

kelompok, ruang 

tamu, dan ruang 

kerja konselor.  

62. Menurut saya, BK tidak perlu 

memiliki ruangan khusus 

62 63 

63. Saya telah menyediakan ruang BK 

yang dilengkapi ruang konseling 

individu, kelompok, ruang tamu, 

dan ruang kerja guru pembimbing 

b. Mengangkat / 

memilih guru 

pembimbing yang 

berkompeten dan 

profesional. 

64. Guru bimbingan dan konseling 

dapat berasal dari jurusan apa saja 

65 64 

65. Menurut saya guru pembimbing 

yang berasal dari lulusan jurusan 

bimbingan dan konseling adalah 

orang yang kompeten menjadi guru 

pembimbing di sekolah saya 

c. Mengalokasikan 66. Saya mengalokasikan dana khusus 66 67 
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Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item Positif 
No. Item 

+ - 

anggaran dana 

untuk BK 

 

untuk kegiatan bimbingan dan 

konseling 

67. Menurut saya. kegiatan bimbingan 

dan konseling seperti home visit 

hanya membuang biaya  

d. Menyediakan jam 

untuk BK masuk 

kelas 

 

68. Menurut saya, BK tidak perlu 

memiliki jam masuk kelas 

67, 

71 

68, 70 

69. Menurut saya, jam masuk kelas 

bagi BK dapat membantu siswa 

dalam menyelesaikan masalah 

yang mereka hadapi sehari-hari 

70. Menurut saya, jam masuk kelas 

bagi BK menambah beban jam 

pelajaran siswa 

71. Menurut saya, jam masuk kelas 

bagi BK dapat membantu siswa 

dalam menyelesaikan masalah 

perencanaan karir siswa 

e. Menetapkan 

koordinator BK 

yang bertanggung 

72. Saya tidak ikut serta memilih 

koordinator BK 

73, 

74 

72. 

73. Menurut saya, seorang koordinator 
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Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item Positif 
No. Item 

+ - 

jawab 

 

BK adalah pelaksana utama dalam 

kegiatan bimbingan dan konseling 

74. Menurut saya, koordinator BK 

yang saya pilih adalah guru BK 

yang mampu bertanggungjawab 

atas semua layanan yang 

dilaksanakan BK 

f. Memberikan 

kemudahan bagi 

terlaksananya 

program BK di 

sekolah. 

75. Saya memberikan kemudahan pada 

guru pembimbing dalam 

melaksanakan program BK 

75,76  

76. Menurut saya, kegiatan BK perlu 

mendapatkan perhatian khusus 

karena terkait dengan penyelesaian 

masalah siswa 

2. Melakukan 

pengawasan dan 

pembinaan 

terhadap 

perencanaan dan 

pelaksanaan 

program, serta 

a. Mengkoordinasikan 

segenap  kegiatan 

yang diprogramkan 

 

77. Saya mengkoordinasikan kegiatan 

yang diprogramkan BK dengan 

kegiatan belajar mengajar 

77, 

78 

 79 

78. Saya memperbolehkan guru 

pembimbing untuk menggunakan 

jam pelajaran lain untuk 

melakukan layanan BK 
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Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item Positif 
No. Item 

+ - 

penilaian dan 

upaya tindak 

lanjut pelayanan  

79. Saya melarang kegiatan BK yang  

dilaksanakan di luar jam sekolah 

  

b. Memperkenalkan 

peranan konselor 

kepada guru, murid,  

orang tua murid, 

dan masyarakat 

80. Guru mata pelajaran sudah 

mengerti peran guru pembimbing 

tanpa perlu dijelaskan oleh kepala 

sekolah 

81,82 80, 

83, 84 

81. Saya memberikan penjelasan 

kepada para guru mata pelajaran 

mengenai peran mereka dalam 

membantu kegiatan BK 

82. Menurut saya, siswa perlu diberi 

penjelasan mengenai peran guru 

pembimbing 

83. Menurut saya, masyarakat sekitar 

tidak perlu mengerti tentang peran 

guru pembimbing 

84. Penjelasan kepada para masyarakat 

sekitar mengenai peran mereka 

dalam BK tidak perlu dilaksanakan 

c. Tidak menjadikan 

guru BK sebagai 

85. Menurut saya, guru pembimbing 

perlu turun langsung dalam 

86, 

87 

85, 88 
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Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item Positif 
No. Item 

+ - 

polisi sekolah penindakan siswa yang kurang 

disiplin 

86. Menurut saya guru pembimbing 

tidak perlu ikut serta dalam Satuan 

Tugas Pelaksana Pembinaan 

Kesiswaan (STP2K) 

87. Menurut saya, guru BK 

memberikan layanan bagi semua 

siswa, tidak hanya siswa yang 

dianggap bermasalah 

88. Menurut saya, dalam praktik 

pelayanan bimbingan dan 

konseling harus tegas menindak 

siswa, jika perlu diberi hukuman 

d. Melaksanakan 

layanan BK 

terhadap minimal 

40 siswa bagi 

kepala sekolah yang 

berlatar pendidikan 

BK 

89. Saya ikut melaksanakan layanan 

BK karena saya memiliki latar 

pendidikan BK 

89 90 

90. Menurut saya, kepala sekolah 

dengan latar belakang BK tidak 

perlu melaksanakan layanan BK  
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Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item Positif 
No. Item 

+ - 

3. Mempertanggung 

jawabkan 

pelaksanaan 

pelayanan BK di 

sekolah kepada 

pihak terkait. 

 

a. Mengadakan 

kerjasama dengan 

instansi lain yang 

terkait dengan 

pelaksanaan 

kegiatan BK 

 

91. Saya menjalin kerjasama dengan 

instansi lain yang terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan BK 

91, 

92 

93 

92. Saya ikut serta dalam memilih 

narasumber yang akan ikut serta 

dalam pemberian layanan BK 

93. Dalam kegiatan kepengawasan, 

pengawas langsung berhubungan 

dengan guru pembimbing saja 

4. Menyediakan 

fasilitas, 

kesempatan dan 

dukungan dalam 

kegiatan 

kepengawasan 

 

Melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK 

94. Saya mengevaluasi kegiatan 

bimbingan dan konseling yang 

telah dilaksanakan oleh guru 

pembimbing 

94, 

96, 

98, 

99, 

100 

95,97 

95. kegiatan kepengawasan tidak harus 

dilaksanakan oleh pengawas 

bimbingan dan konseling 

96. Menurut saya, supervisi merupakan 

hal yang penting yang harus saya 

lakukan untuk memperbaiki 

bimbingan dan konseling 

kedepannya 
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Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item Positif 
No. Item 

+ - 

97. Kegiatan supervisi saya lakukan 

secara insidental 

98. Saya mempertanggungjawabkan 

pelaksanaaan pelayanan BK pada 

pihak terkait 

99. Saya menyediakan fasilitas, 

kesempatan, dan dukungan dalam 

kegiatan kepengawasan bimbingan 

dan konseling 

100. Saya perlu menindaklanjuti hasil 

evaluasi yang dilaksanakan oleh 

pengawas sekolah 

 



67 
 

 
 

3.5.Validitas dan Reliabilitas 

Menurtu Sugiyono (2010: 173), Valid merupakan instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliable 

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama. 

Untuk pengujian validitas butir instrumen dalam penelitian ini, akan digunakan 

teknik korelasi product moment dengan rumus berikut. 

N∑xy – (∑x)(∑y) 

r
xy

 = 

{N∑x
2
 – (∑x)

2
}{N∑y

2
 – (∑y)

2
} 

 

Keterangan: 

N : Jumlah Responden 

x : Jumlah nilai atau skor butir soal 

y : Jumlah nilai atau skor total 

r
xy

 : Koofesien Product Moment 

 

Sedangkan untuk pengujian reliabilitas butir instrumen dalam penelitian ini, akan 

digunakan teknik koefesien alpha dengan rumus sebagai berikut. 

r11 =  
 

     
    

   

   
  

Keterangan: 

r11 : Reliabilitas instrumen 

k : Banyaknya butir soal 

∑   : Jumlah varians butir 

 t
2 

: Varians total 
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3.6.Teknik Analisis Data 

Analisis deskriptif persentase digunakan untuk memberikan gambaran fenomena 

penelitian tentang persepsi kepala sekolah terhadap pelayanan BK. Berdasarkan 

instrumen penelitian yakni menggunakan 5 option dengan skor terendah 1 dan 

skor tertinggi 5, maka dapat dibuat kriteria di bawah ini. 

Persentase skor maksimum  = (5:5) x 100% = 100% 

Persentase skor minimum  = (1:5) x 100%  = 20% 

Rentangan persentase skor = 100% - 20%   = 80% 

Banyaknya kriteria   = Lima (Tidak baik, kurang baik, cukup baik,baik, 

sangat baik) 

Panjang kelas interval = rentang : banyaknya = 80% : 5 = 16% 

Dengan panjang kelas interval 16% dan persentase skor terendah adalah 20%, 

maka dapat ditentukan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.4 

Kriteria Persepsi Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria penelitian persepsi tersebut akan mempermudah peneliti dalam 

menentukan persentase persepsi kepala sekolah tentang pelayanan BK. 

 

3.7 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Setelah melakukan penyususnan instrumen, selanjutnya instrumen tersebut akan 

melalui tahap uji coba sebelum digunakan dalam penelitian. Skala persepsi diuji 

Interval % Kriteria 

87 % - 100 % Sangat Baik 

70 % - 87 % Baik 

53%  - 70% Cukup Baik 

36 % - 53 % Kurang Baik 

20 % - 36 % Tidak Baik 
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cobakan terhadap 9 kepala SMK di Kabupaten Pemalang. Pengambilan data uji 

coba dilakukan di tempat yang berbeda dengan kepala sekolah yang menjadi 

subjek penelitian. Tujuan uji coba instrumen tersebut adalah untuk mengetahui 

tingkat validitas dan reliabilitas instrumen. 

 

3.7.1 Hasil Uji Validitas Instrumen 

Berdasarkan hasil pengujian item instrumen skala persepsi dengan menggunakan 

rumus product moment diketahui bahwa dari 100 pernyataan yang diajukan pada 

responden diperoleh 74 pernyataan yang valid. Item yang valid sudah mewakili 

indikator yang ada sehingga item yang tidak valid dibuang dan tidak digunakan 

dalam penelitian ini. 

 

3.7.1 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Berdasarkan uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS 20 dan rumus 

Alpha, diperoleh koefisien reliabilitas skala persepsi sebesar 0,936. Pada taraf 

kesalahan 5% dengan N = 9 diketahui bahwa nilai rtabel sebesar 0,666. Dengan 

demikian rhitung > rtabel maka instrumen tersebut masuk dalam kategori reliable. 

Berikut tabel reliabilitas skala persepsi : 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.936 74 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Pada bagian ini akan dibagi kedalam dua bagian, yaitu hasil penelitian dan 

pembahasan. Hasil penelitian merupakan hasil-hasil yang didapat berupa data 

kuantitatif berdasarkan skala psikologi. Kedua yakni pembahasan, yang 

membahas mengenai hasil penelitian tersebut. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 

Pada sub bab temuan hasil penelitian ini akan di uraikan tentang analisis 

deskriptif tentang hasil penelitian secara keseluruhan tentang bagaimana persepsi 

kepala sekolah tentang eksistensi bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah 

Kejuruan se- Kabupaten Pemalang. 

 

4.1.1 Persepsi Kepala Sekolah tentang Eksistensi Bimbingan dan Konseling 

di SMK se-Kabupaten Pemalang 

 

Sesuai tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui gambaran persepsi 

kepala sekolah tentang eksistensi bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah 

Kejuruan se- Kabupaten Pemalang, maka akan disajikan hasil penyebaran skala 

persepsi berdasarkan 12 indikator dari 4 komponen. Untuk menjawab hal tersebut, 

akan disajikan hasil penelitian secara deskriptif persentase dari hasil skala 

persepsi yang telah disebarkan di 42 SMK se-Kabupaten Pemalang. Skala 
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persepsi dalam penelitian ini menggunakan skor 1 sampai dengan 5 dengan 

jumlah item sebanyak 74 butir.  

Berikut ini persentase dari hasil skala persepsi berdasarkan empat 

komponen yang diteliti : 

Tabel 4.1 

Persepsi Kepala Sekolah tentang Eksistensi Bimbingan dan Konseling  di 

SMK se-Kabupaten Pemalang 

 

No. Komponen Prosentase Kategori 

1. Mampu menafsirkan konsep dasar bimbingan 

konseling 

86,50% Baik 

2. Mampu menafsirkan manajemen bimbingan 

konseling 

79,71% Baik 

3. Mampu menafsirkan kompetensi dan 

tanggungjawab konselor 

81,43% Baik 

4. Mampu menafsirkan tugas dan tanggungjawab 

kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling 

77,85% Baik 

Rata – rata 81,37% Baik 

 

Dari keempat komponen yang diteliti, terlihat bahwa semua komponen 

masuk dalam kategori baik. Komponen yang pertama, mampu menafsirkan 

konsep dasar bimbingan dan konseling mendapat jumlah persentase tertinggi 

dibanding komponen yang lain yaitu sebesar 86,50%. Sedangkan komponen 

keempat yaitu mampu menafsirkan tugas dan tanggungjawab kepala sekolah 

dalam bimbingan dan konseling mendapat persentase terendah sebesar 77,85%. 

Rata-rata persentase yang didapat pada seluruh komponen yaitu 81,37% dan 

masuk dalam kategori baik. 

Jika hasil tersebut disajikan dalam bentuk diagram, maka akan terlihat 

seperti berikut ini : 
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Gambar 4.1 

Persepsi Kepala Sekolah tentang Eksistensi Bimbingan dan Konseling 

di SMK se-Kabupaten Pemalang 

 

Keterangan :  

K1  : Kemampuan kepala sekolah menafsirkan konsep dasar bimbingan 

konseling. 

K2  : Kemampuan kepala sekolah menafsirkan manajemen bimbingan 

konseling.  

K3 : Kemampuan kepala sekolah menafsirkan kompetensi dan tanggungjawab 

konselor. 

K4  : Kemampuan kepala sekolah menafsirkan tugas dan tanggungjawab 

kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling. 

 

4.1.1.1 Kemampuan Kepala Sekolah Menafsirkan Konsep Dasar Bimbingan 

dan Konseling 

 

Seorang kepala sekolah dituntut untuk dapat mempersepsikan dengan baik 

mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling. Konsep dasar bimbingan 

konseling disini mencakup kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah, 

struktur organisasi bimbingan dan konseling, jenis layanan bimbingan dan 

konseling, dan sasaran layanan bimbingan dan konseling. 

86.50% 

79.71% 

81.43% 

77.85% 

72.00% 

74.00% 

76.00% 

78.00% 

80.00% 

82.00% 

84.00% 

86.00% 

88.00% 

K1 K2 K3 K4 
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Berikut ini persentase yang didapatkan dari keempat indikator dalam 

komponen ini : 

Tabel 4.2 

Kemampuan Kepala Sekolah Menafsirkan Konsep Dasar Bimbingan 

Konseling 

 

No. Komponen Indikator Prosentase Kategori 

1. Mampu menafsirkan  

konsep dasar 

bimbingan konseling 

 

1. Memahami kedudukan 

bimbingan dan 

konseling di sekolah 

91,19% Sangat 

Baik 

2. Memahami struktur 

organisasi pelayanan 

bimbingan dan 

konseling 

90,16% Sangat 

Baik 

3. Mengetahui jenis 

layanan bimbingan dan 

konseling 

84,50% Baik 

4. Mengetahui sasaran 

layanan bimbingan dan 

konseling 

85,71% Baik 

Rata - rata 87,89 Baik 

 

Pada indikator pertama, yaitu memahami kedudukan bimbingan dan 

konseling di sekolah mendapat jumlah persentase tertinggi sebesar 91,19%. 

Indikator ketiga dalam komponen pertama terkait dengan konsep dasar bimbingan 

dan konseling mendapatkan persentase terendah, yaitu sebesar 84,50%.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata persentase dalam komponen 

ini mencapai kategori baik, yaitu sebesar 87,89%. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kepala sekolah memiliki persepsi yang baik ditinjau dari 

kemampuan untuk menafsirkan konsep dasar bimbingan dan konseling. Rata-rata 
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persentase yang didapat dari seluruh komponen yaitu sebesar 87,89% dan masuk 

dalam kategori baik. 

Hasil tersebut apabila disajikan dalam bentuk grafik maka akan terlihat 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2 

Kemampuan Kepala Sekolah Menafsirkan Konsep Dasar Bimbingan 

Konseling 

 

4.1.1.2 Kemampuan Kepala Sekolah Menafsirkan Manajemen Bimbingan 

Konseling 

 

Komponen kedua dalam persepsi kepala sekolah tentang eksistensi 

bimbingan dan konseling yaitu mampu menafsirkan tentang manajemen 

bimbingan dan konseling. Berikut ini persentase yang didapatkan dari keempat 

indikator dalam komponen ini : 

 

 

80.00% 

82.00% 

84.00% 

86.00% 

88.00% 

90.00% 

92.00% 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 
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Tabel 4.3 

Kemampuan Kepala Sekolah Menafsirkan tentang Manajemen 

Bimbingan Konseling 

 

No. Komponen Indikator Prosentase Kategori 

2. Mampu menafsirkan 

tentang manajemen 

bimbingan konseling 

 

1. Mengetahui tentang 

fungsi  manajemen 

bimbingan dan konselin 

81,31% Baik 

2. Melaksanakan 

manajemen bimbingan 

dan konseling 

 

78,65% Baik 

Rata – rata 79,98% Baik 

 

Indikator pertama yaitu mengetahui tentang fungsi manajemen bimbingan 

dan konseling mendapatkan persentase sebesar 81,71% dan berada dalam kategori 

baik dan tertinggi dalam komponen ini. Sedangkan indikator kedua yaitu 

melaksanakan manajemen bimbingan dan konseling mendapatkan persentase 

sebesar 78,65%. Walaupun masih termasuk dalam kategori baik, tetapi persentase 

tersebut cenderung lebih kecil dibandingkan dengan indikator yang lain. Rata-rata 

perolehan persentase indikator pada komponen ini sebesar 79,98% dan masuk 

dalam kategori baik. 

Hasil tersebut apabila disajikan dalam bentuk grafik maka akan terlihat 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.3 

Kemampuan Kepala Sekolah Menafsirkan tentang Manajemen 

Bimbingan Konseling 

 

4.1.1.3 Kemampuan Kepala Sekolah Menafsirkan Kompetensi Dan 

Tanggungjawab Konselor 

 

Komponen ketiga dari persepsi kepala sekolah tentang eksistensi bimbingan 

dan konseling yaitu mampu menafsirkan kompetensi dan tanggungjawab 

konselor. Komponen ini terbagi dalam dua indikator, yaitu mengetahui tugas dan 

tanggungjawab konselor serta mengetahui kompetensi yang harus dikuasai oleh 

konselor terkait dengan kompetensi pedagogic, social, pribadi dan professional. 

Dibawah ini hasil persentase yang didapat tiap indikator dalam komponen : 

Tabel 4.4 

Kemampuan Kepala Sekolah Menafsirkan dengan Benar Kompetensi 

dan Tanggungjawab Konselor 

 

No. Komponen Indikator Prosentase Kategori 

3. Mampu menafsirkan 

kompetensi dan 

tanggungjawab 

1. Mengetahui tugas dan 

tanggungjawab konselor 

 

79,46% Baik 

0.00% 

50.00% 

100.00% 

150.00% 

200.00% 

250.00% 

300.00% 

Indikator 1 Indikator 2 
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konselor 2. Mengetahui kompetensi 

yang harus dikuasai oleh 

konselor (pedagogik, 

pribadi, social, 

professional) 

83,40% Baik 

Rata - rata 81,43% Baik 

 

Indikator pertama dalam komponen ini menunjukkan persentase sebesar 

79,46% dan merupakan perolehan terendah dalam komponen ini. Indikator kedua 

mencapai persentase tertinggi, yaitu sebesar 83,40%. Rata-rata perolehan 

persentase dalam komponen ini mencapai 81,43% dan masuk dalam kategori baik. 

Hasil tersebut apabila disajikan dalam bentuk grafik maka akan terlihat 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.4 

Kemampuan Kepala Sekolah Menafsirkan Kompetensi dan 

Tanggungjawab Konselor 

 

 

 

77.00% 

78.00% 

79.00% 

80.00% 

81.00% 

82.00% 

83.00% 

84.00% 

Indikator 1 Indikator 2 
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4.1.1.4 Kemampuan Kepala Sekolah Menafsirkan Tugas dan 

Tanggungjawab Kepala Sekolah dalam Bimbingan dan Konseling 

 

Komponen ketiga dari persepsi kepala sekolah tentang eksistensi bimbingan 

dan konseling yaitu mampu menafsirkan tugas dan tanggungjawab kepala sekolah 

dalam bimbingan dan konseling. Komponen ini terdiri dari enam indikator yang 

perlu ditafsirkan dengan baik oleh kepala sekolah terkait dengan tugas dan 

tanggungjawabnya dalam bimbingan dan konseling. Indikator indikator tersebut 

yaitu : menyediakan sarana-prasarana, tenaga, dan fasilitas lainnya; melakukan 

pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, serta 

penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan; mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan pelayanan BK di sekolah kepada pihak terkait; dan menyediakan 

fasilitas, kesempatan dan dukungan dalam kegiatan kepengawasan. 

Dibawah ini hasil persentase yang didapat dari empat indikator dalam 

komponen ini : 

Tabel 4.5 

Kemampuan Kepala Sekolah Menafsirkan Tugas dan Tanggungjawab 

Kepala Sekolah dalam Bimbingan Dan Konseling 

 

No. Komponen Indikator Prosentase Kategori 

4. Mampu menafsirkan 

tugas dan 

tanggungjawab 

kepala sekolah 

dalam bimbingan 

dan konseling 

 

1. Menyediakan sarana-

prasarana, tenaga, dan 

fasilitas lainnya. 

80,88% Baik 

2. Melakukan pengawasan 

dan pembinaan terhadap 

perencanaan dan 

pelaksanaan program, 

serta penilaian dan upaya 

tindak lanjut pelayanan  

74,62% Baik 

3. Mempertanggung 

jawabkan pelaksanaan 

71,27% Baik 
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pelayanan BK di sekolah 

kepada pihak terkait. 

4. Menyediakan fasilitas, 

kesempatan dan dukungan 

dalam kegiatan 

kepengawasan 

79,44% Baik 

Rata – rata 76,55% Baik 

 

Indikator pertama dalam komponen ini yaitu menyediakan sarana-prasarana, 

tenaga, dan fasilitas lainnya bagi bimbingan dan konseling mendapatkan 

presentase tertinggi sebesar 80,88%. Indikator mempertanggung jawabkan 

pelaksanaan pelayanan BK di sekolah kepada pihak terkait mendapatkan 

persentase terendah, yaitu sebesar 71,27%.  Rata-rata perolehan persentase 

indikator dalam komponen ini yaitu 76,55%. 

Hasil tersebut apabila disajikan dalam bentuk grafik maka akan terlihat 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.5 

Kemampuan Kepala Sekolah Menafsirkan Tugas dan Tanggungjawab 

Kepala Sekolah dalam Bimbingan Dan Konseling 
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68.00% 

70.00% 
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74.00% 

76.00% 

78.00% 

80.00% 

82.00% 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 
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4.2 Pembahasan 

Bimbingan dan konseling adalah layanan bantuan untuk peserta didik 

untuk mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya. Peran bimbingan 

dan konseling dalam dunia pendidikan menjadi sangat urgent, ketika 

permasalahan pendidikan bukan hanya tentang kurikulum atau pembelajaran, 

namun juga permasalahan yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri yang 

berhubungan erat dengan psikologi. Namun hingga saat ini bimbingan dan 

konseling seringkali dipersepsi dan dipahami keliru oleh sebagian orang.  

Kekeliruan pemahaman ini tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang 

yang berada di luar Bimbingan dan Konseling, tetapi juga banyak ditemukan di 

kalangan orang-orang yang terlibat langsung dengan bimbingan dan konseling 

termasuk oleh kepala sekolah. Padahal kepala sekolah memiliki peranan penting 

dalam layanan bimbingan dan konseling.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase masing-masing komponen 

mencapai kategori tinggi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepala 

sekolah memiliki persepsi yang baik mengenai eksistensi bimbingan dan 

konseling di SMK se-Kabupaten Pemalang. Komponen yang pertama, mampu 

menafsirkan konsep dasar bimbingan dan konseling mendapat jumlah persentase 

tertinggi dibanding komponen yang lain yaitu sebesar 86,50%. Sedangkan 

komponen keempat yaitu mampu menafsirkan tugas dan tanggungjawab kepala 

sekolah dalam bimbingan dan konseling mendapat persentase terendah sebesar 

77,85%. Rata-rata persentase yang didapat pada seluruh komponen yaitu 81,37% 

dan masuk dalam kategori baik. 
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Pada komponen yang pertama, kepala sekolah dituntut untuk dapat 

mempersepsikan dengan baik mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling. 

Konsep dasar bimbingan konseling disini mencakup kedudukan bimbingan dan 

konseling di sekolah, struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling, 

jenis layanan bimbingan dan konseling, dan sasaran layanan bimbingan dan 

konseling. Rata-rata perolehan persentase pada komponen pertama ini yaitu 

86,50% dan masuk dalam kategori baik.  

Berdasarkan persentase di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa masing-

masing kepala sekolah memiliki persepsi yang baik mengenai konsep dasar 

bimbingan dan konseling. Pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah 

dikemukakan oleh Mortensen dan Schumuller (1976) yang dikutip Prayitno 

(2004:240) yaitu bimbingan dan koseling meliputi fungsi dan kegiatan yang 

mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing 

peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan tahap-tahap 

perkembangannya. Dengan memiliki persepsi yang baik mengenai konsep dasar 

bimbingan dan konseling, maka dapat menjadi pertimbangan bagi kepala sekolah 

dalam penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolahnya. 

Komponen kedua dalam persepsi kepala sekolah tentang eksistensi 

bimbingan dan konseling yaitu mampu menafsirkan dengan benar tentang 

manajemen bimbingan dan konseling. Perolehan persentase komponen ini yaitu 

sebesar 79,71% dan masuk dalam kategori baik. Manajemen bimbingan dan 

konseling adalah segala upaya atau cara yang digunakan kepala sekolah untuk 

mendaya gunakan secara optimal semua komponen atau sumber daya (tenaga, 
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dana, sarana/prasarana) dan sistem informasi berupa himpunan data bimbingan 

untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka 

mencapai tujuan. Menurut Mugiarso (2011 : 103) suatu program pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah tidak mungkin akan tersusun, terselenggara, 

dan tercapai apabila tidak dikelola dalam suatu sistem manajemen yang bermutu. 

Dengan memiliki persepsi yang baik tentang manajemen bimbingan dan 

konseling maka kepala sekolah diharapkan dapat merencanakan, 

mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengarahkan sumber daya yang ada 

dalam bimbingan dan konseling. 

Komponen ketiga dari persepsi kepala sekolah tentang eksistensi bimbingan 

dan konseling yaitu mampu menafsirkan dengan benar kompetensi dan 

tanggungjawab konselor. Komponen ini mendapatkan persentase sebesar 81,43% 

dan masuk dalam kategori baik. Hal ini dapat diartikan bahwa kepala sekolah 

memahami bahwa konselor memiliki kewajiban untuk memenuhi tugas serta 

tanggungjawabnya terkait dengan pengembangan diri peserta didik yang sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah. 

Kepala sekolah juga memiliki persepsi yang baik bahwa konselor yang berada di 

sekolahnya sudah menguasai dan menerapkan seluruh kompetensi yang 

diperlukan untuk menjadi konselor agar pelayanan bimbingan dan konseling di 

sekolahnya berjalan dengan baik. 

Komponen keempat dari persepsi kepala sekolah tentang eksistensi 

bimbingan dan konseling yaitu mampu menafsirkan dengan benar tugas dan 

tanggungjawab kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling. Perolehan 
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persentase komponen ini sebesar 77,85%. Walaupun masih masuk dalam kategori 

baik, namun komponen ini mendapatkan persentase terendah dibandingkan 

dengan perolehan komponen yang lainnya.  

Kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah memegang peranan strategis dalam mengembangkan 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Maka, tugas dan tanggungjawab 

kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling harus dipahami betul bagi seluruh 

kepala sekolah. Pada hasil penelitian ini persepsi kepala sekolah mengenai tugas 

dan tanggungjawabnya dalam bimbingan dan konseling masuk dalam kategori 

baik, namun mendapatkan persentase yang lebih rendah dibanding perolehan 

komponen yang lain. Hal ini dapat terjadi karena masih ada kepala sekolah yang 

memiliki persepsi yang keliru mengenai tugas dan tanggungjawabnya dalam 

bimbingan dan konseling.  

Indikator-indikator dalam komponen ini yaitu : menyediakan sarana-

prasarana, tenaga, dan fasilitas lainnya; melakukan pengawasan dan pembinaan 

terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, serta penilaian dan upaya tindak 

lanjut pelayanan; mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan BK di 

sekolah kepada pihak terkait; dan menyediakan fasilitas, kesempatan dan 

dukungan dalam kegiatan kepengawasan. Perolehan indikator terendah berada 

pada indikator mempertanggung jawabkan pelaksanaan pelayanan BK di sekolah 

kepada pihak terkait. Indikator tersebut mendapatkan persentase sebesar 71,27%. 

Pelaksanaan pelayanan BK di sekolah perlu dipertanggungjawabkan kepada pihak 

terkait antara lain yaitu kepada pengawas bimbingan dan konseling. 
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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 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian pada bab 

sebelumnya diperoleh kesimpulan yaitu kepala sekolah di SMK se- Kabupaten 

Pemalang memiliki persepsi yang baik tentang eksistensi bimbingan dan 

konseling di sekolah masing-masing. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kepala 

sekolah memiliki penafsiran yang baik mengenai keberadaan bimbingan dan 

konseling berdasarkan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling 

. 

5.2 Saran 

Saran merupakan upaya tindak lanjut dan masukan yang dilakukan kepada 

lembaga atau pihak yang dipandang berkepentingan dengan hasil penelitian. 

Adapun saran yang dapat diberikan difokuskan pada substansi berdasarkan hasil 

penelitian dan ditujukan pada pihak-pihak terkait. Berdasarkan temuan yang 

diperoleh peneliti selama penelitian, saran yang peneliti sampaikan adalah:  
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1. Bagi Kepala SMK Negeri se-Kabupaten Pemalang 

Kepala sekolah dapat mengggunakan hasil penelitian ini sebagai 

masukan bahan pertimbangan dan evaluasi bimbingan dan konseling di sekolah 

masing-masing agar dapat ikut serta mensukseskan pelaksanaan kegiatan 

tersebut dengan baik. 

 

2. Bagi Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Bagi jurusan bimbingan dan konseling, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan untuk mengembangkan pengetahuan serta bahan perbandingan 

bagi pembaca yang akan melakukan pengembangan, khususnya tentang 

pelayanan bimbingan dan konseling. 

 

3. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk 

mengembangkan pengetahuan serta bahan perbandingan bagi peneliti yang 

akan melakukan pengembangan, khususnya tentang pelayanan bimbingan dan 

konseling. Peneliti lain juga dapat mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. 

 

 

 

 



86 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Fajar, Sugiarto. 2012. Faktor Penghambat Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan 

Konseling di SMK Negeri Se-Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 

2011/2012. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang. 

Mahanggi, Dinka .R.A. 2014. Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap Pelayanan 

Bimbingan dan Konseling di SMA se-Kabupaten Purbalingga. Skripsi. 

Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

Mugiarso, Heru. et al. 2011. Bimbingan & Konseling. Semarang: Unnes Press 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Jakarta: Depdiknas 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Struktur 

Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: 

Depdiknas 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar 

Kepala Sekolah/Madrasah. Jakarta: BSNP 

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Jakarta: Depdiknas 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 111 Tahun 2014 Tentang 

Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Jakarta: Kemendikbud 

Prayitno. 2004. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Rineka Cipta. 

Prayitno, dkk. 2004. Pedoman Khusus Bimbingan dan Konseling, Jakarta : 

Depdiknas. 

Rahim, Maryam. 2013. Manajemen Bimbingan dan Konseling dalam Konteks 

Manajemen Pendidikan di Sekolah. Dalam 

http://repository.ung.ac.id/files/144/2/Manajemen_Bimbingan_dan_Ko

nseling_dalam_Konteks_Manajemen_Pendidikan_Di_Sekolah.pdf .  

Rakhmat, J. 2005. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 



87 
 

 
 

Rumini, S. 1998. Psikologi Umum. Jogjakarta: IKIP Jogjakarta. 

Siagian, S.P. 2004. Teori Motivasi dan Aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta. 

Sobur, A. 2003. Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia. 

Suharnan. 2005. Psikologi Kognitif. Surabaya: Srikandi. 

Suherman, Uman. 2011. Manajemen Bimbingan dan Konseling. Bandung : Rizqi 

Press. 

Sugiyo. 2005. Komunikasi Antar Pribadi. Semarang: UNNES PRESS. 

______. 2011. Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Semarang: 

Widya Karya 

______. 2008. Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah, Iklim Organisasi, dan 

Budaya Organisasi terhadap Kinerja Guru Pembimbing SMP di Kota 

Semarang. Disertasi. Semarang : Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Semarang. 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta. 

Sukardi, Dewa Ketut. 2000. Pengantar pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling di sekolah. Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta. 

Sutoyo, Anwar. 2009. Pemahaman Individu. Semarang: Widya Karya. 

Walgito, B. 2003. Psikologi Sosial (Suatu Pengantar). Jogjakarta: ANDI Offset. 

Wardati dan Jauhar, Mohammad. 2011. Implementasi Bimbingan dan Konseling. 

Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher. 

Wibowo, Mungin Eddy. et al. 2010. Panduan Penulisan Karya Ilmiah. Semarang: 

Unnes Press 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 
 

Lampiran 1 

INSTRUMEN UJI COBA SKALA PERSEPSI KEPALA SEKOLAH  

TENTANG PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

Nama  : 

NIP  : 

Asal Sekolah : 

Jenjang Pendidikan Terakhir, Jurusan : 

PENGANTAR 

 Di bawah ini terdapat item pertanyaan skala persepsi kepala sekolah 

tentang pelayanan bimbingan dan konseling. Dimohon kesediaan dan keikhlasan 

Bapak / Ibu membantu kami dalam mencapai tujuan penelitian ini dengan cara 

mengisi skala persepsi ini sesuai dengan pengetahuan yang Bapak / Ibu miliki 

mengenai pelayanan bimbingan dan konseling. 

Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan informasi yang Bapak/Ibu 

berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk bahan 

penelitian saja. Hasil penelitian ini juga tidak akan disebarluaskan untuk konsumsi 

masyarakat. 

PETUNJUK PENGISIAN 

Isilah identitas diri Bapak/Ibu. Bacalah daftar pernyataan ini dengan teliti 

kemudian isilah kolom yang berada disebelah kanan dengan memberi tanda cek 

(V) pada pernyataan yang Bapak/Ibu pilih. Sesuai dengan kondisi yang Bapak/Ibu 

alami ataupun menurut pendapat Bapak/Ibu yang sebenarnya. Ada alternatif 

jawaban untuk mewakili kondisi / pendapat Bapak/Ibu, yaitu : 

SS : Sangat Sesuai 

S : Sesuai 

CS : CukupSesuai 

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai 

Contoh : 

No Pernyataan 
 Alternatif Jawaban 

SS S CS TS STS 

1.  Saya memberitahukan siswa yang sering 

terlambat kepada guru pembimbing 
  V     

Jika ada hal – hal yang masih kurang jelas, dapat Bapak/Ibu tanyakan.  

Atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih. 

Selamat Mengerjakan. 

Semarang,      Mei 2016 

Peneliti, 

 

Arifina Nur Shofia 

NIM. 1301410017  
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Pernyataan SS S CS TS STS 

1. Menurut saya bimbingan dan konseling 

merupakan bagian yang terintegrasi dalam 

system pendidikan di sekolah 

     

2. Menurut saya bimbingan dan konseling 

mempunyai peranan penting dalam mencapai 

tujuan pendidikan 

     

3. Menurut saya bimbingan dan konseling tidak 

harus ada di setiap sekolah 

     

4. Saya mengetahui bahwa bimbingan dan 

konseling perlu dukungan dari semua personil 

yang ada di sekolah 

     

5. Menurut saya, guru mata pelajaran perlu 

mengetahui perannya dalam bimbingan dan 

konseling 

     

6. Menurut saya, wali kelas perlu mengetahui 

perannya dalam bimbingan dan konseling 

     

7. Saya perlu mengetahui peran kepala sekolah 

dalam pelayanan bimbingan dan konseling 

     

8. Menurut saya, staf tata usaha tidak 

berhubungan langsung dengan pelayanan 

bimbingan dan konseling 

     

9. Menurut saya, pada dasarnya layanan BK 

dapat diberikan secara individu pada siswa 

     

10. Menurut saya, layanan BK yang diberikan 

secara kelompok kurang efektif 

     

11. Menurut saya, pada dasarnya layanan BK 

dapat diberikan secara klasikal pada siswa 

     

12. Layanan bimbingan dan konseling mencakup 

bidang pribadi, seperti siswa yang kurang 

percaya diri 

     

13. Layanan bimbingan dan konseling mencakup 

bidang social seperti perselisihan antar siswa 

     

14. Layanan bimbingan dan konseling mencakup 

bidang belajar seperti siswa yang kesulitan 

belajar 

     

15. Siswa tidak memerlukan layanan bimbingan      
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Pernyataan SS S CS TS STS 

dan konseling karir karena siswa sudah 

memiliki pandangan tentang karirnya 

16. Bimbingan dan konseling memiliki layanan 

orientasi seperti pengenalan sekolah bagi 

siswa baru 

     

17. Bimbingan konseling memiliki layanan 

informasi, seperti informasi mengenai gaya 

belajar siswa 

     

18. Layanan penempatan dan penyaluran di SMK 

menurut saya t idak perlu dilakukan oleh 

bimbingan dan konseling 

     

19. Layanan bimbingan belajar diberikan oleh 

guru mata pelajaran, bukan guru pembimbing 

     

20. Bimbingan dan konseling memiliki layanan 

konseling perorangan untuk membantu siswa 

menemukan solusi bagi permasalahannya 

     

21. Konseling perorangan hanya untuk siswa 

yang dianggap bermasalah 

 

     

22. Menurut saya, layanan bimbingan kelompok 

seperti layaknya diskusi bebas saja 

     

23. Bimbingan dan konseling memiliki layanan 

konseling kelompok, yaitu kegiatan konseling 

perorangan yang dilakukan dalam suasana 

kelompok 

     

24. Bimbingan dan konseling memiliki kegiatan 

pendukung berupa instrumentasi bimbingan 

dan konseling untuk membantu dalam 

mendalami masalah siswa 

     

25. Kegiatan pendukung berupa himpunan data 

hanya berisi identitas pribadi siswa 

     

26. Konferensi kasus dilaksanakan agar semua 

guru mengetahui masalah yang dialami siswa 

     

27. Kegiatan pendukung berupa kunjungan 

rumah kurang dapat mengungkap keadaan 

siswa terutama yang terkait dengan orang tua 

     

28. Bimbingan dan konseling memiliki kegiatan      
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Pernyataan SS S CS TS STS 

pendukung berupa alih tangan kasus, baik 

dari konselor maupun alih tangan kepada 

konselor 

29. Bimbingan dan konseling hanya memberikan 

layanan pada semua siswa yang bermasalah 

di sekolah 

     

30. Bimbingan dan konseling memberikan 

teguran pada semua siswa yang dianggap 

bermasalah di sekolah 

     

31. Menurut saya, para siswa baru perlu 

mendapat layanan bimbingan konseling, 

terutama layanan orientasi 

     

32. Siswa kelas XII perlu mendapatkan layanan 

perencanaan karir agar mereka dapat 

merencanakan karir mereka kedepan 

     

33. Saya tidak perlu ikut serta dalam perencanaan 

kegiatan bimbingan dan konseling 

     

34. Pada tahap perencanaan, guru pembimbing 

perlu melaporkan susunan program kegiatan 

bimbingan konseling 

     

35. Guru pembimbing sudah memahami 

perencanaan program bimbingan dan konselin 

tanpa perlu arahan dari saya 

     

36. Saya ikut serta mengakomodir berbagai 

kegiatan penting yang akan dilakukan oleh 

BK 

     

37. Saya merasa bahwa guru pembimbing perlu 

ikut serta dalam kegiatan pengembangan 

kompetensi seperti seminar dan pelatihan 

     

38. Menurut saya, pemberian penghargaan atau 

insentif bagi guru BK tidak diperlukan  

     

39. Evaluasi dalam penyelenggaraan layanan 

bimbingan dan konseling sudah saya lakukan 

     

40. Rancangan program bimbingan dan konseling 

pada awal tahun ajaran baru saya pasrahkan 

kepada guru pembimbing 

     

41. Saya ikut serta dalam menyusun program      
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Pernyataan SS S CS TS STS 

bimbingan dan konseling 

42. Layanan BK yang sudah diprogramkan 

dilaksanakan seperlunya saja, tidak harus 

terlaksana  

     

43. Saya ikut serta dalam mengarahkan program 

bimbingan dan konseling agar sejalan dengan 

visi dan misi sekolah 

     

44. Guru pembimbing tidak perlu membuat 

laporan hasil pemberian layanannya kepada 

siswa 

     

45. Menurut saya, kegiatan evaluasi bimbingan 

dan konseling dilaksanakan seperlunya 

     

46. Kegiatan supervisi bimbingan dan konseling 

saya lakukan agar dapat memberikan saran 

perbaikan di masa yang akan datang 

     

47. Guru pembimbing di sekolah saya sudah 

menguasai teori bidang bimbingan dan 

konseling 

     

48. Guru pembimbimbing yang sudah saya pilih 

kurang mampu mengaplikasikan teori 

bimbingan dan konseling sesuai dengan 

kemampuannya 

     

49. Guru pembimbing memahami karakteristik 

siswa sebagai sasaran bimbingan dan 

konseling 

     

50. Menurut saya, akan sulit bagi guru 

pembimbing melatih siswa untuk merubah 

perilakunya menjadi lebih baik 

     

51. Guru pembimbing memahami esensi 

pelayanan bimbingan dan konseling di SMK 

     

52. Guru pembimbing sudah melaksanakan 

bimbingan karir kejuruan untuk kejuruan 

tertentu 

     

53. Guru pembimbingan tidak perlu ikut serta 

melakukan pengarahan bagi siswa yang akan 

melaksanakan magang 

     

54. Guru pembimbing kurang menunjukkan      



93 
 

 
 

Pernyataan SS S CS TS STS 

integritasnya sebagai seorang pendidik 

55. Guru pembimbing menunjukkan kepribadian 

yang baik sebagai contoh bagi para siswa 

     

56. Guru pembimbing hanya duduk-duduk saja di 

ruang BK 

     

57. Guru pembimbing menimbulkan 

kecemburuan pada guru-guru lain karena 

kerjanya lebih santai 

     

58. Guru pembimbing berperan dan aktif dalam 

kegiatan profesi bimbingan dan konseling 

     

59. Terdapat rivalitas antara guru pembimbing 

satu dengan yang lain 

     

60. Guru pembimbing tidak menggunakan 

asesmen untuk memahami kebutuhan dan 

kondisi siswa 

     

61. Guru pembimbing memiliki kesadaran dan 

komitmen terhadap etika professional 

     

62. Menurut saya, BK tidak perlu memiliki 

ruangan khusus 

 

     

63. Saya telah menyediakan ruang BK yang 

dilengkapi ruang konseling individu, 

kelompok, ruang tamu, dan ruang kerja guru 

pembimbing 

     

64. Guru bimbingan dan konseling dapat berasal 

dari jurusan apa saja 

     

65. Menurut saya guru pembimbing yang berasal 

dari lulusan jurusan bimbingan dan konseling 

adalah orang yang kompeten menjadi guru 

pembimbing di sekolah saya 

     

66. Saya mengalokasikan dana khusus untuk 

kegiatan bimbingan dan konseling 

     

67. Menurut saya. kegiatan bimbingan dan 

konseling seperti home visit hanya 

membuang biaya  

     

68. Menurut saya, BK tidak perlu memiliki jam 

masuk kelas 
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Pernyataan SS S CS TS STS 

69. Menurut saya, jam masuk kelas bagi BK 

dapat membantu siswa dalam menyelesaikan 

masalah yang mereka hadapi sehari-hari 

     

70. Menurut saya, jam masuk kelas bagi BK 

menambah beban jam pelajaran siswa 

     

71. Menurut saya, jam masuk kelas bagi BK 

dapat membantu siswa dalam menyelesaikan 

masalah perencanaan karir siswa 

     

72. Saya tidak ikut serta memilih koordinator BK      

73. Menurut saya, seorang koordinator BK adalah 

pelaksana utama dalam kegiatan bimbingan 

dan konseling 

     

74. Menurut saya, koordinator BK yang saya 

pilih adalah guru BK yang mampu 

bertanggungjawab atas semua layanan yang 

dilaksanakan BK 

     

75. Saya memberikan kemudahan pada guru 

pembimbing dalam melaksanakan program 

BK 

     

76. Menurut saya, kegiatan BK perlu 

mendapatkan perhatian khusus karena terkait 

dengan penyelesaian masalah siswa 

     

77. Saya mengkoordinasikan kegiatan yang 

diprogramkan BK dengan kegiatan belajar 

mengajar 

     

78. Saya memperbolehkan guru pembimbing 

untuk menggunakan jam pelajaran lain untuk 

melakukan layanan BK 

     

79. Saya melarang kegiatan BK yang  

dilaksanakan di luar jam sekolah 

     

80. Guru mata pelajaran sudah mengerti peran 

guru pembimbing tanpa perlu dijelaskan oleh 

kepala sekolah 

     

81. Saya memberikan penjelasan kepada para 

guru mata pelajaran mengenai peran mereka 

dalam membantu kegiatan BK 

     

82. Menurut saya, siswa perlu diberi penjelasan      
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Pernyataan SS S CS TS STS 

mengenai peran guru pembimbing 

83. Menurut saya, masyarakat sekitar tidak perlu 

mengerti tentang peran guru pembimbing 

     

84. Penjelasan kepada para masyarakat sekitar 

mengenai peran mereka dalam BK tidak perlu 

dilaksanakan 

     

85. Menurut saya, guru pembimbing perlu turun 

langsung dalam penindakan siswa yang 

kurang disiplin 

     

86. Menurut saya guru pembimbing tidak perlu 

ikut serta dalam Satuan Tugas Pelaksana 

Pembinaan Kesiswaan (STP2K) 

     

87. Menurut saya, guru BK memberikan layanan 

bagi semua siswa, tidak hanya siswa yang 

dianggap bermasalah 

     

88. Menurut saya, dalam praktik pelayanan 

bimbingan dan konseling harus tegas 

menindak siswa, jika perlu diberi hukuman 

     

89. Saya ikut melaksanakan layanan BK karena 

saya memiliki latar pendidikan BK 

     

90. Menurut saya, kepala sekolah dengan latar 

belakang BK tidak perlu melaksanakan 

layanan BK  

     

91. Saya menjalin kerjasama dengan instansi lain 

yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BK 

     

92. Saya ikut serta dalam memilih narasumber 

yang akan ikut serta dalam pemberian 

layanan BK 

     

93. Dalam kegiatan kepengawasan, pengawas 

langsung berhubungan dengan guru 

pembimbing saja 

     

94. Saya mengevaluasi kegiatan bimbingan dan 

konseling yang telah dilaksanakan oleh guru 

pembimbing 

     

95. kegiatan kepengawasan tidak harus 

dilaksanakan oleh pengawas bimbingan dan 

konseling 
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Pernyataan SS S CS TS STS 

96. Menurut saya, supervisi merupakan hal yang 

penting yang harus saya lakukan untuk 

memperbaiki bimbingan dan konseling 

kedepannya 

     

97. Kegiatan supervisi saya lakukan secara 

incidental 

     

98. Saya mempertanggungjawabkan 

pelaksanaaan pelayanan BK pada pihak 

terkait 

     

99. Saya menyediakan fasilitas, kesempatan, dan 

dukungan dalam kegiatan kepengawasan 

bimbingan dan konseling 

     

100. Saya perlu menindaklanjuti hasil evaluasi 

yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah 

     

 

……….,……………………….2016 

Responden, 

 

 

 

______________________________ 

NIP.  
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Lampiran 2

T TABEL (95%, 8) 1.86

Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rxy T hitung Validitas

Item 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 0.424703 2.966926 VALID

Item 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0.188741 1.215549 TIDAK VALID

Item 3 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 0.26579 1.743723 VALID

Item 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 0.363304 2.466254 VALID

Item 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 0.298129 1.975364 VALID

Item 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 0.410499 2.847173 VALID

Item 7 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 0.144677 0.924749 TIDAK VALID

Item 8 1 4 2 3 3 2 3 2 4 2 -0.15482 -0.99109 TIDAK VALID

Item 9 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 0.36027 2.442574 VALID

Item 10 2 4 2 3 5 4 5 4 4 3 0.086413 0.548573 TIDAK VALID

Item 11 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 0.204213 1.31936 TIDAK VALID

Item 12 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 0.513086 3.780611 VALID

Item 13 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 0.326077 2.181526 VALID

Item 14 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 0.55584 4.228907 VALID

Item 15 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 0.315148 2.100193 VALID

Item 16 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 0.429524 3.008179 VALID

Item 17 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 0.382949 2.621851 VALID

Item 18 4 4 4 4 4 3 5 4 5 2 0.242953 1.584027 TIDAK VALID

Item 19 2 4 4 4 4 4 2 3 5 4 0.246198 1.606546 TIDAK VALID

Item 20 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 0.248389 1.621777 TIDAK VALID

Item 21 1 1 5 4 2 5 2 4 1 4 0.033591 0.212571 TIDAK VALID

Item 22 1 5 4 4 4 3 4 4 4 2 0.168662 1.082217 TIDAK VALID

Item 23 2 5 3 4 4 4 4 4 5 4 0.189045 1.217582 TIDAK VALID

Item 24 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 0.684643 5.940724 VALID

Item 25 2 3 4 3 2 4 4 4 2 3 0.111862 0.711944 TIDAK VALID

Item 26 4 5 1 5 4 4 4 4 1 2 -0.02504 -0.15842 TIDAK VALID

Item 27 1 5 4 3 4 5 1 4 4 4 0.048624 0.30789 TIDAK VALID

Item 28 5 4 2 2 4 5 4 3 5 3 0.377921 2.581644 VALID

Item 29 4 5 4 5 2 5 5 4 4 4 0.389887 2.677775 VALID

Item 30 2 5 3 5 2 2 2 3 4 4 0.116457 0.741584 TIDAK VALID

Item 31 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 0.534751 4.002394 VALID

Item 32 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 0.374486 2.554328 VALID

Item 33 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 0.113385 0.721766 TIDAK VALID

Item 34 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 0.583182 4.54041 VALID

Item 35 4 2 5 3 4 4 5 4 4 4 0.242131 1.578337 TIDAK VALID

Item 36 5 3 5 3 3 4 5 3 4 4 0.553464 4.202817 VALID

Item 37 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 0.334561 2.245336 VALID

Item 38 4 4 4 4 3 3 5 4 5 4 0.001371 0.008668 TIDAK VALID

Item 39 5 4 4 4 2 4 5 4 4 4 0.463087 3.3045 VALID

Item 40 2 2 2 3 2 3 3 4 4 2 0.141947 0.906934 TIDAK VALID

Item 41 4 2 3 2 4 4 1 4 5 2 0.368345 2.505803 VALID

Item 42 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 0.729222 6.739971 VALID

Item 43 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 0.542454 4.083851 VALID

Item 44 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 0.74075 6.973872 VALID

Item 45 1 4 5 4 4 4 4 3 5 3 0.581624 4.522074 VALID

Item 46 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 0.608691 4.852111 VALID

Item 47 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 0.312507 2.080674 VALID

Item 48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 0.292564 1.935002 VALID

Item 49 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 0.540335 4.061297 VALID

Item 50 4 4 5 4 4 4 5 4 1 4 0.468921 3.357765 VALID

Perhitungan Validitas Item

Instrumen Persepsi Kepala Sekolah tentang Pelayanan Bimbingan dan Konseling
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Item 50 4 4 5 4 4 4 5 4 1 4 0.468921 3.357765 VALID

Item 51 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 0.521768 3.868249 VALID

Item 52 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 0.293192 1.939543 VALID

Item 53 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 0.261979 1.716862 VALID

Item 54 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 0.568005 4.364853 VALID

Item 55 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 0.325732 2.178942 VALID

Item 56 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 0.382688 2.619755 VALID

Item 57 2 4 2 5 4 4 4 4 5 4 0.422725 2.950093 VALID

Item 58 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 0.342109 2.302627 VALID

Item 59 4 4 3 5 4 3 2 4 5 4 0.153219 0.980619 TIDAK VALID

Item 60 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 0.438818 3.088582 VALID

Item 61 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 0.522971 3.880513 VALID

Item 62 4 5 1 5 4 4 4 4 5 4 0.233036 1.515574 TIDAK VALID

Item 63 4 5 5 3 5 3 4 3 5 4 0.526436 3.916037 VALID

Item 64 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 0.381099 2.607021 VALID

Item 65 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 0.61417 4.922052 VALID

Item 66 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 0.506813 3.718282 VALID

Item 67 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 0.591432 4.638829 VALID

Item 68 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 0.623732 5.046872 VALID

Item 69 5 3 5 3 5 4 5 4 5 4 0.514737 3.797153 VALID

Item 70 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 0.625956 5.076432 VALID

Item 71 5 2 4 5 5 4 4 4 5 4 0.432925 3.037463 VALID

Item 72 4 4 1 4 4 5 4 4 5 4 0.324113 2.166842 VALID

Item 73 5 3 5 4 4 3 4 4 5 4 0.473257 3.397729 VALID

Item 74 5 5 5 4 5 4 5 3 5 4 0.477914 3.440998 VALID

Item 75 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 0.576329 4.460289 VALID

Item 76 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 0.689025 6.0129 VALID

Item 77 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 0.579487 4.497035 VALID

Item 78 3 2 5 3 4 2 3 3 4 2 0.208662 1.349399 TIDAK VALID

Item 79 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 0.389695 2.676219 VALID

Item 80 4 2 2 3 4 2 3 4 1 4 -0.18516 -1.19166 TIDAK VALID

Item 81 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 0.697256 6.151918 VALID

Item 82 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 0.696194 6.133726 VALID

Item 83 4 5 2 4 4 4 4 4 5 4 0.407845 2.825075 VALID

Item 84 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 0.432383 3.032783 VALID

Item 85 4 2 4 3 2 2 1 2 1 2 -0.07653 -0.48543 TIDAK VALID

Item 86 2 2 4 5 2 5 2 2 5 2 0.291163 1.924875 VALID

Item 87 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 0.511808 3.767844 VALID

Item 88 4 3 3 5 4 3 1 3 5 2 0.280098 1.845365 VALID

Item 89 2 3 4 2 2 3 4 3 4 2 0.141176 0.901909 TIDAK VALID

Item 90 1 5 3 4 5 3 4 4 5 4 0.262404 1.719857 VALID

Item 91 2 4 4 3 4 4 5 4 4 4 0.454266 3.224987 VALID

Item 92 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 0.52693 3.921125 VALID

Item 93 1 2 3 3 2 3 5 4 5 2 0.348023 2.347865 VALID

Item 94 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 0.839121 9.756619 VALID

Item 95 2 4 4 4 4 3 3 3 5 3 0.258355 1.691407 VALID

Item 96 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 0.788876 8.118587 VALID

Item 97 1 4 2 4 3 2 4 4 5 3 0.132667 0.846543 TIDAK VALID

Item 98 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 0.358089 2.425598 VALID

Item 99 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 0.417528 2.906108 VALID

Item 100 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 0.455495 3.235987 VALID

skor total 392 424 415 402 398 394 417 391 447 370 74jumlah Valid
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Lampiran 3 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 9 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 9 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.936 74 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Item_1 296.89 853.861 .767 .935 

Item_3 297.56 821.778 .835 .933 
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Item_4 297.56 811.278 .914 .932 

Item_5 297.44 843.278 .601 .935 

Item_6 297.22 833.444 .847 .933 

Item_9 296.89 853.861 .767 .935 

Item_12 297.11 852.611 .768 .935 

Item_13 297.11 852.611 .768 .935 

Item_14 297.11 852.611 .768 .935 

Item_15 296.89 879.111 -.096 .937 

Item_16 297.22 856.194 .686 .935 

Item_17 297.67 866.500 .205 .936 

Item_21 298.44 831.528 .593 .934 

Item_24 297.11 859.111 .555 .935 

Item_28 298.44 808.028 .625 .934 

Item_29 297.56 852.028 .254 .937 

Item_31 297.11 842.361 .563 .935 

Item_32 296.67 872.000 .224 .936 

Item_34 296.89 873.861 .082 .937 

Item_36 298.00 950.500 -.780 .945 

Item_37 297.67 791.750 .861 .932 

Item_39 297.33 831.750 .917 .933 

Item_41 298.44 902.278 -.337 .941 

Item_42 296.89 877.611 -.045 .937 

Item_43 297.22 854.694 .738 .935 

Item_44 297.89 947.111 -.751 .945 
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Item_45 297.67 813.250 .931 .932 

Item_46 297.22 854.694 .738 .935 

Item_47 297.22 879.444 -.081 .937 

Item_48 298.67 912.750 -.493 .941 

Item_49 297.33 850.250 .664 .935 

Item_50 297.44 852.028 .436 .935 

Item_51 297.56 838.528 .916 .934 

Item_52 297.67 837.000 .860 .934 

Item_53 297.22 854.694 .738 .935 

Item_54 297.89 854.111 .324 .936 

Item_55 297.00 877.500 -.040 .937 

Item_56 297.44 852.028 .340 .936 

Item_57 297.89 832.861 .549 .935 

Item_58 297.33 859.500 .651 .935 

Item_60 297.78 864.944 .222 .936 

Item_61 297.33 859.500 .651 .935 

Item_63 297.78 824.944 .620 .934 

Item_64 296.89 877.611 -.045 .937 

Item_65 297.00 890.500 -.248 .939 

Item_66 297.22 853.444 .547 .935 

Item_67 296.78 874.194 .082 .937 

Item_68 297.56 815.028 .858 .933 

Item_69 297.22 832.194 .872 .933 

Item_70 297.44 840.278 .786 .934 
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Item_71 297.33 835.500 .837 .934 

Item_72 297.33 835.500 .837 .934 

Item_73 297.44 845.278 .441 .935 

Item_74 297.11 830.111 .898 .933 

Item_75 297.11 856.361 .645 .935 

Item_76 297.11 857.861 .596 .935 

Item_77 297.22 861.194 .514 .935 

Item_79 298.22 804.944 .732 .933 

Item_81 297.11 856.361 .645 .935 

Item_82 297.11 857.861 .596 .935 

Item_83 297.44 831.028 .834 .933 

Item_84 297.56 835.778 .799 .934 

Item_87 297.11 873.861 .011 .938 

Item_88 299.11 887.611 -.171 .939 

Item_90 297.11 856.361 .645 .935 

Item_91 297.89 831.111 .770 .934 

Item_92 298.11 871.111 .165 .936 

Item_93 298.67 862.500 .242 .936 

Item_94 297.44 856.778 .418 .936 

Item_95 299.00 881.500 -.081 .940 

Item_96 297.22 849.944 .633 .935 

Item_98 297.56 838.528 .916 .934 

Item_99 297.56 856.778 .375 .936 

Item_100 297.78 829.944 .599 .934 

Lampiran 4 
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INSTRUMEN SKALA PERSEPSI KEPALA SEKOLAH  

TENTANG PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

Nama  : 

NIP  : 

Asal Sekolah : 

Jenjang Pendidikan Terakhir, Jurusan : 

PENGANTAR 

 Di bawah ini terdapat item pertanyaan skala persepsi kepala sekolah 

tentang pelayanan bimbingan dan konseling. Dimohon kesediaan dan keikhlasan 

Bapak / Ibu membantu kami dalam mencapai tujuan penelitian ini dengan cara 

mengisi skala persepsi ini sesuai dengan pengetahuan yang Bapak / Ibu miliki 

mengenai pelayanan bimbingan dan konseling. 

Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan informasi yang Bapak/Ibu 

berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk bahan 

penelitian saja. Hasil penelitian ini juga tidak akan disebarluaskan untuk konsumsi 

masyarakat. 

PETUNJUK PENGISIAN 

Isilah identitas diri Bapak/Ibu. Bacalah daftar pernyataan ini dengan teliti 

kemudian isilah kolom yang berada disebelah kanan dengan memberi tanda cek 

(V) pada pernyataan yang Bapak/Ibu pilih. Sesuai dengan kondisi yang Bapak/Ibu 

alami ataupun menurut pendapat Bapak/Ibu yang sebenarnya. Ada alternatif 

jawaban untuk mewakili kondisi / pendapat Bapak/Ibu, yaitu : 

SS : Sangat Sesuai 

S : Sesuai 

CS : CukupSesuai 

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai 

Contoh : 

No Pernyataan 
 Alternatif Jawaban 

SS S CS TS STS 

1.  Saya memberitahukan siswa yang sering 

terlambat kepada guru pembimbing 
  V     

Jika ada hal – hal yang masih kurang jelas, dapat Bapak/Ibu tanyakan.  

Atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih. 

Selamat Mengerjakan. 

Semarang,      Juni 2016 

Peneliti, 

 

Arifina Nur Shofia 

NIM. 1301410017  
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Pernyataan SS S CS TS STS 

1. Menurut saya bimbingan dan konseling 

merupakan bagian yang terintegrasi dalam 

system pendidikan di sekolah 

     

2. Menurut saya bimbingan dan konseling tidak 

harus ada di setiap sekolah 

     

3. Saya mengetahui bahwa bimbingan dan 

konseling perlu dukungan dari semua personil 

yang ada di sekolah 

     

4. Menurut saya, guru mata pelajaran perlu 

mengetahui perannya dalam bimbingan dan 

konseling 

     

5. Menurut saya, wali kelas perlu mengetahui 

perannya dalam bimbingan dan konseling 

     

6. Menurut saya, pada dasarnya layanan BK 

dapat diberikan secara individu pada siswa 

     

7. Layanan bimbingan dan konseling mencakup 

bidang pribadi, seperti siswa yang kurang 

percaya diri 

     

8. Layanan bimbingan dan konseling mencakup 

bidang social seperti perselisihan antar siswa 

     

9. Layanan bimbingan dan konseling mencakup 

bidang belajar seperti siswa yang kesulitan 

belajar 

     

10. Siswa tidak memerlukan layanan bimbingan 

dan konseling karir karena siswa sudah 

memiliki pandangan tentang karirnya 

     

11. Bimbingan dan konseling memiliki layanan 

orientasi seperti pengenalan sekolah bagi 

siswa baru 

     

12. Bimbingan konseling memiliki layanan 

informasi, seperti informasi mengenai gaya 

belajar siswa 

     

13. Bimbingan dan konseling memiliki kegiatan 

pendukung berupa instrumentasi bimbingan 

dan konseling untuk membantu dalam 

mendalami masalah siswa 

     

14. Bimbingan dan konseling memiliki kegiatan      
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Pernyataan SS S CS TS STS 

pendukung berupa alih tangan kasus, baik 

dari konselor maupun alih tangan kepada 

konselor 

15. Bimbingan dan konseling hanya memberikan 

layanan pada semua siswa yang bermasalah 

di sekolah 

     

16. Menurut saya, para siswa baru perlu 

mendapat layanan bimbingan konseling, 

terutama layanan orientasi 

     

17. Siswa kelas XII perlu mendapatkan layanan 

perencanaan karir agar mereka dapat 

merencanakan karir mereka kedepan 

     

18. Pada tahap perencanaan, guru pembimbing 

perlu melaporkan susunan program kegiatan 

bimbingan konseling 

     

19. Saya ikut serta mengakomodir berbagai 

kegiatan penting yang akan dilakukan oleh 

BK 

     

20. Saya merasa bahwa guru pembimbing perlu 

ikut serta dalam kegiatan pengembangan 

kompetensi seperti seminar dan pelatihan 

     

21. Evaluasi dalam penyelenggaraan layanan 

bimbingan dan konseling sudah saya lakukan 

     

22. Saya ikut serta dalam menyusun program 

bimbingan dan konseling 

     

23. Layanan BK yang sudah diprogramkan 

dilaksanakan seperlunya saja, tidak harus 

terlaksana  

     

24. Saya ikut serta dalam mengarahkan program 

bimbingan dan konseling agar sejalan dengan 

visi dan misi sekolah 

     

25. Guru pembimbing tidak perlu membuat 

laporan hasil pemberian layanannya kepada 

siswa 

     

26. Menurut saya, kegiatan evaluasi bimbingan 

dan konseling dilaksanakan seperlunya 

     

27. Kegiatan supervisi bimbingan dan konseling      
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Pernyataan SS S CS TS STS 

saya lakukan agar dapat memberikan saran 

perbaikan di masa yang akan datang 

28. Guru pembimbing di sekolah saya sudah 

menguasai teori bidang bimbingan dan 

konseling 

     

29. Guru pembimbimbing yang sudah saya pilih 

kurang mampu mengaplikasikan teori 

bimbingan dan konseling sesuai dengan 

kemampuannya 

     

30. Guru pembimbing memahami karakteristik 

siswa sebagai sasaran bimbingan dan 

konseling 

     

31. Menurut saya, akan sulit bagi guru 

pembimbing melatih siswa untuk merubah 

perilakunya menjadi lebih baik 

     

32. Guru pembimbing memahami esensi 

pelayanan bimbingan dan konseling di SMK 

     

33. Guru pembimbing sudah melaksanakan 

bimbingan karir kejuruan untuk kejuruan 

tertentu 

     

34. Guru pembimbingan tidak perlu ikut serta 

melakukan pengarahan bagi siswa yang akan 

melaksanakan magang 

     

35. Guru pembimbing kurang menunjukkan 

integritasnya sebagai seorang pendidik 

     

36. Guru pembimbing menunjukkan kepribadian 

yang baik sebagai contoh bagi para siswa 

     

37. Guru pembimbing hanya duduk-duduk saja di 

ruang BK 

     

38. Guru pembimbing menimbulkan 

kecemburuan pada guru-guru lain karena 

kerjanya lebih santai 

     

39. Guru pembimbing berperan dan aktif dalam 

kegiatan profesi bimbingan dan konseling 

     

40. Guru pembimbing tidak menggunakan 

asesmen untuk memahami kebutuhan dan 

kondisi siswa 
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Pernyataan SS S CS TS STS 

41. Guru pembimbing memiliki kesadaran dan 

komitmen terhadap etika professional 

     

42. Saya telah menyediakan ruang BK yang 

dilengkapi ruang konseling individu, 

kelompok, ruang tamu, dan ruang kerja guru 

pembimbing 

     

43. Guru bimbingan dan konseling dapat berasal 

dari jurusan apa saja 

     

44. Menurut saya guru pembimbing yang berasal 

dari lulusan jurusan bimbingan dan konseling 

adalah orang yang kompeten menjadi guru 

pembimbing di sekolah saya 

     

45. Saya mengalokasikan dana khusus untuk 

kegiatan bimbingan dan konseling 

     

46. Menurut saya. kegiatan bimbingan dan 

konseling seperti home visit hanya 

membuang biaya  

     

47. Menurut saya, BK tidak perlu memiliki jam 

masuk kelas 

     

48. Menurut saya, jam masuk kelas bagi BK 

dapat membantu siswa dalam menyelesaikan 

masalah yang mereka hadapi sehari-hari 

     

49. Menurut saya, jam masuk kelas bagi BK 

menambah beban jam pelajaran siswa 

     

50. Menurut saya, jam masuk kelas bagi BK 

dapat membantu siswa dalam menyelesaikan 

masalah perencanaan karir siswa 

     

51. Saya tidak ikut serta memilih koordinator BK      

52. Menurut saya, seorang koordinator BK adalah 

pelaksana utama dalam kegiatan bimbingan 

dan konseling 

     

53. Menurut saya, koordinator BK yang saya 

pilih adalah guru BK yang mampu 

bertanggungjawab atas semua layanan yang 

dilaksanakan BK 

     

54. Saya memberikan kemudahan pada guru 

pembimbing dalam melaksanakan program 
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Pernyataan SS S CS TS STS 

BK 

55. Menurut saya, kegiatan BK perlu 

mendapatkan perhatian khusus karena terkait 

dengan penyelesaian masalah siswa 

     

56. Saya mengkoordinasikan kegiatan yang 

diprogramkan BK dengan kegiatan belajar 

mengajar 

     

57. Saya melarang kegiatan BK yang  

dilaksanakan di luar jam sekolah 

     

58. Saya memberikan penjelasan kepada para 

guru mata pelajaran mengenai peran mereka 

dalam membantu kegiatan BK 

     

59. Menurut saya, siswa perlu diberi penjelasan 

mengenai peran guru pembimbing 

     

60. Menurut saya, masyarakat sekitar tidak perlu 

mengerti tentang peran guru pembimbing 

     

61. Penjelasan kepada para masyarakat sekitar 

mengenai peran mereka dalam BK tidak perlu 

dilaksanakan 

     

62. Menurut saya guru pembimbing tidak perlu 

ikut serta dalam Satuan Tugas Pelaksana 

Pembinaan Kesiswaan (STP2K) 

     

63. Menurut saya, guru BK memberikan layanan 

bagi semua siswa, tidak hanya siswa yang 

dianggap bermasalah 

     

64. Menurut saya, dalam praktik pelayanan 

bimbingan dan konseling harus tegas 

menindak siswa, jika perlu diberi hukuman 

     

65. Menurut saya, kepala sekolah dengan latar 

belakang BK tidak perlu melaksanakan 

layanan BK  

     

66. Saya menjalin kerjasama dengan instansi lain 

yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BK 

     

67. Saya ikut serta dalam memilih narasumber 

yang akan ikut serta dalam pemberian 

layanan BK 

     

68. Dalam kegiatan kepengawasan, pengawas      
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Pernyataan SS S CS TS STS 

langsung berhubungan dengan guru 

pembimbing saja 

69. Saya mengevaluasi kegiatan bimbingan dan 

konseling yang telah dilaksanakan oleh guru 

pembimbing 

     

70. kegiatan kepengawasan tidak harus 

dilaksanakan oleh pengawas bimbingan dan 

konseling 

     

71. Menurut saya, supervisi merupakan hal yang 

penting yang harus saya lakukan untuk 

memperbaiki bimbingan dan konseling 

kedepannya 

     

72. Saya mempertanggungjawabkan 

pelaksanaaan pelayanan BK pada pihak 

terkait 

     

73. Saya menyediakan fasilitas, kesempatan, dan 

dukungan dalam kegiatan kepengawasan 

bimbingan dan konseling 

     

74. Saya perlu menindaklanjuti hasil evaluasi 

yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah 

     

 

……….,……………………….2016 

Responden, 

 

 

 

______________________________ 

NIP.  
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Lampiran 5

Responden Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Res6 Res7 Res8 Res9 Res10 Res11 Res12 Res13 Res14 Res15 Res16 Res17

Item 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5

Item 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5

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

Item 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5

Item 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5

Item 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5

Item 7 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 2

Item 8 1 4 2 3 3 2 3 2 4 2 4 3 4 4 3 4 4

Item 9 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3

Item 10 2 4 2 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4

Item 11 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3

Item 12 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4

Item 13 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4

Item 14 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 1 3 4 4

Item 15 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5

Item 16 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 5

Item 17 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4

Item 18 4 4 4 4 4 3 5 4 5 2 3 5 4 2 3 4 4

Item 19 2 4 4 4 4 4 2 3 5 4 4 4 4 1 4 4 4

Item 20 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5

Item 21 1 1 5 4 2 5 2 4 1 4 3 4 3 5 2 4 4

Item 22 1 5 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4

Item 23 2 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 2 2 2 4

Item 24 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4

Item 25 2 3 4 3 2 4 4 4 2 3 4 2 4 1 4 4 4

Item 26 4 5 1 5 4 4 4 4 1 2 2 2 4 2 3 2 1

Item 27 1 5 4 3 4 5 1 4 4 4 2 5 4 3 4 4 4

Item 28 5 4 2 2 4 5 4 3 5 3 3 3 3 2 2 4 4

Item 29 4 5 4 5 2 5 5 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4

Item 30 2 5 3 5 2 2 2 3 4 4 1 4 5 1 4 4 2

Item 31 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 2 3 4 5 5

Item 32 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5

Item 33 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4

Item 34 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 3 5 2 4 4

Item 35 4 2 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 2 2 4 4 2

Item 36 5 3 5 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4

Item 37 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 2 3 5 4 4 4 4

Item 38 4 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4

Item 39 5 4 4 4 2 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4

Item 40 2 2 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 4 4 4 4 2

Item 41 4 2 3 2 4 4 1 4 5 2 4 2 4 4 4 4 4

Item 42 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4

Item 43 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5

Item 44 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 2 4 5 4

Item 45 1 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 3 4 4

Item 46 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4

Item 47 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 3 3 4 4

Item 48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 1 3 4 3 3 4 4

Item 49 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5

Item 50 4 4 5 4 4 4 5 4 1 4 2 4 4 1 3 3 3

Item 51 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 4 3 4 5

Item 52 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 4 4 5

Item 53 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4

Item 54 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 3

Item 55 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4

Item 56 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 2 5 5 4 4 4 5

Item 57 2 4 2 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 3 4 4

Item 58 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4

Item 59 4 4 3 5 4 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3

Item 60 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4

Item 61 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4

Item 62 4 5 1 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 5 4

Item 63 4 5 5 3 5 3 4 3 5 4 2 5 2 4 4 4 3

Item 64 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5

Item 65 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 4

Item 66 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 2 4 4 4 4 4 3

Item 67 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4

Item 68 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 3 5 4 4

Item 69 5 3 5 3 5 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4

Item 70 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4

Item 71 5 2 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 5

Item 72 4 4 1 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3

Item 73 5 3 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 2

Item 74 5 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 3 4 4 5 4

∑x 296 321 314 303 301 302 316 296 333 281 278 277 289 258 270 302 293

Tabulasi Data

Instrumen Persepsi Kepala Sekolah tentang Pelayanan Bimbingan dan Konseling
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Res18 Res19 Res20 Res21 Res22 Res23 Res24 Res25 Res26 Res27 Res28 Res29 Res30 Res31 Res32 Res33 Res34 Res35 Res36 Res37 Res38 Res39 Res40 Res41 Res42

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

1 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

298 259 312 301 323 259 298 285 301 279 291 259 333 307 279 315 284 343 304 281 302 322 275 272 274


