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ABSTRAK 
 

Apriliyanto, Candra Wahyu. 2011. Perbedaan Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan 
Layanan Konseling Perorangan Antara Konselor Lulusan Pendidikan Profesi Konselor 
Dengan Konselor Yang Belum Menempuh Pendidikan Profesi Konselor Se-Jawa Tengah 
Tahun 2010.   Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd. 
Kons dan Pembimbing II: Drs. Suharso, M.Pd. Kons. 
 
Kata Kunci: kinerja, konselor, konseling perorangan, Pendidikan Profesi Konselor (PPK) 
 
Layanan konseling perorangan harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur 
yang ada. Akan tetapi, kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan kurang optimalnya 
kinerja Konselor dalam menyelenggarakan layanan konseling perorangan. Sebagai salah 
satu upaya untuk meningkatkan keprofesionalan Konselor, maka diadakannya Pendidikan 
Profesi Konselor (PPK). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 
kinerja Konselor lulusan PPK dan Konselor yang belum menempuh PPK dalam 
melaksanakan layanan konseling perorangan, serta adakah perbedaan kinerja antara 
kedua kelompok Konselor tersebut dalam melaksanakan layanan konseling perorangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan perbedaan kinerja Konselor antara 
Konselor lulusan PPK dengan Konselor yang belum menempuh PPK dalam 
melaksanakan konseling perorangan. Populasi penelitian ini adalah semua Konselor SMP, 
SMA, SMK Negeri Se-Jawa Tengah. Jumlah sampel penelitian adalah 25 Konselor 
lulusan PPK dan 25 Konselor yang belum menempuh PPK, teknik pengambilan sampel 
dengan menggunakan teknik area sampling. Metode pengumpulan data pada penelitian 
ini menggunakan angket tertutup. Analisis datanya menggunakan analisis deskriptif 
persentase dan Uji t-test. Hasil penelitian menunjukkan dari 25 Konselor lulusan PPK 
terdapat 19 Konselor (76%) memiliki kinerja dalam kriteria tinggi dan dari 25 Konselor 
yang belum menempuh PPK terdapat 13 Konselor (52%) memiliki kinerja dalam kriteria 
sedang. Hasil  Uji t-test menunjukkan bahwa nilai t hitung ( 6,37) > t tabel (2,01), jadi 
terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara Konselor lulusan PPK dengan Konselor 
yang belum menempuh PPK dalam melaksanakan layanan konseling perorangan.  
Kesimpulannya bahwa kinerja Konselor lulusan PPK termasuk dalam kriteria tinggi, 
kinerja Konselor yang belum menempuh PPK termasuk dalam kriteria sedang, dan 
terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara kedua kelompok Konselor tersebut 
dalam melaksanakan layanan konseling perorangan. Saran yang diberikan yaitu, 1) 
Konselor hendaknya selalu meningkatkan keprofesionalannya salah satunya dengan 
mengikuti PPK, 2) bagi Kepala sekolah hendaknya mengetahui dan memahami dengan 
benar konteks tugas Konselor sekolah, 3) bagi MGBK hendaknya selalu meningkatkan 
kompetensi Konselor di daerahnya melalui pelatihan maupun seminar, 4) bagi PPPPTK 
Penjas dan BK dan LPMP, hendaknya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang 
berhubungan dengan layanan konseling perorangan terutama pada tahap pelaksanaan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Bimbingan dan Konseling merupakan upaya bantuan untuk mewujudkan 

perkembangan individu secara optimal sesuai dengan potensinya masing-masing. 

Upaya bantuan tersebut dapat dilakukan secara individual, kelompok, maupun 

klasikal. Pada pola 17 plus, terdapat beberapa jenis layanan dalam bidang 

bimbingan dan konseling salah satunya adalah layanan konseling perorangan.  

Prayitno (2004:1) mengatakan bahwa: 

Konseling perorangan merupakan layanan konseling yang 
diselenggarakan oleh seorang Konselor terhadap seorang Klien dalam 
rangka pengentasan masalah pribadi Klien. Konseling perorangan 
bersifat terapeutik atau mempunyai fungsi membantu mengentaskan 
permasalahan pribadi yang dialami oleh siswa. Layanan konseling 
perorangan ini sering dianggap sebagai “jantung hati” dari pelayanan 
konseling secara keseluruhan (counseling is the heart of guidance 
program).  
 
Konseling perorangan dianggap sebagai “jantung hati” dari pelayanan 

konseling secara keseluruhan dikarenakan apabila seorang Konselor telah 

menguasai dengan sebaik-baiknya pelayanan konseling perorangan itu, dalam arti 

memahami, menghayati, dan menerapkan wawasan, pengetahuan, dan 

keterampilan dengan berbagai teknik dan teknologinya maka dapat diharapkan 

seorang Konselor akan dapat menyelenggarakan layanan-layanan bimbingan 

lainnya dengan tidak mengalami banyak kesulitan. Layanan konseling perorangan 

ini sendiri apabila diselenggarakan secara tuntas akan dapat mencakup 
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keseluruhan dari fungsi dalam Bimbingan dan Konseling yaitu fungsi 

pemahaman, pencegahan, pengentasan, serta pemeliharaan dan pengembangan. 

Layanan konseling perorangan secara umum terdiri dari beberapa tahapan 

yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak 

lanjut dan laporan. Selain itu dalam layanan konseling perorangan terdapat juga 

pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik yang dapat digunakan oleh Konselor 

untuk membantu menyelesaikan permasalahan siswa. Agar konseling perorangan 

dapat diselenggarakan dengan tuntas maka Konselor harus memperhatikan 

tahapan-tahapan yang ada dan mempunyai keterampilan untuk menggunakan 

teknik-teknik konseling yang sesuai untuk setiap tahapan proses konseling.  

Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan gejala yang belum 

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

pada pengamatan penulis di sekolah latihan dalam kegiatan Praktek Pengalaman 

Lapangan (PPL) dan pada saat melakukan observasi untuk tugas kuliah. 

Ditemukan fakta bahwa Konselor dalam melakukan layanan konseling perorangan 

tidak terlalu memperhatikan tahapan-tahapan yang ada, sehingga layanan tersebut 

terkesan seperti ajang pemberian nasehat kepada siswa. Selain itu, Konselor juga 

tidak menggunakan pendekatan-pendekatan dalam konseling dan tidak terlalu 

memperhatikan keterampilan-keterampilan dasar dalam konseling perorangan.  

Temuan penulis di atas selaras dengan yang diutarakan oleh salah satu 

Dosen Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang, yang juga 

mengajar Pendidikan Profesi Konselor. Beliau mengatakan bahwa dalam 

melakukan layanan konseling perorangan kebanyakan Konselor sekolah tidak 
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berdasarkan pada tahapan yang ada seperti Konselor langsung memberikan 

nasehat kepada Konseli tanpa adanya penggalian yang lebih dalam terhadap 

masalah yang dialami oleh Konseli tersebut. 

Hasil studi mengenai “Kemampuan Guru-Guru Pembimbing SMA Di Jawa 

Barat Dalam Memberikan Konseling Terhadap Para Siswa” yang dilakukan oleh 

Maryati (dalam Willis, 2004:235-236), diperoleh bukti bahwa, 

(1) Kebanyakan Guru Pembimbing SMA tidak mempu bersama Klien 
untuk mendefinisikan masalah Klien pada tahap awal konseling. 

(2) Kurangnya keterampilan Guru Pembimbing dalam 
mengaplikasikan teknik-teknik konseling. 

(3) Guru Pembimbing tidak mampu dalam membantu pengembangan 
potensi dan penyelesaian masalah siswa secara tuntas.  

(4) Kebanyakan Guru Pembimbing tidak memahami tahapan-tahapan 
dalam proses konseling individu serta tujuan, isi, dan teknik-teknik 
konseling yang dapat digunakan pada setiap tahapan tersebut. Guru 
Pembimbing hanya berputar pada 5 teknik konseling yaitu bertanya 
tertutup, pemberian informasi, pemberian nasehat, mengarahkan, 
dan mendorong.  

 
Selanjutnya, hasil penelitian Hajati (2009:11-12) tentang “Pengembangan 

Kompetensi Konselor Sekolah Menengah Atas Menurut Standar Kompetensi 

Konselor Indonesia”, diperoleh hasil diantaranya adalah “sebagian besar Konselor 

kurang  menguasai kemampuan guna mengenal secara mendalam konseli yang 

hendak dilayani dan sangat kurang dalam menguasai teori, prinsip, teknik, dan 

prosedur bimbingan dan konseling sebagai pendekatan”. 

Adanya kondisi riil yang terjadi di lapangan tersebut menunjukkan bahwa 

kurang optimalnya kinerja Konselor sekolah dalam menyelenggarakan layanan 

terutama layanan konseling perorangan. Padahal layanan konseling perorangan 

merupakan layanan yang bersifat terapeutik yang menghubungkan secara 

langsung antara Konselor dengan klien dalam proses konseling. Konselor 
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memberikan bantuan kepada klien untuk dapat meningkatkan pemahaman dan 

kesanggupannya dalam menghadapi masalah, meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman diri, serta merubah sikap dan tingkah laku yang maladaptif. Apabila 

Konselor dalam melaksanakan layanan ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada, 

maka tujuan yang diharapkan dalam konseling perorangan ini tidak akan tercapai 

secara optimal dan dikhawatirkan akan memberikan dampak yang tidak baik bagi 

perkembangan diri peserta didik atau Konseli.  

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keprofesionalan Konselor, 

maka diadakannya Pendidikan Profesi Konselor (PPK). Pendidikan Profesi 

Konselor ini dikuatkan keberadaannya dengan adanya Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Konselor, yang kemudian dijadikan landasan 

operasional penyelenggaraan Pendidikan Profesi Konselor. Peraturan tersebut 

dijadikan landasan dikarenakan di dalam peraturan tersebut tertulis tentang, 

(1) Yang berhak disebut Konselor adalah lulusan S-1 Bimbingan dan 
Konseling yang menamatkan program Pendidikan Profesi 
Konselor. 

(2) Standar kompetensi Konselor yang meliputi empat kelompok 
kompetensi pendidik, yaitu kompetensi paedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 
Keempat kompetensi tersebut dijabarkan ke dalam 17 kompetensi 
inti, yang selanjutnya dijabarkan lebih rinci menjadi 76 
kompetensi Konselor. 

(3) Lembaga pendidikan yang satuan pendidikannya memperkerjakan 
Konselor diwajibkan memenuhi persyaratan yang tercantum pada 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 
paling lambat lima tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional tersebut. 
 

Kurikulum program Pendidikan Profesi Konselor pada dasarnya mengarah 

untuk penguasaan keterampilan keahlian pelayanan profesional konseling yang 
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diwujudkan dalam bentuk praktik nyata, “praktik nyata ini didasarkan pada 

konsep atau teori dan wawasan lapangan yang diperoleh pada program S-1 

Bimbingan dan Konseling” (UNP, 2009:15). Praktik ini diselenggarakan terhadap 

sasaran di lapangan, baik pada setting pendidikan formal, non formal, maupun 

informal, serta setting kemasyarakatan lainnya seperti instansi, dunia kerja, dan 

organisasi kemasyarakatan. 

Pendidikan Profesi Konselor ini, lebih memusatkan pada melatih 

keterampilan Konselor dalam melakukan layanan bimbingan kelompok, konseling 

kelompok, dan konseling perorangan. Sehingga diharapkan para Konselor lulusan 

Pendidikan Profesi Konselor menjadi tenaga profesional ahli yang mampu 

melaksanakan pelayanan profesi bagi peserta didik dan warga masyarakat luas, 

khususnya dalam memberikan layanan bimbingan kelompok, konseling 

kelompok, dan konseling perorangan secara optimal sesuai dengan kaidah dan 

prosedur yang ada. 

Secara teoritik dapat dikatakan bahwa Konselor yang telah menempuh 

Pendidikan Profesi Konselor akan mempunyai kinerja yang lebih baik 

dibandingkan dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi 

Konselor. Hal tersebut dikarenakan Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor 

memiliki sosok utuh sebagai seorang Konselor yang profesional yang mempunyai 

kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Sehingga, Konselor dapat 

melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling secara efektif sesuai dengan 

kaidah-kaidah yang ada. 
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Penelitian terkait tentang kinerja Konselor yang telah menempuh 

Pendidikan Profesi Konselor (PPK) sampai saat ini belum ada. Apabila ada, 

penelitian tersebut nantinya dapat dijadikan acuan dasar tentang kondisi 

sebenarnya yang ada di lapangan mengenai kinerja Konselor lulusan Pendidikan 

Profesi Konselor (PPK) yang secara teori memiliki kinerja yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi 

Konselor (PPK). Berdasar pada hal tersebut, mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian tentang perbedaan kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan antara Konselor lulusan profesi Pendidikan Profesi 

Konselor dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian tentang latar belakang di atas, maka muncul permasalahan 

pokok yaitu “adakah perbedaan pelaksanaan layanan konseling perorangan yang 

dilakukan oleh Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dengan Konselor 

yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor?”. Dengan adanya 

permasalahan pokok tersebut maka rumusan permasalahan yang dijadikan acuan 

dalam penelitian ini adalah, 

1.2.1 Bagaimana kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dalam 

melaksanaan layanan konseling perorangan? 

1.2.2 Bagaimana kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi 

Konselor dalam melaksanaan layanan konseling perorangan? 
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1.2.3 Adakah perbedaan kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor 

dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor 

dalam melaksanakan layanan konseling perorangan? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian apapun pasti mempunyai suatu tujuan, demikian juga 

dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris tentang, 

1.3.1 Kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan. 

1.3.2 Kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor 

dalam melaksanakan layanan konseling perorangan. 

1.3.3 Perbedaan kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dengan 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai 

berikut, 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat, 

(1) Memberikan sumbangan bagi upaya pengembangan wawasan keilmuan 

bidang Bimbingan dan Konseling, khususnya pada layanan konseling 

perorangan. 
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(2) Menambah wacana tentang Program Pendidikan Profesi Konselor sebagai 

upaya untuk meningkatkan profesionalitas Konselor di sekolah dalam 

menyelenggarakan layanan Bimbingan dan Konseling. 

 
1.4.2 Manfaat Praktis 

Selain dilihat dari manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan manfaat secara praktis yaitu antara lain, 

(1) Bagi Konselor sekolah, dapat dijadikan informasi atas kinerjanya, sehingga 

diharapkan dapat lebih meningkatkan profesionalitasnya dalam 

menyelenggarakan layanan-layanan dalam Bimbingan dan Konseling, 

terutama layanan konseling perorangan.  

(2) Bagi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, dapat dijadikan acuan dan 

motivasi untuk lebih mengasah kemampuan yang telah dimilikinya dalam 

menyelenggarakan layanan Bimbingan dan Konseling, dengan mengikuti 

Program Pendidikan Profesi Konselor. 

(3) Bagi Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang, dapat dijadikan sebagai gambaran umum tentang kinerja 

Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan di sekolah.  

 
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi merupakan susunan permasalahan-permasalahan yang 

dikaji dalam bab-bab yang disajikan dalam suatu skripsi. Adapun sistematika 

skripsi meliputi: 
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Bagian awal skripsi, bagian ini terdiri dari halaman judul, abstrak, 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

diagram, daftar gambar, dan daftar  lampiran. 

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini berisi tentang gambaran secara global 

seluruh isi skripsi. Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II yaitu landasan teori. Pada bab ini terdapat kajian pustaka yang 

membahas teori-teori yang melandasi judul skripsi, dalam bab ini akan dibahas 

tentang kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan yang 

terdiri dari kinerja Konselor yang meliputi pengertian kinerja Konselor, 

karakteristik Konselor, persyaratan menjadi Konselor, kompetensi Konselor, 

konteks tugas Konselor, kode etik profesi Konselor, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja Konselor, dan layanan konseling perorangan yang meliputi 

pengertian, tujuan, manfaat, fungsi, asas-asas, dan prosedur layanan konseling 

perorangan. Pendidikan Profesional Konselor yang meliputi pengertian 

pendidikan profesi Konselor, dasar legal pendidikan profesional Konselor, 

program pendidikan Konselor, dan organisasi profesi Konselor.  

Bab III yaitu metodologi penelitian. Bab ini berisi tentang metode penelitian 

yang terdiri dari jenis penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, populasi 

dan sampel penelitian, metode dan alat pengumpul data, validitas dan reliabilitas 

instrumen, serta analisis data. 
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Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi tentang 

laporan hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V yaitu simpulan dan saran. Bab ini berisi simpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang diberikan peneliti 

berdasarkan hasil penelitian yang dapat memberikan manfaat bagi pembaca.    

Skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Bagian 

lampiran terdiri atas instrumen penelitian, analisis data, surat ijin penelitian, surat 

keterangan setelah penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

oleh peneliti lain dengan tujuan untuk mendapatkan hasil tertentu. Terdapat  

beberapa penelitian dan karya ilmiah terdahulu yang telah dipublikasikan dan 

terkait dengan perbedaan kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan antara Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) 

dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) 

antara lain sebagai berikut, 

2.1.1 Anggraeni, Dewi. 2006. Perbedaan Unjuk Kerja Guru Pembimbing 
SMP Ditelaah Dari Latar Belakang Kependidikannya (Studi Tentang 
Perbedaan Unjuk Kerja Guru Pembimbing SMP Di Gugus 02 Bandung 
Barat Utara (BBU) Padalarang Tahun 2006). 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa unjuk kerja guru pembimbing SMP di 

gugus 02 Bandung Barat Utara Padalarang berada pada kategori sedang. Selain 

itu, latar belakang pendidikan Guru Pembimbing sangat berpengaruh terhadap 

unjuk kerja Guru Pembimbing dalam memberikan layanan Bimbingan dan 

Konseling di sekolah, semakin baik latar pendidikan dari Guru Pembimbing maka 

semakin besar pula tingkat kepercayaan pengguna layanan karena layanan yang 

diberikan akan semakin optimal. Hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan 

yang membuktikan bahwa latar belakang pendidikan guru pembimbing memberi 
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pengaruh yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95% terhadap aktivitas 

layanan yang dilakukannya.  

2.1.2 Setiawati, Elisabeth. 2006. Kemampuan Guru Pembimbing Dalam 
Melaksanakan Proses Konseling Individual : Studi Kasus Untuk 
Penyusunan Program Hipotetik Pelatihan Konseling Individual Bagi 
Guru Pembimbing Sekolah Menengah SMP Santo Yusup dan SMA 
Santa Maria 3. 

 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru Pembimbing di SMP dalam 

melaksanakan proses konseling individual lebih menyerupai percakapan biasa. 

Hampir seluruh proses konseling mengabaikan teknik-teknik dan tahapan 

konseling yang seharusnya dilalui, sehingga tujuan akhir konseling tidak pernah 

tersentuh. Sementara pelaksanaan konseling individual di SMA Santa Maria 3, 

sekalipun tidak melalui tahapan yang seharusnya, namun teknik-teknik yang 

digunakan jauh lebih bervariasi.  

2.1.3 Munadhifah, Umik. 2005. Persepsi Klien Tentang Keefektifan Konselor 
Dalam Melaksanakan Konseling Individual Ditinjau Dari Tingkat 
Pendidikan, Pengalaman Kerja Dan Gender Konselor Di SMA Negeri 
Se-Kota Semarang Tahun Ajaran 2004/2005.  

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang kinerja 

Konselor di SMK N 2 Semarang tahun ajaran 2007/2008 termasuk dalam kategori 

cukup sesuai. Sebagian besar siswa menilai kinerja konselor yang meliputi 

perencanaan, evaluasi dan tindak lanjut kurang sesuai. Sedangkan dalam 

pelaksanaannya sangat sesuai. Untuk sikap proaktif siswa terhadap pemanfaatan 

layanan konseling individual dinilai sangat positif.  Tetapi untuk hasil penelitian 

tentang sikap proaktif siswa terhadap pemanfaatan layanan konseling individual 

tidak sesuai dengan studi pendahuluan yang telah dilakukan. Pada studi 

pendahuluan diungkapkan bahwa siswa belum bersikap proaktif terhadap 
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pemanfaatan layanan konseling individual. Hal itu ditandai dengan inisiatif 

Konselor yang selalu memanggil siswa dalam memberikan layanan konseling 

individual sehingga siswa terkesan terpaksa karena pelaksanaan konseling bukan 

atas keinginan atau kesukarelaan siswa sendiri. Sedangkan hasil penelitian 

menyebutkan bahwa sikap proaktif siswa terhadap pemanfaatan layanan konseling 

individual sangat positif.  

2.1.4 Taufik. 1996. Pemahaman Guru Pembimbing Tentang Layanan 
Bimbingan Dan Konseling Serta Kebutuhan Meningkatkan 
Kemampuan Untuk Melaksanakannya: Studi Deskriptif-Analitik 
Dalam Rangka Pengembangan Program Peningkatan Kemampuan 
Guru Pembimbing Di SMU Kodya Bukittinggi Dan Kabupaten Agam 
Sumatra Barat.  

 
Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa pemahaman guru pembimbing 

tentang layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, pembelajaran, 

konseling perorangan, bimbingan kelompok dan konseling kelompok berada 

dalam kategori sedang yang berarti belum begitu memahami secara baik dan 

benar, khususnya dari segi mempersiapkan dan melakukan kegiatan-kegiatan 

dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dilihat dari latar belakang 

pendidikan guru pembimbing, temuan penelitian menunjukan adanya perbedaan 

yang berarti antara taraf pemahaman guru pembimbing S1 dan D3 tentang 

layanan orientasi, informasi, penempatan dan konseling kelompok. Selain itu, 

terdapat juga perbedaan yang berarti antara taraf pemahaman guru pembimbing 

berpendidikan BP dan non-BP tentang pelayanan informasi, pembelajaran, 

bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Temuan lain menunjukan adanya 

sejumlah keterbatasan pemahaman guru pembimbing non-BP tentang kegiatan-

kegiatan dari ketujuh jenis layanan bimbingan dan konseling.  



14 

 

2.1.5 Stein, M. David  dan Scott DeBerard dalam Journal of Professional 
Counseling 2001. Vol. IV No. 7 Academic Research Library page 6  
mengenai  Does Holding a Teacher Education Degree Make a Difference 
in School Counselors' Job Performance. 

 
Mengungkapkan bahwa,  

This preference often appears to be based on the rationale that 
counselors with teaching licenses are likely to be more knowledgeable 
about the dynamics, structure, politics etc., of schools than non-
teacher counselors. Found no significant, overall differences in 
principals' ratings of counselors. who had teaching experience and 
those who did not. Yet, within a small subgroup of middle school 
counselors (18% of the overall group), differences were found. (ie, 
counselors who had been school teachers were rated higher on 
teacher consultation, individual counseling, and advisory committee 
participation). On the other hand, no differences between groups were 
reported on 10 other critical job tasks. Furthermore, when counselors 
from all K-12 levels were combined, no significant overall differences 
were found between counselors who had teaching experience and 
those who did not.  
 
Penelitian tersebut secara garis besar mengatakan bahwa tidak adanya suatu 

perbedaan yang signifikan antara Guru Pembimbing yang sudah mempunyai 

pengalaman mengajar dengan Guru Pembimbing baru atau sedikit memiliki 

pengalaman mengajar, tetapi dalam situasi tertentu Guru Pembimbing yang telah 

lama mengajar, seperti dalam menyelenggarakan konseling individual, lebih baik 

dibandingkan dengan Guru Pembimbing yang baru atau sedikit mempunyai 

pengalaman mengajar.  

Dari beberapa jurnal penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

Konselor di lapangan dalam melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling 

khususnya konseling perorangan masih belum optimal terutama dalam 

pelaksanaan tahapan-tahapan yang ada dalam konseling perorangan. Selain itu, 

latar belakang pendidikan Guru Pembimbing sangat berpengaruh terhadap unjuk 



15 

 

kerja Guru Pembimbing dalam memberikan layanan Bimbingan dan Konseling di 

sekolah.  Semakin baik latar pendidikan dari Guru Pembimbing maka semakin 

besar pula tingkat kepercayaan pengguna layanan karena layanan yang diberikan 

akan semakin optimal. 

 

2.2 Kinerja Konselor dalam Melaksanakan Layanan Konseling  
Perorangan 
 

Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang dianggap sebagai 

“jantung hati” pelayanan Bimbingan dan Konseling, layanan ini langsung 

berhubungan dengan pribadi dari Konseli sebagai upaya untuk membantu 

mengentaskan permasalahan yang dialami oleh Konseli. Layanan konseling 

perorangan memiliki tahapan-tahapan yang dijadikan sebagai acuan atau patokan 

bagi kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan ini. Agar supaya layanan yang 

diberikan dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh Konseli dan mendapatkan 

hasil yang optimal.  

 
2.2.1 Kinerja Konselor 

2.2.1.1 Pengertian Kinerja Konselor 

Setiap orang yang bekerja dituntut untuk dapat memberikan kinerja secara 

optimal sesuai dengan keahlian yang dimilikinya pada tempat dia bekerja. Hal 

tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan 

pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Untuk dapat memberikan 

kinerja dengan baik maka seseorang harus benar-benar profesional dan 
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berkompeten dalam bidang pekerjaannya. Hal tersebut berlaku bagi semua bidang 

profesi, termasuk di dalamnya adalah profesi Konselor. 

Kinerja adalah terjemahan dari kata performance, yang menurut The 

Scribner-Bantam English Dictionary dalam http://ronawajah.wordpress.com 

(2007),  

Kinerja berasal dari akar kata to perform dengan beberapa entries 
yaitu: (1) melakukan, menjalankan, melaksanakan (to do or carry out, 
execute); (2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau 
nazar ( to discharge of fulfill; as vow); (3) melaksanakan atau 
menyempurnakan tanggung jawab (to execute or complete an 
understaking); dan (4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh 
seseorang atau mesin (to do what is expected of a person machine).  
 
Menurut Mangkunegara (2000:67), “kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Lebih lanjut, 

Hasibuan (2001:34) menyatakan bahwa “kinerja atau prestasi kerja adalah suatu 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu”.  Sedangkan menurut Prawirosentono dalam Nuryakin 

(2001:24), ‘kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

sesuai tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan secara 

legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral atau etika’. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat dilihat bahwa kinerja 

memiliki unsur-unsur yaitu hasil kerja, tugas, tanggung jawab, dan kemampuan. 

Jadi dari unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu 

hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai 
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dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, yang didasarkan atas 

kemampuan atau keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka untuk 

mencapai tujuan kerja yang telah ditetapkan. 

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

Konselor dalam Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan sebagai salah satu 

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

widyaiswara, fasilitator, dan instruktur”. Undang-undang tersebut menjelaskan 

tentang kedudukan profesi Konselor bahwa Konselor merupakan seorang 

pendidik yang sama dengan guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, 

faslitator, dan instruktur, hal tersebut dikarenakan profesi Konselor memenuhi 

kualifikasi-kualifikasi baik akademik maupun profesional sebagai seorang 

pendidik baik pada bidang formal maupun non formal.  

Kata Konselor dalam http://wikipedia.org menegaskan “petugas pelaksana 

pelayanan konseling, sebutan pelaksana pelayanan ini telah berkembang, yaitu 

dari tenaga penyuluh, tenaga BP, Guru BP atau BK, Guru Pembimbing, dan 

sekarang menjadi Konselor”. Seseorang dapat dikatakan sebagai seorang Konselor 

jika “berlatar belakang pendidikan minimal sarjana strata 1 (S1) dari jurusan 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB), Bimbingan Konseling (BK), atau 

Bimbingan Penyuluhan (BP)”. (http://wikipedia.org).  

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Konselor merupakan tenaga 

pelaksana profesional layanan-layanan Bimbingan dan Konseling. Kata tenaga 

yang “profesional”  ini didasarkan pada Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 
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 yang menjelaskan bahwa “profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu 

atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”. Dari pernyataan 

tersebut jelas bahwa Konselor merupakan tenaga profesional, karena untuk 

menjadi seorang Konselor  harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang 

berhubungan dengan profesi tersebut. 

Lebih lanjut, “Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling, yang 

memiliki kewenangan dan mandat secara profesional untuk melaksanakan 

kegiatan pelayanan konseling” (Prayitno, 2004: 6). Menurut Winkel (2006:167-

168) “Konselor sekolah adalah seorang tenaga profesional yang memperoleh 

pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada 

pelayanan bimbingan. Tenaga ini memberikan layanan-layanan bimbingan kepada 

para siswa dan menjadi konsultan bagi staf sekolah dan orang tua”. Selanjutnya, 

Mugiharso (2005:2) menyatakan bahwa “Konselor adalah seseorang yang 

memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bimbingan, yang bertujuan 

untuk membantu menyelesaikan masalah siswa sehingga mereka dapat 

mengembangkan dirinya secara optimal menjadi pribadi yang mandiri”.  

Dari berbagai pernyataan di atas terlihat bahwa Konselor memang 

merupakan tenaga profesional yang terdidik dan terlatih sehingga mempunyai 

keahlian dan keterampilan dalam menyelenggarakan layanan-layanan di dalam 

bidang Bimbingan dan Konseling, dalam setting pendidikan formal seperti 

sekolah obyek layanan Konselor yaitu peserta didik, yang merupakan tanggung 
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jawab Konselor untuk membantu mengembangkan diri peserta didik untuk dapat 

berkembang secara optimal. 

Terdapat beberapa unsur dari Konselor yaitu tenaga pendidik, profesional, 

keahlian dan keterampilan dalam bidang Bimbingan dan Konseling, 

pengembangan diri peserta didik secara optimal, jadi dapat disimpulkan bahwa 

Konselor sekolah merupakan tenaga pendidik yang profesional yang telah terlatih 

dan terdidik melalui pendidikan khusus sehingga mempunyai keahlian dan 

ketrampilan menyelenggarakan layanan-layanan di bidang Bimbingan dan 

Konseling dalam rangka untuk mengembangkan pribadi peserta didik secara 

optimal. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Konselor merupakan 

hasil kerja Konselor sebagai tenaga profesional yang memiliki keahlian dan 

pengalaman khusus dalam bidang Bimbingan dan Konseling, yang memiliki tugas 

dan tanggung jawab yaitu memberikan pelayanan kepada para peserta didik sesuai 

dengan kebutuhannya masing-masing, dalam kaitannya untuk membantu peserta 

didik mengembangkan dirinya secara optimal. 

 
2.2.1.2 Karakteristik Konselor 

Kaitannya dengan kinerja Konselor, karakteristik atau kepribadian Konselor 

yang mantap sangat mendukung bagi kelancaran kinerjanya dalam melaksanakan 

layanan-layanan Bimbingan dan Konseling. Konselor yang memiliki kepribadian 

yang baik akan mendapatkan respon yang positif dari Konseli karena adanya rasa 

percaya dari Konseli terhadap Konselor bahwa Konselor mampu untuk 

membantunya dalam mengembangkan dirinya secara positif.  
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Profil yang menampilkan ciri-ciri seorang Konselor yang diinginkan telah 

dikenal sejak lama. Menurut Munro, Manthei, dan Small dalam Prayitno 

(1987:87), mengutarakan beberapa hal yang menyangkut tentang profil Konselor,  

Mereka menyatakan bahwa walaupun tidak ada pola yang tegas tentang 
sifat-sifat atau ciri-ciri kepribadian yang harus dimiliki oleh Konselor 
yang efektif, tetapi sekurang-kurangnya seorang Konselor hendaklah 
memiliki sifat yang luwes, hangat, dapat menerima orang lain, terbuka, 
dapat merasakan penderit.aan orang lain, mengenal dirinya sendiri, 
tidak berpura-pura, menghargai orang lain, tidak mau menang sendiri, 
dan objektif. 

 
Di samping itu ada sepuluh hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya 

dengan kriteria kepribadian bagi seorang Konselor yaitu,  

(1) Mempunyai perangai yang wajar dan kalau dapat, patut untuk dicontoh. 

(2) Mempunyai emosi yang stabil, tenang, dan kalau mungkin memberikan 

kesejukan terhadap suasana Bimbingan dan Konseling yang diciptakan oleh 

Konselor. 

(3) Memiliki sifat mandiri. 

(4) Memiliki bobot sebagai orang yang patut dimintai bantuan, sikap, pandangan, 

usaha, kegiatan, prakarsa, dan karya-karya Konselor tersebut. 

(5) Memiliki integritas kepribadian yang mantap. 

(6) Memiliki sikap mawas terhadap diri sendiri, lingkungan, dan pribadi orang 

yang dibimbingnya. 

(7) Memiliki sikap berani. Berani dalam memasuki usaha Bimbingan dan 

Konseling dan berani mengisi usaha Bimbingan dan Konseling dengan teknik 

dan materi tertentu. Keberanian yang dimaksudkan di atas bukanlah 

keberanian yang asal berani saja, melainkan keberanian yang disertai dengan 
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kesiapan yang matang, yaitu terutama sekali kesiapan dalam membuka diri 

dan kesiapan dalam memperkecil kemungkinann resiko kegagalan sampai 

seminimal mungkin. 

(8) Memiliki intelegensi yang cukup tinggi. Orang yang berinteligensi cukup 

tinggi mampu memikirkan dan mengelola suasana yang dapat dimanfaatkan 

orang lain untuk mengubah tingkah lakunya. 

(9) Memiliki penalaran yang baik. 

(10) Mampu dalam menelurkan berbagai gagasan yang bermanfaat. 

 
2.2.1.3 Persyaratan Menjadi Konselor 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 

pasal 1 ayat 1 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor 

diterangkan bahwa “untuk dapat diangkat sebagai Konselor, seseorang wajib 

memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku 

secara nasional”.  

Pada kualifikasi akademik, seorang Konselor adalah tenaga pendidik 

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

program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan Profesi 

Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga 

kependidikan yang terakreditasi. Hal tersebut secara jelas menerangkan bahwa 

syarat untuk menjadi Konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan 

formal dan nonformal adalah, 
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(1) Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling.  

(2) Berpendidikan profesi Konselor. 

Sedangkan, menurut Arifin dan Eti Kartikawati (1995) dalam 

http://alfaruq2010.blogspot.com (2005), bahwa ‘syarat-syarat petugas bimbingan 

dan konseling di sekolah dan madrasah dipilih berdasarkan kualifikasi pada 

kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan’. 

Berdasarkan kualifikasi tersebut, untuk memilih dan mengangkat seorang 

petugas bimbingan (Konselor) di sekolah harus memenuhi syarat-syarat yang 

berkaitan dengan kepribadiannya, pendidikannya, pengalamannya, dan 

kemampuannya. Adapun penjabaran dari masing-masing kualifikasi adalah 

sebagai berikut,  

(1) Kepribadian 

Seorang guru pembimbing atau Konselor harus mempunyai kepribadian 

yang baik, karena pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan sangat 

berkaitan dengan pembentukan perilaku konseli. Melalui konseling 

diharapkan terbentuk perilaku positif pada diri konseli. Hal ini akan terwujud 

jika bimbingan tersebut dilakukan oleh orang yang berkepribadian baik 

berdasarkan norma-norma yang ada.  

Kaitannya dengan hal tersebut, Polmantier (1966) dalam www.misk-

in.blogspot.com (2010), telah mengadakan survei dan studi mengenai sifat-

sifat kepribadian konselor, hasil dari survei tersebut adalah sebagai berikut, 

(a) Konselor adalah pribadi yang intelegen, memiliki 
kemampuan berpikir verbal dan kuantitatif, bernalar, dan 
mampu memecahkan masalah secara logis dan persetif. 
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(b) Konselor menunjukkan minat kerja sama dengan orang lain, 
di samping seorang ilmuwan yang dapat memberikan 
pertimbangan dan menggunakan ilmu pengetahuan mengenai 
tingkah laku individual dan social. 

(c) Konselor menampilkan kepribadian yang dapat menerima 
dirinya dan tidak akan menggunakan kliennya untuk 
kepuasan kebutuhan pribadinya melebihi batas yang 
ditentukan oleh kode etik profesionalnya. 

(d) Konselor memiliki nilai-nilai yang diakui kebenarannya 
sebab nilai-nilai ini akan mempengaruhi perilakunya dalam 
situasi konseling dan tingkah lakunya secara umum. 

(e) Konselor menunjukkan sifat yang penuh toleransi terhadap 
masalah-masalah yang mendua dan ia memiliki kemampuan 
untuk menghadapi hal-hal yang kurang menentu tersebut 
tanpa terganggu profesinya dan aspek kehidupan pribadinya. 

(f) Konselor cukup luwes untuk memahami dan memperlakukan 
secara psikologis tanpa tekanan-tekanan sosial untuk 
memaksa klien menyesuaikan dirinya.  

 
Pendapat mengenai ciri-ciri kepribadian seorang Konselor di atas sesuai 

dengan pendapat dari Belkin dalam Winkel (2006:184-186), bahwa ‘kualitas 

kepribadian dari seorang Konselor yang efektif mencakup 3 hal yaitu 

mengenal diri sendiri (knowing one self), memahami orang lain 

(understanding others), dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain 

(relating to others)’.  

Kualitas kepribadian dari seorang Konselor sangat berpengaruh 

terhadap kinerjanya dalam menyelenggarakan layanan-layanan Bimbingan 

dan Konseling, maka seorang Konselor pada dasarnya harus mengenal diri 

sendiri termasuk di dalamnya menyadari keunikan, kelemahan, dan kekuatan 

yang ada pada dirinya, mampu dalam memahami orang lain atau tidak 
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memandang sesuatu dari segi pribadi saja, dan mampu dalam berkomunikasi 

yang baik dengan orang lain. 

(2) Pendidikan 

Kaitannya dengan kualifikasi pendidikan bahwa,  

Seorang guru pembimbing atau Konselor profesional selayaknya 
memiliki pendidikan profesi, yaitu jurusan bimbingan konseling 
Strata Satu (S1), S2 maupun S3. Sedangkan, untuk Konselor non 
profesional atau tidak berasal dari jurusan Bimbingan dan 
Konseling, dapat diangkat menjadi seorang konselor profesional, 
tetapi harus mengikuti terlebih dahulu pendidikan tambahan 
(pendididkan profesi) dalam bidang Bimbingan dan Konseling. 
(www.misk-in.blogspot.com, 2010). 
 

Dari hal di atas dapat dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang Konselor 

maka seseorang harus menempuh pendidikan profesi pada jurusan Bimbingan 

dan Konseling minimal Strata 1 (S-1).  

(3) Pengalaman 

Pengalaman Konselor dalam Bimbingan dan Konseling sangat 

berpengaruh pada keberhasilannya dalam melakukan tugasnya. Seorang 

Konselor harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun mengajar, 

banyak membimbing berbagai kegiatan ekstrakulikuler dan banyak 

pengalaman dalam organisasi. Corak pengalaman yang dimiliki seorang 

Konselor akan membantunya mendiagnosis dan mencari alternatif solusi 

terhadap klien. 

(4) Kemampuan 

Kemampuan atau kompetensi dan keterampilan yang dimiliki oleh 

konselor adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, tanpa adanya kemampuan 

dan keterampilan tidak mungkin Konselor dapat melaksanakan tugasnya 
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dengan baik. Menurut Dahlan dalam http://alfaruq2010.blogspot.com (2005) 

bahwa,  

Guru pembimbing atau Konselor harus mampu mengetahui dan 
memahami secara mendalam sifat-sifat seseorang, daya kekuatan 
pada diri seseorang, merasakan kekuatan jiwa apakah yang 
mendorong seseorang berbuat, dan mendiagnosis persoalan siswa 
selanjutnya mengembangkan potensi individu secara positif. 
 

Kualifikasi-kualifikasi tersebut harus ada pada diri masing-masing 

Konselor. Hal tersebut dikarenakan, dengan dipenuhinya semua kualifikasi untuk 

menjadi seorang Konselor baik itu kepribadian, pendidikan, pengalaman, maupun 

kemampuan, maka akan mendukung bagi kinerja Konselor untuk memberikan 

pelayanan yang optimal termasuk di dalamnya adalah memberikan layanan 

konseling perorangan, yang pada dasarnya layanan tersebut sangat menuntut 

keprofesionalan dari Konselor.  

 
2.2.1.4 Konteks Tugas Konselor 

Sebutan “Bimbingan dan Konseling” adalah sebutan untuk layanan ahli 

yang diampu oleh Konselor. Pelayanan Bimbingan dan Konseling adalah 

pelayanan untuk semua (guidance and counseling for all). Oleh karena hal 

tersebut, orientasi pelayanan Bimbingan dan Konseling tidak hanya pemecahan 

masalah saja melainkan juga mencakup orientasi pengembangan (developmental) 

secara menyeluruh.  

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang “Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah”, di dalam 

Standar Isi tersebut dijelaskan bahwa “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) memuat tiga komponen pokok, yaitu komponen mata pelajaran, 
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komponen muatan lokal, dan komponen pengembangan diri”. Komponen-

komponen dalam KTSP secara utuh dapat digambarkan sebagai berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 

Komponen KTSP (Menurut Permendiknas No. 22/2006) 
 

Berdasarkan pada gambar di atas untuk komponen mata pelajaran dan 

muatan lokal merupakan wilayah yang diampu oleh Guru. Sedangkan komponen 

pengembangan diri untuk sub komponen pelayanan konseling difasilitasi atau 

dibimbing oleh Konselor dan sub komponen ekstra kurikuler oleh pembina khusus 

(pembina khusus ini berasal dari Guru atau Konselor atau tenaga lain yang 

mampu dan berkewenangan untuk membelajarkan peserta didik berkenaan dengan 

jenis kegiatan ekstra kurikuler tersebut). 

Seperti yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 

dinyatakan bahwa, 

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus 
diasuh oleh Guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 
mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat 
setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah”. Kegiatan 
pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh Konselor, 
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Guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk 
kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan pengembangan diri melalui 
layanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan 
kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik 
dilakukan oleh Konselor. 

 
Berdasarkan konsep tersebut maka kedudukan bimbingan konseling dalam KTSP 

sangat strategis dan merupakan jantungnya kegiatan pengembangan diri. Dengan 

demikian maka semua kegiatan bimbingan konseling baik pelayanan maupun 

kegiatan pendukung harus dilakukan secara optimal. Sehingga nantinya siswa 

dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin hingga pada gilirannya 

tercapailah tujuan pendidikan dan bimbingan yaitu tercapainya kepribadian yang 

sehat dan utuh.    

Kemudian, Menurut Nurihsan (2003:90-91), konteks tugas Konselor 

sekolah adalah sebagai berikut, 

(1) Memasyarakatkan kegiatan bimbingan. 
(2) Merencanakan program bimbingan. 
(3) Melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan. 
(4) Melaksanakan layanan bimbingan terhadap sejumlah siswa yang 

menjadi tanggung jawabnya, minimal sebanyak 150 siswa. 
Apabila diperlukan, karena jumlah Konselor kurang mencukupi 
dibanding dengan jumlah siswa yang ada, seorang Konselor dapat 
menangani lebih dari 150 orang siswa; dengan menangani 150 
orang siswa secara intensif dan menyeluruh, berarti Konselor 
telah menjalankan tugas wajib seorang Guru, yaitu setara dengan 
18 jam pelajaran seminggu. 

(5) Melaksanakan kegiatan penunjang bimbingan. 
(6) Menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan. 
(7) Menganalisis hasil penilaian. 
(8) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis penilaian. 
(9) Mengadministrasikan kegiatan Bimbingan dan Konseling. 
(10) Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada 

koordinator Konselor. 
 

Lebih lanjut, menurut Jalall (2007:50-51), terdapat kerangka utuh 

keseluruhan proses kerja bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal, 
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proses kerja tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut, 

�Pelayanan Orientasi 
�Pelayanan Informasi
�Bimbingan Kelompok
�Konseling Individual
�Konseling kelompok
�Rujukan (referal)
�Bimbingan Teman 
   Sebaya
�Pengembangan media
�Instrumentasi
�Penilaian Individual
   atau Kelompok
�Penempatan dan 
   penyaluran
�Kunjungan rumah
�Konferensi kasus
�Kolaborasi  Guru
�Kolaborasi Orangtua
�Kolaborasi Ahli Lain
�Konsultasi
�Akses informasi dan 
   teknologi
�Sistem Manajemen
�Evaluasi, Akuntabilitas
�Pengembangan Profesi

�Pelayanan Dasar
   Bimbingan dan 
   Konseling

  (Untuk seluruh 
  peserta didik dan 
  Orientasi Jangka
  Panjang)

�Pelayanan Responsif

   (Pemecahan 
   Masalah, 
   Remidiasi)

�Pelayanan 
   Perencanaan 
   Individual

  (Perencanaan 
  Pendidikan, Karir, 
  Personal, Sosial)

�Dukungan Sistem
  (Aspek Manajemen 
  dan Pengembangan)

Perangkat Tugas 
Perkembangan/
(Kompetensi/
kecakapan hidup, 
nilai dan moral 
peserta didik)

Tataran Tujuan 
Bimbingan dan 
Konseling 
(Penyadaran 
Akomodasi, 
Tindakan)

Permasalahan 
yang perlu 

Asesmen 
Lingkungan

KOMPONEN 
PROGRAM

STRATEGI 
PELAYANANHarapan dan 

Kondisi 
Lingkungan

Asesmen 
Perkembangan 
Konseli

Harapan dan 
Kondisi Konseli

 

Gambar 2 
Kerangka Kerja Utuh Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

 

Bagan di atas, menunjukkan bahwa seluruh pelayanan Bimbingan dan 

Konseling yang selama ini dilaksanakan di Sekolah atau Madrasah bisa dipayungi 

oleh dan terakomodasi ke dalam kerangka kerja tersebut. Berdasarkan kerangka 

kerja utuh tersebut pelayanan Bimbingan dan Konseling harus dikelola dengan 

baik sehingga  berjalan secara efektif dan produktif.  Fungsi manajemen  yang 

penting dijalankan dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling meliputi: 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis dan tindak lanjut.  

Layanan konseling perorangan berdasarkan bagan di atas masuk ke dalam 

pelayanan responsif (pemecahan masalah dan remidiasi). Pemberian pelayanan 

konseling ini ditujukan untuk membantu  peserta didik yang mengalami kesulitan 
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atau hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Melalui konseling, 

peserta didik (konseli) dibantu untuk mengidentifikasi masalah, penyebab 

masalah, penemuan alternatif pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan 

secara lebih tepat. Konseling ini dapat dilakukan secara individual maupun 

kelompok.  

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kerangka kerja utuh Bimbingan 

dan Konseling tersebut dilaksanakan pada wilayah untuk pengembangan diri 

peserta didik secara optimal, yang dilaksanakan oleh Konselor melalui layanan-

layanan yang ada di dalam Bimbingan dan Konseling. Oleh karena itu seorang 

Konselor harus benar-benar dapat menyusun suatu program layanan yang sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik, sehingga layanan yang diberikan berkualitas 

sesuai dengan ketentuan yang ada dan memperoleh hasil yang optimal sesuai yang 

diharapkan oleh peserta didik. 

 
2.2.1.5 Kompetensi Konselor 

Konteks tugas Konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan 

mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan 

keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, 

dan peduli kemaslahatan umum. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan 

bimbingan dan konseling. Konselor adalah pengampu pelayanan ahli bimbingan 

dan konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal dan nonformal. 

Kaitannya dengan kinerja bahwa dalam profesi Konselor, kinerja 

merupakan wujud nyata dari kompetensi-kompetensi yang diatur didalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar 
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Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional tersebut, sosok utuh kompetensi Konselor terdiri atas 2 

komponen yang berbeda namun terintegrasi dalam praksis sehingga tidak bisa 

dipisahkan yaitu,  

2.2.1.5.1 Kompetensi Akademik Konselor Profesional  

Kompetensi akademik Konselor yang utuh diperoleh melalui Program S-1 

Pendidikan Profesional Konselor Terintegrasi. Dalam Kartadinata dkk. (2008:38-

41), kompetensi akademik seorang Konselor Profesional terdiri atas, 

(1) Mengenal secara mendalam Konseli yang hendak dilayani.  
Sosok kepribadian serta dunia Konseli yang perlu didalami oleh 

Konselor meliputi bukan saja kemampuan akademik yang selama ini 
dikenal sebagai inteligensi yang hanya mencakup kemampuan 
kebahasaan dan kemampuan numerikal-matematik yang lazim 
dunyatakan sebagai IQ (Intelligent Quotient) yang mengedepankan 
kemampuan berfikir analitik, melainkan juga seyogyanya melebar ke 
segenap spektrum kemampuan intelektual manusia. 
(2) Menguasai khasanah teoritik dan prosedural termasuk teknologi 
Bimbingan dan Konseling. 

Penguasaan khasanah teoritik dan prosedural serta teknologi 
Bimbingan dan Konseling mencakup kemampuan, 
(a) Menguasai secara akademik teori, prinsip, teknik dan prosedur, 

dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan 
Bimbingan dan Konseling. 

(b) Mengemas teori, prinsip, dan prosedur serta sarana Bimbingan 
dan Konseling sebagai pendekatan, prinsip, teknik, dan prosedur 
dalam penyelenggaraan pelayanan Bimbingan dan Konseling 
yang memandirikan.  

(3) Menyelenggarakan layanan ahli Bimbingan dan Konseling yang 
memandirikan.  

Untuk menyelenggarakan pelayanan Bimbingan dan Konseling 
yang memandirikan, seorang Konselor harus mampu, 
(a) Merancang kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling. 
(b) Mengimplementasikan kegiatan pelayanan Bimbingan dan 

Konseling. 
(c) Menilai proses dan hasil kegiatan pelayanan Bimbingan dan 

Konseling, serta melakukan penyesuian-penyesuaian sambil jalan 
(mid-course adjustments) berdasarkan keputusan transaksional 
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selama rentang proses Bimbingan dan Konseling dalam rangka 
memandirikan Konseli (mind competence). 

(4) Mengembangkan profesionalitas sebagai Konselor secara 
berkelanjutan. 

Sebagai pekerja profesional yang mengedepankan kemaslahatan 
Konseli dalam pelaksanaan layanannya, Konselor perlu membiasakan 
diri menggunakan setiap peluang untuk belajar dalam rangka 
peningkatan profesionalitas termasuk dengan memetik pelajaran 
dengan kerangka pikir belajar eksperiensial yang berlangsung secara 
siklikal, sebagai bagian dari keseharian pelaksanaan tugasnya, dengan 
merekam serta merefleksikan hasil serta dampak kinerjanya dalam 
menyelenggarakan pelayanan Bimbingan dan Konseling. 

 
2.2.1.5.2 Kompetensi Profesional Konselor 

Kaitannya dengan kompetensi profesional Konselor, program Pendidikan 

Profesi Konselor sendiri merupakan wahana untuk pembentukan penguasaan kiat 

dalam menyelenggarakan pelayanan Bimbingan dan Konseling yang 

memandirikan, yang ditumbuhkan, serta diasah melalui praktik-praktik yang 

dilaksanakan secara sistematis dan dibimbing serta diawasi oleh Konselor senior. 

Agar nantinya Konselor dapat lebih profesional dalam melaksanakan program-

program Bimbingan dan Konseling sesuai dengan pedoman yang ada. Hal ini 

didasarkan pada pendapat Kolb dalam Kartadinata dkk (2008:113-114) bahwa, 

Penguasaan kompetensi profesional Konselor diperoleh melalui 
penerapan kompetensi akademik dalam Bimbingan dan Konseling 
yang telah pada tahap pendidikan akademik dijenjang S-1 Bimbingan 
dan Konseling dalam latihan yang sistematis serta beragam situasinya 
dalam konteks otentik di lapangan, yang dikemas sebagai Pendidikan 
Profesi Konselor, yang diselenggarakan di bawah penyeliaan Konselor 
senior yang bertindak sebagai pembimbing atau supervisor. 
 
Lebih lanjut, rumusan “Standar Kompetensi Konselor” telah dikembangkan 

dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan 

ekspektasi kinerja Konselor. Namun bila ditata ke dalam empat kompetensi 

pendidik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
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2005, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat 

dipetakan dan dirumuskan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, 

dan profesional sebagai berikut (lihat lampiran 6 bag 1 hal 181). 

Sesuai dengan persyaratan menjadi Konselor yang tertuang pada Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional No 27 Tahun 2008 bahwa “syarat untuk menjadi 

Konselor adalah S-1 Bimbingan dan Konseling dan berpendidikan profesi 

Konselor”. Hal ini dilakukan sebagai wujud untuk meningkatkan profesionalitas 

Konselor dalam melakukan layanan-layanan Bimbingan dan Konseling. Apabila 

seorang Konselor telah memenuhi persyaratan tersebut maka kinerja yang 

dihasilkan akan optimal. hal tersebut dikarenakan Konselor telah memiliki 

kompetensi akademik dan kompertensi profesional sebagai seorang Konselor 

profesional. 

 
2.2.1.6 Kode Etik Konselor 

Menurut Mayadi dalam www.archive_file.com (2010), ‘kode etik dapat 

diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu 

kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai 

pedoman berperilaku’. 

Dalam kaitannya dengan profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan 

yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik 

menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan 

kedalam standart perilaku anggotanya. 

Ditegakkannya suatu kode etik profesi bertujuan untuk “menjunjung tinggi 

maratabat profesi, melindungi pelanggan dari perbuatan mala-praktik, 
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meningkatkan mutu profesi, menjaga standar mutu dan status profesi, serta 

menegakkan ikatan antara tenaga profesi dan profesi yang disandangnya”.(Dirjen 

Dikti, 2003:42). Kode etik Bimbingan dan Konseling Indonesia merupakan 

landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, 

diamalkan dan diamankan oleh setiap profesional Bimbingan dan Konseling 

Indonesia.  

Secara umum landasan kode etik Konselor adalah Pancasila. Hal tersebut 

dikarenakan profesi konseling merupakan usaha layanan terhadap sesama manusia 

yang bersifat ilmiah dan esensial dalam rangka tujuan ikut membina warga negara 

yang efektif dan bertanggung jawab.  

Kode etik profesi Konselor terdiri dari 5 bab, secara garis besar adalah 

sebagai berikut, 

(1) Bab I berisi tentang dasar kode etik Bimbingan dan Konseling di 

Indonesia yaitu Pancasila dan tuntutan profesi. 

(2) Bab II tentang Kualifikasi dan Kegiatan Profesional Konselor, bab ini 

terdiri dari, 

(a) Kualifikasi  

Di dalam kualifikasi ini seorang Konselor harus memiliki, 1) 

nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam 

bidang profesi konseling, dan 2) pengakuan atas kemampuan dan 

kewenangan sebagai konselor. 

(b) Informasi, Testing, dan Riset 

Pada bagian ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang 
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harus dilaksanakan oleh Konselor dalam hal penyimpanan dan 

penggunaan informasi, melakukan testing, dan riset. 

(c) Proses pelayanan 

Berisi ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh 

Konselor dalam kaitannya dengan hubungan dalam pemberian 

pelayanan dan hubungan dengan Klien. 

(d) Konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat 

Berisi ketentuan-ketentuan dalam kaitannya dengan 

konsultasi dengan rekan sejawat dan alih tangan kasus. 

(3) Bab III tentang Hubungan Kelembagaan, bab ini terdiri dari 1) prinsip 

umum dan 2) keterkaitan kelembagaan, keduanya berisi tentang 

ketentuan-ketentuan yang harus ditaati Konselor di dalam bekerja pada 

suatu lembaga. 

(4) Bab IV tentang Praktik Mandiri dan Laporan Kepada Pihal Lain, bab 

ini terdiri dari, 

(a) Konselor Praktik Mandiri atau Privat 

Berisi ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan praktik 

mandiri oleh Konselor. 

(a) Laporan Kepada Pihak Lain 

Berisi ketentuan tentang pelaporan sesuatu hal dari Klien 

oleh Konselor kepada pihak lain di dalam atau di luar profesinya.  

(5) Bab V tentang Ketaatan Kepada Profesi, bab ini terdiri dari, 

(a) Pelaksanaan hak dan kewajiban 
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Berisi tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan 

hak dan kewajiban seorang Konselor. 

(b) Pelanggaran terhadap kode etik 

Berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran 

kode etik, mulai dari akibat sampai kepada sanksi yang diberikan 

oleh ABKIN kepada Konselor yang melanggar kode etik. 

Untuk penjabaran secara rinci pada tiap-tiap bab kode etik Konselor di atas 

dapat dilihat pada lampiran 6 bag 2 hal 181.   

Ketaatan pada kode etik dapat memperlancar bagi kinerja Konselor dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pelaksanan layanan-layanan dalam bidang 

Bimbingan dan Konseling. Pelanggaran terhadap kode etik selain akan 

memperburuk citra diri pribadi sebagai seorang Konselor juga akan merugikan 

bagi pengguna layanan, sehingga akan timbul nantinya istilah malpraktik yang 

dilakukan oleh Konselor. 

 
2.2.1.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Konselor 

Kinerja seseorang dalam suatu lingkup bidang pekerjaan tertentu sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yang nantinya akan 

mendukung atau bahkan menghambat bagi seseorang untuk dapat memberikan 

kinerjanya dengan baik dan bermutu tinggi pada bidang pekerjaan yang 

digelutinya. 

Menurut Timpe dalam Sukaemi (2004:33) terdapat dua kategori dasar 

atribusi yang mempengaruhi kinerja yaitu, 
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(1) Faktor internal atau disposional yang dihubungkan 
dengan sifat-sifat orang, misalnya kemampuan, perilaku, sikap 
dan sebagainya. 

(2) Faktror eksternal atau situasional yang 
berhubungan dengan lingkungan seseorang, misalnya kesulitan 
tugas, tindakan rekan kerja dan bawahan atau atasan, kendala 
sumber daya, keadaan ekonomi dan sebagainya. 

 
Sedangkan menurut Kartini Kartono dalam Sukaemi (2004:33) 

mengungkapkan dua faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu, 

(1) Faktor yang berasal dari dalam diri individu, 
misalnya kecerdasan, keterampilan, kecakapan dan bakat. 

(2) Faktor yang berasal dari luar individu, misalnya 
keadaan keluarga, lingkungan tempat kerja, aturan kepegawaian, 
dan sebagainya. 
 

Jadi menurut pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 

macam faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yaitu faktor dari dalam diri 

individu, faktor ini lebih menitikberatkan pada potensi atau kemampuan yang ada 

di dalam diri individu yang bersangkutan seperti kecerdasan dan bakat, dan faktor 

dari luar individu, faktor ini merupakan segala hal yang berada di luar diri 

individu baik itu situasi keluarga, lingkungan tempat tinggal, hubungan dengan 

pekerja atau karyawan lain, yang berpengaruh terhadap kinerja dari individu yang 

bersangkutan. 

Kaitannya dengan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja 

di atas. Secara khusus Muhlisin dalam www.muhlis.files.wordpress.com 

(2009:31) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Guru 

adalah ‘kepribadian dan dedikasi, pengembangan profesi, kemampuan mengajar, 

antar hubungan dan komunikasi, hubungan dengan masyarakat, kedisiplinan, 

kesejahteraan, dan iklim kerja’. 



37 

 

Dengan adanya pendapat di atas dapat ditarik suatu simpulan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja Konselor yaitu sebagai berikut, 

(1) Faktor internal 

Faktor yang lebih menitikberatkan pada potensi atau kemampuan yang ada 

di dalam diri Konselor. Faktor ini meliputi, 

(a) Kepribadian dan dedikasi 

Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur 

psikis dan fisik, artinya seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan 

suatu gambaran dari kepribadian orang itu. Dengan kata lain baik tidaknya 

citra seseorang ditentukan oleh kepribadiannya. 

Lebih lanjut Zakiah Darajat dalam Djamarah (1994), mengemukakan 

bahwa ‘faktor terpenting bagi seorang Guru adalah kepribadiannya’. Hal 

tersebut juga berlaku bagi profesi Konselor, karena kepribadian inilah 

yang akan menentukan apakah seorang Konselor akan menjadi pendidik 

dan pembina yang baik bagi anak didiknya ataukah akan menjadi perusak 

atau penghancur bagi hari depan anak didik. Hal ini menjadi sangat 

penting karena wilayah kerja Konselor berada di dalam kawasan untuk 

mengembangkan diri peserta didik secara optimal.  

Kepribadian adalah suatu cerminan dari citra seorang Konselor dan 

akan mempengaruhi interaksi antara Konselor dan anak didiknya.    

Kepribadian seorang Konselor akan tercermin dalam sikap dan 

perbuatannya dalam membina dan membimbing anak didik. Semakin baik 

kepribadian Konselor maka akan semakin baik dedikasinya dalam 
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menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Konselor, ini berarti 

tercermin suatu dedikasi yang tinggi dari Konselor dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya sebagai seorang pendidik. 

(b) Pengembangan profesi 

Pengembangan profesi Konselor merupakan hal penting untuk 

diperhatikan guna mengantisipasi perubahan dan beratnya tuntutan 

terhadap profesi Konselor. Pengembangan profesionalisme Konselor 

menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan 

dalam menyelenggarakan layanan-layanan di dalam Bimbingan dan 

Konseling secara optimal. 

Upaya meningkatkan profesionalisme Konselor di antaranya melalui 

“laporan dan pengawasan, diskusi profesional, pendidikan dalam jabatan, 

sertifikasi, dan organisasi profesi” (Prayitno, 2007).  

Pembinaan dan pengembangan profesi Konselor bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja, sehingga mampu menciptakan kinerja sesuai 

dengan persyaratan yang diinginkan. Semakin sering profesi Konselor 

dikembangkan melalui berbagai kegiatan maka semakin mendekatkan 

Konselor pada pencapaian predikat Konselor yang profesional dalam 

menjalankan tugasnya sehingga harapan kinerja Konselor yang lebih baik 

akan tercapai. 

(c) Kemampuan memberikan layanan 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, Konselor memerlukan 

kemampuan. Penguasaan seperangkat kompetensi yang meliputi  
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kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional merupakan 

unsur yang dikolaborasikan dalam bentuk satu kesatuan yang utuh dan 

membentuk struktur kemampuan yang harus dimiliki seorang Konselor, 

sebab kompetensi merupakan seperangkat kemampuan Konselor untuk 

mendukung penyelenggaraan layanan-layanan Bimbingan dan Konseling 

secara optimal. 

Untuk itu kemampuan Konselor dalam memberikan layanan secara 

optimal menjadi sangat penting, tanpa kemampuan untuk 

menyelenggarakan layanan dengan baik maka akan berdampak pada 

kurang begitu diminatinya layanan-layanan Bimbingan dan Konseling 

peserta didik atau layanan-layanan dalam Bimbingan dan Konseling 

dianggap tidak begitu penting oleh siswa. Hal tersebut mengakibatkan 

kinerja Konselor menjadi kurang begitu optimal. 

(d) Kedisiplinan 

Menurut Muhlisin dalam www.muhlis.files.wordpress.com (2009), 

disiplin merupakan “ketaatan dan ketepatan pada suatu aturan yang 

dilakukan secara sadar tanpa adanya dorongan atau paksaan pihak lain”. 

Kedisiplinan dalam diri Konselor sangat diperlukan dalam menjalankan 

tugas dan kewajibannya sebagai pendidik dan pembimbing siswa. Disiplin 

yang tinggi akan mampu membangun kinerja yang profesional sebab 

dengan pemahaman disiplin yang baik menjadikan Konselor mampu 

mencermati aturan-aturan dan langkah strategis dalam melaksanakan 

proses layanan.  
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Konselor yang disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya 

akan memperlancar pekerjaan Konselor itu sendiri dan memberikan 

perubahan dalam kinerja Konselor ke arah yang lebih baik dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Kondisi ini bukan saja berpengaruh pada pribadi 

Konselor itu sendiri dan tugasnya tetapi juga akan berimbas pada 

komponen lain sebagai suatu cerminan dan acuan dalam menjalankan 

tugas dengan baik dan menghasilkan hasil yang memuaskan. 

(2) Faktor eksternal 
 
Faktor ini menitikberatkan pada segala hal yang berada di luar diri 

individu. Faktor ini meliputi, 

(a) Antar hubungan dan komunikasi 

Hubungan sosial antar manusia selalu terjadi di lingkungan kerja. 

Menurut Mitchell dalam www.muhlis.files.wordpress.com (2009) 

menemukan bahwa ‘orang-orang di dalam organisasi menghabiskan 

sebagian besar waktunya untuk interaksi interpersonal’. Hubungan yang 

terjadi antara atasan dengan bawahan, bawahan dengan bawahan.  

Di sekolah hubungan dapat terjadi antara kepala sekolah dengan 

Konselor, antara Konselor dengan Konselor, serta Konselor dengan siswa. 

Hubungan Konselor dengan siswa lebih sering dilakukan dibandingkan 

dengan hubungan Konselor dengan Konselor atau hubungan Konselor 

dengan kepala sekolah. Setiap hari Konselor harus berhadapan dengan 

siswa yang jumlahnya cukup banyak yang terkadang sangat merepotkan 

tetapi bagi Konselor interaksi dengan siswa merupakan hal yang sangat 
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penting dalam membantu siswanya menghadapi masalah-masalah yang 

dialaminya. 

Komunikasi digunakan untuk memahami dan menukarkan pesan 

verbal maupun non verbal antara pengirim informasi dengan penerima 

informasi untuk mengubah tingkah laku. Komunikasi inilah yang 

merupakan “senjata andalan” dari Konselor yang digunakan dalam proses 

pemberian layanan, karena semua layanan dalam Bimbingan dan 

Konseling termasuk di dalamnya konseling perorangan tidak lepas dari 

unsur komunikasi.   

Hubungan dan komunikasi yang baik antara Konselor dengan 

Kepala Sekolah, Konselor dengan Konselor, maupun Konselor dengan 

siswa akan medukung bagi kelancaraan kinerja Konselor dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.  

(b) Hubungan dengan Masyarakat 

Kemampuan Konselor membawa diri baik di tengah masyarakat 

dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap Konselor. Konselor 

harus bersikap sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, 

responsif dan komunikatif terhadap masyarakat, toleran dan menghargai 

pendapat mereka.  

Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Konselor dengan 

masyarakat membuka peluang adanya saling koordinasi dan pengawasan 

dalam mendukung proses pemberian layanan kepada peserta didik. Dalam 
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hal ini masyarakat terutama keluarga peserta didik terlibat dalam 

memajukan diri peserta didik. 

Dengan adanya perubahan paradigma pendidikan sekarang ini 

membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat menilai sekolah dan 

Konselor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dan evaluasi yang 

dilakukan masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok yang 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung membawa konsekwensi 

bagi terciptanya kondisi kerja kearah yang lebih baik. Apabila 

Konselor menunjukkan kinerja yang tidak baik disuatu sekolah maka 

masyarakat tidak akan memberikan respon positif bagi kelangsungan 

sekolah tersebut, sebaliknya apabila kinerja yang ditunjukkan baik maka 

masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam membantu mensukseskan 

layanan yang diberikan Konselor.  

(c) Kesejahteraan 

Menurut Mulyasa dalam www.muhlis.files.wordpress.com (2009), 

menegaskan bahwa ‘terpenuhinya berbagai macam kebutuhan manusia, 

akan menimbulkan kepuasan dalam melaksanakan apapun tugasnya’. Dari 

pendapat tersebut terlihat bahwa faktor kesejahteraan menjadi salah satu 

yang berpengaruh terhadap kinerja Konselor di dalam meningkatkan 

kualitasnya sebab semakin sejahteranya seseorang makin tinggi 

kemungkinan untuk meningkatkan kerjanya.  
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(d) Iklim Kerja 

Sekolah merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur 

yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Di dalam sekolah terdapat 

berbagai macam sistem sosial yang berkembang dari sekelompok manusia 

yang saling berinteraksi menurut pola dan tujuan tertentu yang saling 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga membentuk 

perilaku dari hasil hubungan individu dengan individu maupun dengan 

lingkungannya. 

Iklim sekolah memegang peran penting sebab iklim itu menunjukkan 

suasana kehidupan pergaulan dan pergaulan di sekolah itu. Iklim itu 

mengambarkan kebudayaan, tradisi-tradisi, dan cara bertindak personalia 

yang ada di sekolah itu, khususnya kalangan guru-guru.  

Kaitannya dengan iklim sekolah, Muhlisin dalam 

www.muhlis.files.wordpress.com (2009:59), membagi iklim sekolah 

menjadi 2 yaitu,  

(1) Iklim negatif yang menunjukkan bentuk-bentuk pergaulan 
yang kompetitif, kontradiktif, iri hati, beroposisi, masa 
bodoh, individualistis, dan egois.  

(2) Iklim positif menunjukkan hubungan yang akrab satu 
dengan lain dalam banyak hal terjadi kegotong royongan 
di antara mereka, segala persoalan yang ditimbul 
diselesaikan secara bersama-sama melalui musyawarah.  

 
Dari pendapat tersebut terlihat bahwa iklim kerja yang negatif tentu akan 

menurunkan produktivitas kerja Konselor sedangkan iklim kerja yang 

positif akan meningkatkan kinerja Konselor dikarenakan iklim positif 

menampakkan aktivitas-aktivitas berjalan dengan harmonis dan dalam 
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suasana yang damai, teduh yang memberikan rasa tenteram, nyaman 

kepada personil sekolah pada umumnya dan Konselor pada khususnya.  

 
2.2.2 Konseling Perorangan 

Konseling perorangan merupakan pelayanan profesional yang muncul dan 

berkembang sebagai wahana pelayanan membantu mengentaskan masalah yang 

dihadapi individu dalam kehidupannya. Adanya layanan konseling perorangan, 

dapat memberikan perbedaan antara Guru dengan Konselor, karena layanan ini 

menuntut adanya keahlian dan kompetensi dari penyelenggara layanan agar 

layanan ini dapat berjalan secara optimal. Layanan ini juga disebut sebagai 

“jantung hati” pelayanan Bimbingan dan Konseling secara keseluruhan 

(counseling is the heart of guidance program). 

 
2.2.2.1 Pengertian Konseling Perorangan 

Menurut Gibson & Mitchell (1995:121) dalam Ifdil 

(www.konselingindonesia.com, 2009) bahwa,  

Individual counseling is a one-to-one relationship involving a trained 
counselor and focuses on some aspects of a client’s adjusment, 
developmental, or decision-making needs. This process provides a 
relationship and communications base from which the client can 
develop understanding, explore possibilities, and initiate change.  
 

Pendapat di atas menjelaskan bahwa hubungan tatap muka antara Konselor 

dengan Konseli  yang difokuskan pada aspek-aspek yang menjadi kebutuhan dari 

Konseli, hubungan antara Konselor dengan Konseli tersebut pada dasarnya agar 

Konseli dapat membangun pemahaman diri, menggali berbagai kemungkinan, 



45 

 

dapat menentukan pilihan teekait dengan permasalahan yang dialami oleh 

Konseli. 

Menurut Prayitno (2004:1), “konseling perorangan merupakan layanan 

konseling yang diselenggarakan oleh seorang Konselor terhadap seorang Klien 

dalam rangka pengentasan masalah pribadi Klien. Layanan konseling perorangan 

ini sering dianggap sebagai “jantung hati” dari pelayanan konseling”. Lebih lanjut  

Willis (2004:158) berpendapat bahwa  

Konseling perorangan mempunyai makna spesifik dalam arti 
pertemuan Konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi 
hubungan konseling yang bernuansa rapport, dan konselor berupaya 
memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien serta klien 
dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya.  
 
Pendapat para ahli di atas menjelaskan bahwa layanan konseling perorangan 

merupakan pertemuan antara Konselor dengan Konseli yang mempunyai tujuan 

untuk membantu mengentaskan permasalahan yang dialami oleh Konseli, 

sehingga nantinya Konseli dapat menjalani kehidupan pribadinya secara optimal 

tanpa adanya gangguan.  

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa konseling 

perorangan merupakan proses bantuan untuk mengentaskan masalah yang 

terbangun dalam suatu hubungan tatap muka antara dua orang individu yaitu  

Konseli (seseorang yang menghadapi atau mempunyai suatu masalah) dengan 

Konselor (seseorang yang memiliki kualifikasi dan keahlian yang dipersyaratkan 

untuk melaksanakan layanan Konseling Perorangan), dalam layanan ini Konselor 

mengarahkan pribadi Konseli agar Konseli mampu memecahkan masalah yang 
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dihadapinya dan mampu tumbuh kembang ke arah yang dipilihnya sehingga 

Konseli mampu mengembangkan dirinya secara efektif. 

 
2.2.2.2 Tujuan Konseling Perorangan 

Setiap pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling pasti mempunyai 

suatu tujuan, tujuan layanan konseling perorangan ini adalah,  

Menurut Prayitno (2004: 4-6), layanan konseling perorangan mempunyai 

dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun penjabarannya adalah 

sebagai berikut, 

(1) Tujuan umum layanan konseling perorangan adalah terentaskannya 
masalah yang dialami oleh klien. Masalah itu dicirikan sebagai 
sesuatu yang tidak disukai adanya, sesuatu yang ingin dihilangkan, 
dan sesuatu yang dapat menghambat atau menimbulkan kerugian 
bagi diri klien. 

(2) Tujuan khusus layanan konseling perorangan diantaranya adalah: 
(a) klien diharapkan dapat memahami seluk beluk masalah yang 
dialami secara mendalam, positif dan dinamis (fungsi pemahaman). 
(b) pemahaman itu mengarah pada berkembangnya persepsi dan 
sikap serta kegiatan demi terentaskannya masalah yang dialami 
(fungsi pengentasan). (c) mengembangkan dan memelihara potensi 
klien dan berbagai unsur positif yang ada pada diri klien supaya 
pemahaman dan pengentasan masalah klien dapat tercapai (fungsi 
pengembangan/pemeliharaan). (d) terentaskannya masalah klien 
yang juga merupakan kekuatan untuk mencegah menjalarnya 
masalah yang sedang dialami serta diharapkan pula masalah-
masalah baru yang mungkin timbul dapat dicegah (fungsi 
pencegahan). (e) apabila masalah yang dialami klien menyangkut 
pelanggaran hak-hak klien yang menyebabkan klien teraniaya 
maka layanan konseling individu dapat menangani sasaran yang 
bersifat advokasi sehingga klien memiliki kamampuan untuk 
membela diri. 
 

Berdasarkan tujuan di atas tujuan inti dari pelaksanaan layanan konseling 

perorangan ini adalah membantu mengentaskan permasalahan  yang dialami oleh 

konseli, masalah tersebut mengganggu kehidupan efektif sehari-hari (KES-T) dari 
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Konseli. Sehingga, dengan konseling perorangan kehidupan efektif yang 

terganggu tersebut dapat kembali normal menjadi kehidupan efektif sehari-hari 

tanpa adanya gangguan yang menyebabkan suatu permasalahan. 

Gabungan pencapaian tujuan umum dan tujuan khusus yang dapat diraih 

melalui pelayanan konseling memperlihatkan betapa pelayanan konseling dapat 

disebut sebagai “jantung hatinya” seluruh pelayanan bimbingan dan konseling. 

Dengan kemampuan pelayanan konseling Konselor dapat menjangkau 

keseluruhan daerah pelayanan bimbingan dan konseling. 

 
2.2.2.3 Manfaat Konseling Perorangan 

Manfaat yang bisa diambil dari layanan konseling perorangan adalah 

melalui layanan konseling perorangan siswa (klien) diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman diri, belajar mandiri dalam 

menyelesaikan masalah dan lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri. 

 
2.2.2.4 Fungsi Konseling Perorangan 

Menurut Prayitno dan Amti (1995: 97), “fungsi Bimbingan dan Konseling 

dikelompokkan menjadi 4 fungsi yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, 

fungsi pengentasan, dan fungsi pemeliharaan dan pengembangan”. Dalam layanan 

konseling perorangan, fungsi utamanya adalah fungsi pengentasan. Melalui 

layanan konseling perorangan, permasalahan yang dialami klien diharapkan akan 

terselesaikan sehingga tidak menimbulkan masalah baru. 
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2.2.2.5 Ruang Lingkup Kajian Masalah dalam Konseling Perorangan 

Materi layanan dalam konseling perorangan ada beberapa macam, menurut 

Mugiarso, dkk (2006:64-66), materi layanan konseling perorangan dalam bidang-

bidang bimbingan meliputi, 

(1) Layanan konseling perorangan dalam bidang bimbingan pribadi. 
Kegiatannya meliputi kegiatan penyelenggaraan konseling perorangan 
yang membahas dan mengentaskan masalah-masalah yang berkaitan 
dengan pribadi siswa  

(2) Layanan konseling perorangan dalam bidang bimbingan sosial, 
kegiatannya meliputi kegiatan penyelenggaraan konseling perorangan 
yang membahas dan mengentaskan masalah-masalah yang berkenaan 
dengan hubungan sosial antara siswa dengan lingkungannya. 

(3) Layanan konseling perorangan dalam bidang bimbingan belajar, 
kegiatannya meliputi kegiatan penyelenggaraan konseling perorangan 
yang membahas dan mengentaskan masalah-masalah belajar siswa. 

(4) Layanan konseling perorangan dalam bidang 
bimbingan karier, kegiatannya meliputi kegiatan penyelenggaraan 
konseling perorangan yang membahas dan mengentaskan masalah-
masalah pilihan pekerjaan dan pengembangan karier siswa. 

 
Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa layanan konseling perorangan dalam 

empat bidang bimbingan di atas membantu siswa dalam mengentaskan 

permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa. Permasalahan-

permasalahan tersebut apabila tidak segera diselesaikan kemungkinan besar akan 

berdampak pada terganggunya kehidupan konseli, sehingga menyebabkan 

perkembangan diri Konseli menjadi kurang optimal. Dengan masalah-masalah 

tersebut dapat diselesaikan melalui layanan konseling perorangan maka 

diharapkan perkembangan diri konseli dapat berkembang secara optimal baik 

dalam hal pribadi, hubungan sosial, belajar, maupun karier. 
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2.2.2.6 Asas Konseling Perorangan 

Terdapat beberapa asas yang terdapat dalam layanan konseling perorangan. 

Menurut Prayitno (2004:10-13), terdapat lima asas dalam konseling perorangan 

yaitu “asas kerahasiaan, asas kesukarelaan dan keterbukaan, keputusan diambil 

oleh klien sendiri, asas kekinian dan kegiatan, dan asas kenormatifan dan 

keahlian”. Kelima asas tersebut diuraikan sebagai berikut, 

(1) Asas Kerahasiaan 

Hubungan interpersonal yang amat intens sanggup membongkar berbagai isi 

pribadi yang paling dalam sekalipun terutama pada sisi klien. Oleh karena, hal itu 

maka asas kerahasiaan menjadi jaminannya. Segenap rahasia klien yang 

terbongkar menjadi tanggung jawab penuh Konselor untuk melindunginya. 

Keyakinan klien akan adanya perlindungan yang demikian ini menjadi jaminan 

untuk suksesnya pelayanan. 

(2) Asas Kesukarelaan dan Keterbukaan 

Kerahasiaan yang terjamin akan menimbulkan kesukarelaan penuh dari 

klien untuk menjalani proses layanan konseling perorangan. Dengan demikian, 

kesukarelaan dan keterbukaan menjadi unsur dwi tunggal yang mengantarkan 

klien kedalam proses layanan konseling perorangan. Asas kerahasiaan dan 

kesukarelaan akan menghasilkan keterbukaan bagi pihak konseli. 

(3) Keputusan Diambil oleh Klien Sendiri 

Berkaitan langsung dengan aspek kemandirian dari konseli, inilah asas yang 

secara langsung menunjang kemandirian klien. Berkat rangsangan dan dorongan 

Konselor agar klien berfikir, menganalisis, menilai, dan menyimpulkan sendiri, 
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mempersepsi, merasakan dan bersikap sendiri atas apa yang ada pada diri sendiri 

dan lingkungannya, hingga akhirnya klien mampu mengambil keputusan sendiri 

berikut menanggung resiko yang mungkin ada sebagai akibat keputusan tersebut.  

Dalam hal ini Konselor tidak memberikan syarat apapun untuk diambilnya 

keputusan oleh klien, tidak mendesak-desak atau mengarahkan sesuatu, begitu 

juga tidak memberikan semacam persetujuan ataupun konfirmasi atas sesuatu 

yang dikehendaki klien, meskipun klien memintanya. Konselor dengan tegas 

“membiarkan” klien tegak dengan sendirinya menghadapi tantangan yang ada. 

Dalam hal ini bantuan yang tidak putus-putusnya diupayakan Konselor adalah 

memberikan semangat (dalam arah “kamu pasti bisa”) dan meneguhkan hasrat, 

memperkaya informasi, wawasan dan persepsi, memperkuat analisis atas 

antagonisme ataupun kontradiksi yang terjadi. Dalam hal ini suasana yang 

“memfrustasikan klien” dan sikap “tiada maaf” merupakan cara-cara spesifik 

untuk membuat klien lebih tajam, kuat dan tegas dalam melihat dan menghadapi 

tantangan. 

(4) Asas Kekinian dan Kegiatan 

Segenap proses layanan konseling perorangan dikembangkan dengan 

nuansa kekinian dan dengan nuansa kekinian tersebut kegiatan klien dalam 

layanan Konseling Perorangan dijalankan. 

Dalam layanan konseling perorangan klien dituntut untuk benar-benar aktif 

dalam menjalani proses layanan ini, dari awal dan selama proses layanan, sampai 

pada periode pasca layanan. 
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(5) Asas Kenormatifan dan Keahlian 

Seluruh aspek teknis dan inti dari layanan konseling perorangan adalah 

normatif, hal ini berarti tidak ada satupun yang boleh terlepas dari kaidah-kaidah 

norma yang berlaku, baik norma agama, hulum, kebiasaan, maupun adat. Klien 

dan Konselor terikat sepenuhnya oleh nilai-nilai dan norma yang berlaku. 

Sebagai ahli dalam pelayanan konseling, Konselor mencurahkan segenap 

keahlian profesionalnya dalam pengembangan Konseling Perorangan untuk 

kepentingan Klien dengan menerapakan segenap asas yang ada dalam layanan 

Konseling Perorangan.  

 
2.2.2.7 Prosedur Konseling Perorangan 

Menurut Willis (2004: 50-53), secara umum proses atau tahapan konseling 

terdiri dari tiga tahapan yaitu, 

(1) Tahap Awal 
Tahap ini terjadi dimulai sejak klien menemui konselor hingga 

berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan 
definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. 
Pada tahap ini beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya adalah 
sebagai berikut, 
(a) Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien 

(rapport).  
(b) Memperjelas dan mendefinisikan masalah.   
(c) Membuat penaksiran dan perjajagan.  
(d) Menegosiasikan kontrak.  
(2) Tahap Pertengahan (Tahap Kerja) 

Berangkat dari definisi masalah Konseli yang disepakati pada 
tahap awal, kegiatan selanjutnya memfokuskan pada penjelajahan 
masalah Konseli dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan 
penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah 
Konseli. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, 
diantaranya : 
(a) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian 

Konseli lebih dalam.  
(b) Menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. 
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(c) Menjaga agar Proses konseling berjalan sesuai kontrak. 
Kesepakatan yang telah dibangun pada saat kontrak tetap dijaga, 
baik oleh pihak konselor maupun klien. 

(3) Akhir (Tahap Tindakan) 
Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, 

yaitu: 
1) Konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil 

proses konseling. 
2) Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan 

kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling 
sebelumnya. 

3) Mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling (penilaian 
segera). 

4) Membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. 
 

Sedangkan  menurut Prayitno (2004:36), proses konseling dilakukan melalui 

beberapa tahap, yaitu sebagai berikut,  

(1) Perencanaan, meliputi: 
(a) Mengidentifikasi klien 
(b) Mengatur waktu pertemuan 
(c) Mempersiapkan tempat dan perangkat teknis 
(d) Menetapkan fasilitas layanan konseling 
(e) Menyiapkan kelengkapan administrasi 

(2) Pelaksanaan 
(a) Menerima klien 
(b) Menyelenggarakan penstrukturan 
(c) Membahas masalah klien menggunakan teknik-teknik umum 
(d) Mendorong pengentasan masalah klien dengan menerapkan 

teknik-teknik khusus 
(e) Memantapkan komitmen klien dalam pengentasan 

masalahnya 
(f) Melakukan penilaian 

(3) Evaluasi 
Melakukan evaluasi jangka pendek 

(4) Analisis hasil evaluasi 
Menafsirkan hasil konseling 

(5) Tindak lanjut 
(a) Menetapkan jenis arah tindak lanjut 
(b) Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut terhadap pihak 

terkait 
(c) Melakukan rencana tindak lanjut 

(6) Laporan 
(a) Menyusun laporan 
(b) Menyampaikan laporan kepada pihak terkait 
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(c) Mendokumentasikan laporan (Prayitno, 2004:36) 
 

Berdasarkan paparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

konseling perorangan dilakukan melalui tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut, 

(1) Tahap Perencanaan 

Tahap ini meliputi, 

(a) Mengidentifikasi klien 

(b) Mengatur waktu pertemuan 

(c) Mempersiapkan tempat dan perangkat teknis 

(d) Menyiapkan kelengkapan administrasi 

(2) Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini terdiri dari, 

(a) Tahap awal 

Pada tahap awal atau permulaan proses konseling perorangan, konselor 

melakukan beberapa langkah, diantaranya: 

1) Membina hubungan baik dengan klien (rapport). Hal ini bertujuan supaya 

klien merasa nyaman selama proses konseling. Dengan adanya rapport, 

diharapkan klien juga akan lebih terbuka dan percaya kepada konselor 

sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara lengkap dan 

akurat. 

2) Menyelenggarakan penstrukturan. Konselor menjelaskan kepada klien 

tentang struktur yang ada dalam konseling perorangan, seperti: pengertian, 

tujuan, asas dan proses konseling. 
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3) Mengadakan kontrak waktu. Konselor bersama klien menetapkan waktu 

yang akan digunakan selama proses konseling berlangsung. 

(b) Tahap kegiatan 

Tahap kegiatan merupakan tahap inti dimana pada tahap ini Konselor 

bersama klien membahas permasalahan yang dialami. Pada tahap ini Konselor 

melakukan beberapa langkah, diantaranya: 

1) Mengidentifikasi masalah yang dialami klien. 

2) Mendiagnosis masalah klien. 

3) Melakukan prognosis untuk mencari alternatif pemecahan masalah. 

4) Memberikan treatment kepada klien . 

(c) Tahap akhir 

Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu: 

1) Konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses 

konseling. 

2) Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan 

yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. 

3) Mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling (penilaian segera). 

menanyakan kepada klien pemahaman yang diperoleh setelah mengikuti 

proses konseling (understanding), perasaan klien saat dan setelah mengikuti 

proses konseling (comfortable), langkah yang akan diambil (action) dan 

waktu pelaksanaannya. 

(3) Tahap evaluasi 

(a) Melakukan evaluasi jangka pendek 
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(4) Tahap analisis hasil evaluasi 

(a) Menafsirkan hasil konseling 

(5) Tahap tindak lanjut 

(a) Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut 

(b) Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut 

terhadap pihak terkait 

(c) Melakukan rencana tindak lanjut 

(6) Tahap laporan 

(a) Pelaporan hasil konseling perorangan 

 
2.2.2.8 Teknik-Teknik Konseling Perorangan 

Konseling merupakan suatu proses komunikasi antara Konselor dengan 

Klien. Dalam berkomunikasi dengan Klien, Konselor seharusnya menggunakan 

respon-respon yang fasilitatif bagi pencapaian tujuan konseling. Secara umum 

respon-respon yang fasilitatif tersebut, menurut Supriyo dan Mulawarman 

(2006:18) dapat dikelompokkan kedalam berbagai teknik dasar dalam komunikasi 

konseling yaitu “teknik attending, opening, acceptance, paraphrasing, 

restatement, reflection of feeling, clarification, structuring, lead, silence, 

reassurance, rejection, advice, confrontation, interpretation, summary, dan 

termination”. Adapun penjabaran dari masing-masing teknik adalah sebagai 

berikut, 

(1) Attending (perhatian) merupakan teknik yang digunakan Konselor untuk 

memusatkan perhatian kepada Konseli agar Konseli merasa dihargai dan 

terbina suasana yang kondusif sehingga Konseli bebas mengungkapkan 
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tentang apa saja yang ada di dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah 

lakunya. teknik ini meliputi posisi badan, kontak mata, dan mendengarkan. 

(2) Opening (Pembukaan) merupakan teknik untuk membuka atau memulai 

komunikasi atau hubungan dalam konseling. Beberapa hal yang perlu 

dilakukan oleh Konselor dalam menggunakan teknik opening adalah 

menyambut kehadiran Konseli, membicarakan topik netral, dan 

memindahkan pembicaraan topik netral ke dalam permulaan konseling. 

(3) Acceptance (penerimaan) merupakan teknik yang digunakan Konselor untuk 

menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh 

Konseli. 

(4) Restatement (pengulangan kembali) merupakan teknik yang digunakan 

Konselor untuk menyatakan kembali pernyataan Konseli (sebagian atau 

seluruhnya) yang dianggap penting. 

(5) Reflection of Feeling (Pemantulan Perasaan)  

Reflection of feeling merupakan teknik yang digunakan Konselor untuk 

memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan 

Konseli.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat Konselor melakukan teknik 

ini adalah menghindari stereotip, memilih waktu yang tepat untuk merespon 

pernyataan Konseli, menggunakan kata-kata perasaan yang melambangkan 

perasaan arau sikap Konseli secara tepat, dan menyesuaikan bahasa yang 

digunakan dengan kondisi Konseli. 
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(6) Clarification (klarifikasi) adalah teknik yang digunakan untuk 

mengungkapkan kembali isi pernyataan Konseli dengan menggunakan kata-

kata baru dan segar. 

(7) Paraprashing merupakan kata-kata Konselor untuk menyatakan kembali 

esensi dari ucapan-ucapan Konseli. 

(8) Structuring atau pembatasan merupakan teknik yang digunakan oleh 

Konselor untuk memberikan batas-batas agar proses konseling berjalan sesuai 

dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Teknik ini terdiri dari 

beberapa macam antara lain time limit (pembatasan waktu), role limit 

(pembatasan peran), dan problem limit (pembatasan masalah). 

(9) Lead (Pengarahan)  

Lead merupakan teknik yang digunakan Konselor untuk mengarahkan 

pembicaraan Konseli dari satu hal ke hal yang lain secara langsung. 

keterampilan ini sering disebut sebagai keterampilan bertanya karena dalam 

penggunaannya hanya menggunakan kalimat-kalimat tanya.  

Terdapat dua jenis lead yaitu, 

(a) Lead umum yaitu teknik pengarahan atau pernyataan yang memberikan 

kesempatan kepada Konseli untuk bebas mengelaborasi, mengeksplorasi, 

atau memberikan reaksi atau jawaban dari berbagai kemungkinan sesuai 

dengan keinginan Konseli. 

(b) Lead khusus yaitu teknik pengarahan yang membuat Konseli memberikan 

suatu reaksi atau jawaban yang spesifik. 
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(10) Silence (diam) merupakan suasana hening atau tidak ada interaksi verbal 

antara Konselor dengan Konseli dalam proses konseling.  

(11) Reassurance (Penguatan atau Dukungan) 

Reassurance merupakan teknik yang digunakan oleh Konselor untuk 

memberikan dukungan terhadap pernyataan positif Konseli agar Konseli 

menjadi lebih yakin dan percaya diri. 

Terdapat 3 jenis reassurance yaitu sebagai berikut, 

(a) Prediction reassurance (penguatan prediksi) merupakan penguatan yang 

dilakukan oleh Konselor terhadap pernyataan atau rencana positif yang 

akan dilaksanakan oleh Konseli. 

(b) Postdiction reassurance (penguatan postdiksi) merupakan penguatan 

Konselor terhadap tingkah laku positif yang telah dilakukan Konseli dan 

tampak hasil yang diperoleh dari apa yang dilakukan oleh Konseli 

tersebut. 

(c) Factual reassurance (penguatan faktual) merupakan penguatan yang 

dilakukan oleh Konselor untuk mengurangi beban penderitaan Konseli 

secara psikis dengan cara mengumpulkan bukti atau fakta bahwa 

kejadian yang tidak diharapkan oleh Konseli tersebut apabila dialami 

oleh orang lain akan menimbulkan dampak yang relatif sama dengan 

yang dialami oleh Konseli. 

(12) Rejection (penolakan) adalah teknik yang digunakan Konselor untuk 

melarang Konseli melakukan rencana yang akan membahayakan atau 

merugikan dirinya dan orang lain. 
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(13) Advice (Saran atau Nasehat) 

Advice merupakan teknik yang digunakan Konselor untuk memberikan 

nasehat atau saran bagi Konseli agar konseli dapat lebih jelas dan pasti 

mengenai apa yang akan dikerjakan. 

Secara umum terdapat tiga jenis advice yaitu, 

(a) Advice langsung merupakan saran atau nasehat yang diberikan langsung 

pada Konseli berupa fakta jika Konseli sama sekali tidak mempunyai 

informasi tentang fakta atau hal yang Konseli hadapi. 

(b) Advice persuasif merupakan saran atau nasehat yang diberikan Konselor 

apabila Konseli telah mengemukakan alasan-alasan yang logis dan dapat 

diterima dari rencana yang akan dilakukan. 

(c) Advice alternatif merupakan nasehat atau saran yang diberikan oleh 

Konselor setelah Konseli mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap 

alternatif. 

(14) Summary (Ringkasan atau Simpulan) 

Summary adalah teknik yang digunakan Konselor untuk menyimpulkan 

atau meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan Konseli pada proses 

komunikasi Konseling. 

Summary terdiri atas dua jenis yaitu, 

(a) Summary bagian adalah simpulan yang dibuat setiap saat dari percakapan 

Konseli dan Konselor yang dipandang penting, biasanya didahului 

dengan kata-kata untuk sementara ini..., sejauh ini..., selama ini... 
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(b) Summary akhir adalah simpulan yang dibuat pada akhir komunikasi 

konseling sebagai simpulan keseluruhan pembicaraan. 

(15) Konfrontasi (pertentangan merupakan teknik yang digunakan oleh Konselor 

untuk menunjukkan adanya kesenjangan atau inkronguensi dalam diri 

Konseli dan kemudian Konselor mengumpanbalikkan kepada Konseli. 

(16) Interpretasi atau penafsiran merupakan teknik yang digunakan oleh Konselor 

dikarenakan tingkah laku Konseli ditafsirkan atau diduga dan dimengerti 

dengan dikomunikasikan pada Konseli. Selain itu dalam interpretasi Konselor 

menggali arti dan makna yang terdapat di belakang kata-kata Konseli atau di 

belakang tindakan yang telah diceritakan oleh Konseli. 

(17) Termination (pengakhiran) merupakan teknik yang digunakan oleh Konselor 

untuk mengakhiri komunikasi konseling. 

Berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam konseling perorangan, menurut 

Willis (2004:173), “setiap tahapan konseling tersebut terdapat teknik-teknik 

tertentu, berikut ini secara skematis dikemukakan teknik-teknik konseling yang 

dapat digunakan pada setiap tahapan konseling yaitu sebagai berikut”, 
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Tabel 2.1 
Teknik-Teknik Pada Setiap Tahapan Konseling Perorangan 

Tahap Awal Tahap Kerja Tahap Akhir 
(1) Attending 
(2) Mendengarkan 
(3) Empati 
(4) Refleksi 
(5) Eksplorasi 
(6) Bertanya 
(7) Menangkap pesan utama 
(8) Mendorong dan 

dorongan minimal 

(1) Menyimpulkan 
sementara 

(2) Memimpin 
(3) Memfokuskan 
(4) Konfrontasi 
(5) Menjernihkan 
(6) Memudahkan 
(7) Mengarahkan 
(8) Dorongan minimal 
(9) Diam 
(10) Mengambil inisiatif 
(11) Memberi nasehat 
(12) Memberi informasi 
(13) Menafsirkan 

(1) Menyimpulkan 
(2) Merencanakan 
(3) Menilai 
(4) Mengakhiri 

konseling 

 
Walaupun setiap tahap pelaksanaan konseling perorangan memiliki teknik-

teknik seperti di atas, tidak berarti aturannya kaku seperti itu. Hal ini mengandung 

arti bahwa seorang Konselor dengan kemampuan dan seni akan melakukan 

konseling dengan teknik-teknik yang bervariasi dan berganda (multi technique). 

Hal tersebut dapat terjadi karena setiap Konseli berbeda baik dalam hal 

kepribadian, respon lisan, bahasa badan, dan sebagainya. Willis (2004:173) 

mengemukakan bahwa “teknik bervariasi dan berganda dalam hal ini adalah  

(1) Bisa saja teknik pada tahap awal digunakan pada tahap kerja dan 
akhir sebagai contoh attending yang dapat dipakai pada semua 
tahapan. 

(2) Respon Konselor mungkin meliputi satu, dua, atau lebih teknik 
konseling (multi technique) sebagai contoh Konselor berkata 
“Bolehkah saya mendengarkan lebih rinci perasaan malas yang 
saudara katakan tadi?” (bertanya terbuka dan eksplorasi 
perasaan). 
 

Jadi pada dasarnya setiap tahapan pelaksanaan konseling perorangan baik 

itu tahap awal, inti, maupun akhir tidak dapat dilepaskan dari teknik-teknik dasar 
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dalam konseling tersebut. Agar konseling perorangan dapat berjalan secara 

optimal sangat dituntut keterampilan Konselor dalam menggunakan teknik-teknik 

yang ada dalam konseling perorangan tersebut 

 
2.2.3 Kinerja Konselor dalam Melaksanakan Layanan Konseling 

Perorangan 
 
Kinerja Konselor merupakan hasil kerja Konselor sebagai tenaga 

profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang 

Bimbingan dan Konseling, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu 

memberikan pelayanan kepada para peserta didik sesuai dengan kebutuhannya 

masing-masing, dalam kaitannya untuk membantu peserta didik mengembangkan 

dirinya secara optimal. 

Salah satu layanan dalam Bimbingan dan Konseling adalah konseling 

perorangan. Konseling perorangan merupakan layanan konseling yang 

diselenggarakan oleh seorang Konselor terhadap seorang Klien dalam rangka 

pengentasan masalah pribadi Klien. Konseling perorangan bersifat terapeutik atau 

mempunyai fungsi membantu mengentaskan permasalahan pribadi yang dialami 

oleh siswa.  

Pada dasarnya hubungan antara Konselor dengan Konseli pada proses 

konseling perorangan merupakan hubungan pemberian bantuan yang bersifat 

profesional dan memiliki keunikan tersendiri. Hubungan yang bersifat profesional 

dikarenakan pada proses konseling perorangan didasarkan pada pengetahuan khas, 

penerapan teknik intelektual agar Konseli dapat lebih efektif dalam menghadapi 

dilema, pertentangan-pertentangan, atau konflik yang terjadi di dalam dirinya. 
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Oleh karena hal tersebut maka Konselor dalam menyelenggarakan layanan 

ini harus mengacu pada tahapan-tahapan yang sudah ada agar proses konseling 

dapat berlangsung secara lancar dan mendapatkan hasil yang optimal. Adapun 

tahap-tahap dalam layanan konseling perorangan adalah sebagai berikut, 

2.2.3.1 Tahap Perencanaan 

Tahap ini meliputi, 

2.2.3.1.1 Mengidentifikasi klien 

2.2.3.1.2 Mengatur waktu pertemuan 

2.2.3.1.3 Mempersiapkan tempat dan perangkat teknis 

2.2.3.1.4 Menyiapkan kelengkapan administrasi 

 
2.2.3.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini terdiri dari, 

2.2.3.2.1. Tahap awal 

Pada tahap awal atau permulaan proses konseling perorangan, konselor 

melakukan beberapa langkah, diantaranya: 

(1) Membina hubungan baik dengan klien 

(rapport). Hal ini bertujuan supaya klien merasa nyaman selama proses 

konseling. Dengan adanya rapport, diharapkan klien juga akan lebih terbuka 

dan percaya kepada konselor sehingga informasi yang dibutuhkan dapat 

diperoleh secara lengkap dan akurat. 

(2) Menyelenggarakan penstrukturan. Konselor 

menjelaskan kepada klien tentang struktur yang ada dalam konseling 

perorangan, seperti: pengertian, tujuan, asas dan proses konseling. 
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(3) Mengadakan kontrak waktu. Konselor 

bersama klien menetapkan waktu yang akan digunakan selama proses 

konseling berlangsung. 

2.2.3.2.2. Tahap kegiatan 

Tahap kegiatan merupakan tahap inti dimana pada tahap ini konselor 

bersama klien membahas permasalahan yang dialami. Pada tahap ini konselor 

melakukan beberapa langkah, diantaranya: 

(1) Mengidentifikasi masalah yang dialami klien. 

(2) Mendiagnosis masalah klien. 

(3) Melakukan prognosis untuk mencari alternatif pemecahan masalah. 

(4) Memberikan treatment kepada klien . 

2.2.3.2.3. Tahap akhir 

Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu: 

(1) Konselor bersama klien membuat 

kesimpulan mengenai hasil proses konseling. 

(2) Menyusun rencana tindakan yang akan 

dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses 

konseling sebelumnya. 

(3) Mengevaluasi jalannya proses dan hasil 

konseling (penilaian segera). menanyakan kepada klien pemahaman yang 

diperoleh setelah mengikuti proses konseling (understanding), perasaan klien 

saat dan setelah mengikuti proses konseling (comfortable), langkah yang akan 

diambil (action) dan waktu pelaksanaannya. 
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2.2.3.3 Tahap Evaluasi  

Tahap ini meliputi, 

2.2.3.3.1 Melakukan evaluasi jangka pendek 

 
2.2.3.4 Tahap Analisis Hasil Evaluasi 

Tahap ini meliputi, 

2.2.3.4.1 Menafsirkan hasil konseling 

 
2.2.3.5 Tahap Tindak Lanjut 

Tahap ini meliputi, 

2.2.3.5.1 Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut 

2.2.3.5.2 Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut terhadap pihak terkait 

2.2.3.5.3 Melakukan rencana tindak lanjut 

 
2.2.3.6 Tahap Laporan 

Tahap ini meliputi, 

2.2.3.6.1 Pelaporan hasil konseling perorangan 

Tahap-tahap dalam layanan konseling perorangan tersebut harus 

dilaksanakan secara runtut agar nantinya proses konseling dapat berjalan dengan 

lancar dan dapat memberikan hasil yang optimal khususnya kepada Konseli 

(peserta didik).  
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2.3 Pendidikan Profesional Konselor 

 
2.3.1 Pengertian Pendidikan Profesi Konselor 

 
Kaitannya dengan pendidikan profesional Konselor, sesuai dengan amanat 

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan bahwa “sebagai seorang pendidik, Konselor dipersyaratkan 

memiliki kualifikasi akademik S-1 yang mencerminkan penguasaan kemampuan 

akademik di bidang Bimbingan dan Konseling”. Untuk keperluan ini 

diselenggarakan program S-1 Bimbingan dan Konseling dengan tujuan 

memfasilitasi pembentukan kompetensi akademik calon Konselor. Selanjutnya, 

pembentukan penguasaan kemampuan profesional yang utuh sebagai 

penyelenggara pelayanan ahli Bimbingan dan Konseling yang memandirikan 

dalam jalur pendidikan formal, diselenggarakan pendidikan profesi berupa latihan 

dalam menerapkan kompetensi akademik dalam Bimbingan dan Konseling dalam 

konteks otentik khususnya dalam jalur pendidikan formal. 

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pendidikan profesional 

Konselor merupakan program pendidikan berkelanjutan terdiri dari 2 jenjang 

yaitu program sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling dan jenjang Pendidikan 

Profesi Konselor (PPK) untuk mempersiapkan peserta didik menjadi Konselor 

yang memenuhi persyaratan standar sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008. 
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Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 

dijelaskan bahwa “pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah 

program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan 

dengan persyaratan keahlian tertentu”.  

Dengan adanya penjelasan ini dapat ditarik suatu simpulan bahwa 

pendidikan profesi Konselor merupakan pendidikan tinggi setelah program strata 

satu atau sarjana (S1), untuk mempersiapkan peserta didik menjadi Konselor yang 

profesional (memiliki keahlian dan kompetensi baik akademik maupun 

profesional) dalam menyelenggarakan layanan-layanan Bimbingan dan 

Konseling. 

 
2.3.2 Dasar Legal Pendidikan Profesional Konselor 

 
Terdapat beberapa dasar legal pengembangan program Pendidikan 

Profesional Konselor di Indonesia. Adapun dasar legal tersebut dalam Proposal 

Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional Konselor Universitas Negeri 

Padang (2009:8-9) adalah sebagai berikut,  

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, khususnya tentang ketentuan bahwa 
Konselor merupakan salah satu jenis pendidik dan tentang 
Pendidikan Profesi. 

(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
khususnya tentang ketentuan bahwa Guru, termasuk Guru 
Bimbingan dan Konseling atau Konselor adalah tenaga 
profesional yang dibuktikan  dengan sertifikat pendidik. 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan, terutama tentang kompetensi profesional 
pendidik yang secara keseluruhan membingkai kompetensi 
Konselor. 

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, 
khususnya tentang ketentuan pendidikan profesi serta status dan 
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beban kerja Konselor yang disejajarkan dengan Guru di sekolah 
atau madrasah. 

(5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor 
tentang tuntutan wajib menerapkan standar kualifikasi akademik 
dan kompetensi Konselor, serta tenggang waktu penyiapan 
Konselor yang memenuhi standar. 

(6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan tentang 
persyaratan perguruan tinggi dan aturan penyelenggaraan 
Program Pendidikan Profesi. 

(7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/P/2009 
tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program 
Sarjana (S-1) Kependidikan. 
 
 

2.3.3 Program Pendidikan Konselor 
 
Penyiapan tenaga profesional Konselor dilaksanakan melalui program 

pendidikan akademik dan profesi dengan pola sebagaimana tergambar dalam 

diagram berikut, 

Jalur Profesi  Jalur Akademik 

 

 
 
 
 
  
 

 
Gambar 3 

Arah Program Pendidikan Konselor 
Keterangan: 

           : Kelanjutan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. 
          

(1) Program Pendidikan Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling 
Program Sarjana (S1) Bimbingan dan Konseling merupakan 
“pendidikan dasar” bagi Konselor profesional. 
(a) Pada program Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling ini, 

standar kompetensi Konselor dikuasai, terutama dalam aspek-
aspek akademik dan arah-arah praktiknya. 

PPK-2 

PPK-1 

SLTA S1 
BK 

S3 
BK 

S2 
BK 
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(b) “Raw Input” dasar pendidikan tenaga profesional Konselor 
pada jenjang Sarjana (S-1) adalah tamatan SLTA (semua 
jurusan) yang diseleksi dengan prinsip excellent dan equity. 

(c) Lulusan Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling yang 
memenuhi persyaratan dapat menempuh pendidikan Magister 
(S-2) dan selanjutnya Doktor (S-3) Bimbingan dan Konseling 
pada program Pascasarjana. Program akademik Pascasarjana 
(S-1 dan S-3) ini membina akademisi yang lebih menekankan 
kemampuan analisis teoritik atau keilmuan dalam bidang 
Bimbingan dan Konseling.  

(2) Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) 
(a) Lulusan program S-1 Bimbingan dan Konseling yang 

memenuhi persyaratan dapat melanjutkan pendidikan ke 
program Pendidikan Profesi Konselor (PPK-strata 1) atau ke 
program Magister Bimbingan dan Konseling. 

(b) Program Pendidikan Profesi Konselor didisain untuk 
menyiapkan Konselor Profesional sebagai tenaga praktisi ahli 
yang akan memberikan pelayanan profesi konseling terhadap 
peserta didik di masyarakat luas, baik pada setting sekolah 
maupun luar sekolah. 

(c) “Raw Input” program Pendidikan Profesi Konselor adalah 
Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling. 

(d) Kemampuan khusus profesional lulusan Pendidikan Profesi 
Konselor adalah. 
1) Analisis dan aplikasi proses pembelajaran melalui modus 

pelayanan konseling, dalam hal ini aplikasi high-touch 
dan high tech pelayanan konseling. 

2) Penyusunan program dan perencanaan proses 
pembelajaran melalui modus pelayanan konseling. 

3) Pelaksanaan pelayanan konseling melalui berbagai jenis 
layanan dan kegiatan pendukung. 

4) Evaluasi proses dan hasil pelayanan konseling. 
5) Pelaporan kegiatan pelayanan konseling. 

(e) Tamatan Pendidikan Profesi Konselor dapat melanjutkan 
studi ke jenjang Pendidikan Profesi Konselor Spesialis (PPK-
2).(UNP, 2009:10-12). 
 

2.3.3.1 Program Pendidikan Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling  

Program pendidikan Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling merupakan 

program pendidikan dasar bagi calon Konselor profesional dan mendasari 

Program Pendidikan Profesi Konselor. Substansi program pendidikan Sarjana (S-
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1) Bimbingan dan Konseling sepenuhnya berada di dalam kawasan trilogi profesi 

Konselor. 

2.3.3.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan Program Pendidikan Sarjana (S1) Bimbingan 
dan Konseling 
 

Terdapat beberapa visi, misi, dan tujuan pendidikan Sarjana (S-1) 

Bimbingan dan Konseling, dalam Proposal Penyelenggaraan Program Pendidikan 

Profesional Konselor (2009:8-9), visi, misi, dan tujuan pendidikan Sarjana (S-1) 

Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut, 

(1) Visi dan Misi 
Visi dan misi program pendidikan Sarjana (S-1) Bimbingan 

dan Konseling adalah tersedianya Konselor profesional yang 
memenuhi sejumlah karakteristik dasar profesi dalam rangka 
trilogi profesi Konselor demi pelayanan Konseling pada semua 
jalur, jenis, dan jenjang pendidikan untuk mencapai tujuan 
pendidikan nasional. 

Sedangkan, misi khusus program pendidikan Sarjana (S-1) 
Bimbingan dan Konseling adalah meyiapkan Sarjana yang 
memiliki kemampuan akademik kesarjanaan pada umumnya, 
khususnya yang mendasari kualifikasi dan kompetensi profesi 
Konselor setelah tamatan program Sarjana (S-1) Bimbingan dan 
Konseling itu menyelesaikan proram Pendidikan Profesi Konselor 
nantinya. 

(2) Tujuan 
Tujuan umum Program pendidikan Sarjana (S-1) 

Bimbingan dan Konseling bertujuan untuk menghasilkan Sarjana 
Bimbingan dan Konseling yang mempunyai kemampuan 
akademik yang kuat sebagai dasar pengembangan kualifikasi dan 
kompetensi pendidik profesional. 

Sedangkan, tujuan khusus program pendidikan Sarjana (S-
1) Bimbingan dan Konseling adalah untuk menghasilkan, 
(a) Sarjana Bimbingan dan Konseling yang menguasai 

kemampuan akademik yang kuat dalam rangka 
pengembangan karakteristik profesi dan trilogi profesi 
pendidik. Secara khusus, kemampuan Sarjana Bimbingan dan 
Konseling itu diorientasikan pada dasar-dasar keilmuan dan 
teknologi pelayanan konseling serta wawasan keberadaan dan 
kondisi lapangannya pada jalur, jenis, dan jenjang satuan 
pendidikan yang relevan. 
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(b) Sarjana Bimbingan dan Konseling yang memenuhi 
persyaratan dasar untuk mengikuti program Pendidikan 
Profesi Konselor. 
 

 
2.3.3.1.2 Hak dan Kewenangan Khusus Lulusan Program Pendidikan Sarjana  

(S-1) Bimbingan Dan Konseling 
 

Terdapat beberapa hak dan kewenangan khusus yang dimiliki oleh lulusan 

program Pendidikan Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling, adapun hak dan 

kewenangan tersebut adalah sebagai berikut, 

(1) Sarjana Pendidikan bidang Bimbingan dan Konseling berwenang 
memasuki dunia kerja sebagaimana pemegang ijasah Sarjana 
lainnya dan segenap lapangan pekerjaan, khususnya untuk 
instansi negeri maupun swasta, sesuai dengan formasi yang ada, 
utamanya dalam bidang kependidikan. 

(2) Sarjana Pendidikan bidang Bimbingan dan Konseling berwenang 
melanjutkan studi pada program Pendidikan Profesi Konselor 
(PPK) sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 

(3) Sarjana Pendidikan bidang Bimbingan dan Konseling berwenang 
melanjutkan studi pada program Pendidikan Magister (S-2) yang 
relevan dengan program sarjananya atau program lainnya, sesuai 
dengan persyaratan yang berlaku (UNP, 2009:9-10). 

 
 

2.3.3.1.3 Kurikulum Program Pendidikan Sarjana (S-1) Bimbingan dan 
Konseling  

 
(1) Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum program Pendidikan Sarjana (S-1) Bimbingan dan 

Konseling adalah sebagai berikut, 

(a) Mata ajaran dan kegiatan disusun dalam unit mata kuliah yang 
disajikan menurut sistem semester. 

(b) Setiap mata kuliah memuat kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, 
dan kegiatan atau tugas mandiri. 

(c) Diantara semua mata kuliah, ada yang bersifat wajib atau pilihan, 
dan sebagian diantaranya ada yang menjadi prasayarat bagi mata 
kuliah lainnya. 

(d) Penyelenggaraan setiap mata kuliah diakhiri dengan ujian mata 
kuliah yang hasilnya digunakan untuk menetapkan prestasi 
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mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah tersebut, sesuai dengan 
pedoman penilaian yang tercantum di dalam buku panduan 
kegiatan akademik yang berlaku. 

(e) Pada akhir program Sarjana kepada lulusan diberikan ijazah 
Sarjana Pendidikan  disertai dengan transkrip nilai untuk seluruh 
mata kuliah dan kegiatan yang diikuti. (UNP, 2009:19-20). 

 
 

(2) Pendekatan Pembelajaran 

Dalam Proposal Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional 

Konselor (2009:15) dijelaskan bahwa,  

Pendekatan pembelajaran pada program Pendidikan Sarjana (S-1) 
Bimbingan dan Konseling pada dasarnya mengarah pada 
penguasaaan konsep yang diperkuat oleh wawasan kondisi 
lapangan dengan kegiatan peninjauan lapangan berupa observasi, 
wawancara, studi kasus, studi dokumentasi, dan kegiatan 
lapangan lainnya, dan setiap mata kuliah perlu menyajikan 
konsep-konsep utuh dan terperinci mengenai substansi 
perkuliahannya disertai dengan wawasan kondisi lapangan 
melalui kegiatan lapangan yang dimaksudkan itu. 
 

Dari hal di atas dapat dikatakan bahwa keseluruhan proses pembelajaran 

dalam Pendidikan Sarjana (S1) Bimbingan dan Konseling berorientasi pada 

pembelajaran dasar-dasar teoritis dalam Bimbingan dan Konseling dan untuk 

memperkuat pemahaman mahasiswanya dilakukan praktik-praktik yang 

berhubungan dengan teori-teori yang telah diajarkan. Pada hakekatnya, 

kurikulum program pendidikan Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling 

membentuk calon Konselor yang memiliki kemampuan atau kompetensi 

akademik pada bidang Bimbingan dan Konseling. 

 
2.3.3.2 Pendidikan Profesi Konselor 

Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) merupakan kelanjutan dari 

program Pendidikan Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling. Antara program 
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Pendidikan Profesi Konselor dan program Pendidikan Sarjana (S-1) Bimbingan 

dan Konseling didesain terjadinya keterkaitan yang sungguh-sungguh dan 

signifikan berkenaan dengan karakteristik dan trilogi profesi Konselor 

 

2.3.3.2.1 Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Profesi Konselor 

Terdapat beberapa visi, misi, dan tujuan pendidikan profesi Konselor, dalam 

Proposal Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional Konselor (2009:7-8), 

visi, misi, dan tujuan pendidikan profesi Konselor adalah sebagai berikut, 

(1) Visi dan Misi Pendidikan Profesi Konselor 
Visi dan misi program Pendidikan Profesi Konselor adalah 

tersedianya Konselor profesional yang memenuhi sejumlah 
karakteristik daasar profesi dalam rangka trilogi profesi Konselor 
demi pelayanan peserta didik pada semua jalur, jenis, dan jenjang 
pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan dalam 
menyelenggarakan praktik secara mandiri (privat) pada 
masyarakat luas. 

Sedangkan, misi khusus program Pendidikan Profesi 
Konselor adalah menyiapkan Konselor yang memiliki 
kemampuan keahlian profesional dalam pelayanan peserta didik 
pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan untuk mancapai 
tujuan pendidikan nasional dan dalam menyelenggarakan praktik 
secara mandiri kepada masyarakat luas.  

(2) Tujuan Pendidikan Profesi Konselor 
Tujuan umum program Pendidikan Profesi Konselor 

bertujuan untuk menghasilkan tenaga profesional ahli yang 
menyandang gelar profesi Konselor, yang mampu melaksanakan 
pelayanan profesi bagi peserta didik dan warga masyarakat luas. 

Sedangkan, tujuan khusus program Pendidikan Profesi 
Konselor adalah untuk mempersiapkan, 
(a) Konselor yang menguasai standar kompetensi Konselor untuk 

memberikan pelayanan profesi kepada para individu, baik 
perorangan maupun kelompok, dam setting sekolah maupun luar 
sekolah, sesuai dengan permasalahan dan tuntutan perkembangan 
individu tersebut, menurut pada prinsip-prinsip kelimuan, 
tekhnologi, dan pelayanan peserta didik profesional. 

(b) Konselor yang menunjukkan tanggung jawab terhadap 
perkembangan dan permasalahan warga masyarakat. Dan, dapat 



74 

 

mememberikan pelayanan profesi peserta didik secara profesional 
dan mandiri dalam konteks budaya Indonesia. 

(c) Konselor yang mengenal, menghayati, dan mengamalkan kode etik 
peserta didik, baik dalam keilmuan, penelitian, maupun 
keprofesionalan. 

(d) Konselor yang mampu menyelenggarakan praktik pribadi dalam 
pelayaan profesi di tengah-tengah masyarakat. 

(e) Konselor yang mampu melaksanakan penelitian terapan (action 
research) dalam bidang peserta didik.  

2.3.3.2.2 Hak dan Kewenangan Khusus Lulusan Pendidikan Profesi Konselor 

Terdapat beberapa hak dan kewenangan khusus yang dimiliki oleh seorang 

Konselor yang telah lulus dalam menempuh pendidikan profesi Konselor, adapun 

hak dan kewenangan tersebut adalah sebagai berikut,  

(1) Memenuhi persyaratan diangkat sebagai seorang Konselor pada jenis 
atau jenjang satuan pendidikan tertentu. 

(2) Civil effect yaitu penghargaan pangkat kepegawaian sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

(3) Kewenangan praktik pribadi (private practice), khususnya dalam 
melakukan kegiatan pelayanan konseling baik pada setting pendidikan 
formal maupun pada setting pendidikan non formal dan informal (UNP, 
2009:13). 
 

 
2.3.3.2.3 Kurikulum Pendidikan Profesi Konselor 

(1) Struktur Kurikulum 

Kurikulum program Pendidikan Profesi Konselor merupakan kurikulum 

profesi yang menekankan pada penguasaan keahlian praktik pelayanan 

profesional konseling. Kurikulum program Pendidikan Profesi Konselor bertumpu 

pada standar kompetensi Konselor yang tertulis dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Konselor yang terbagi dalam 4 kategori kompetensi 

pendidik yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional. 
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Pada dasarnya, kurikulum program S-1 Bimbingan dan Konseling dan 

program Pendidikan Profesi Konselor bersifat berkesinambungan, hal tersebut 

dikarenakan “kurikulum S-1 Bimbingan dan Konseling mendasari kurikulum 

Pendidikan Profesi Konselor dan kurikulum Pendidikan Profesi Konselor 

merupakan kelanjutan kurikulum S-1 Bimbingan dan Konseling menuju keahlian 

profesional konseling” (UNP, 2009:14). 

(2) Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran pada kurikulum program Pendidikan Profesi 

Konselor pada dasarnya mengarah untuk penguasaan keterampilan keahlian 

pelayanan profesional konseling yang diwujudkan dalam bentuk praktik nyata. 

Praktik nyata ini didasarkan pada konsep atau teori dan wawasan lapangan yang 

diperoleh pada program S-1 Bimbingan dan Konseling. Praktik ini 

diselenggarakan terhadap sasaran di lapangan, baik pada setting pendidikan 

formal, non formal, maupun informal, serta setting kemasyarakatan lainnya 

seperti instansi, dunia kerja, dan organisasi kemasyarakatan. 

Dengan demikian “kegiatan praktik lapangan dalam kurikulum Pendidikan 

Profesi Konselor berbobot 80% dari keseluruhan kegiatan dan 20% kegiatan 

analisis dan pemantapannya. Kegiatan praktik lapangan meliputi minimal 600 jam 

nyata. Hal ini disesuaikan dengan standar Internasional Konselor professional”. 

(UNP, 2009:15). 

(3) Struktur dan Cakupan Kurikulum Pendidikan Profesi Konselor 

Struktur dan cakupan kurikulum Pendidikan Profesi Konselor meliputi 

kegiatan praktik lapangan dan analisisnya yang mencakup aspek-aspek, 
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(a) Format layanan individual dan kelompok. 

(b) Wawasan lintas budaya dan lintas kelembagaan. 

(c) Pengukuran evaluasi dan akuntabilitas layanan. 

(d) Kode etik profesi 

(e) Praktik pribadi (UNP, 2009:10). 

Landasan akademik substansi mata kuliah dan kurikulum Pendidikan 

Profesi Konselor pada dasarnya telah dikuasai oleh mahasiswa sewaktu mereka 

menempuh program S-1 Bimbingan dan Konseling.  

Program Pendidikan Profesi Konselor pada hakekatnya merupakan 

kelanjutan dari S-1 Bimbingan dan Konseling, pada Program Pendidikan Profesi 

Konselor lebih menitiberatkan pada praktik lapangan yang memiliki presentase 

bobot lebih besar daripada pembelajaran yang bersifat teoritik (kebalikan dari 

kurikulum Program Pendidikan Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling). hal 

tersebut dikarenakan tujuan akhir daripada Program Pendidikan Konselor (PPK) 

ini adalah untuk mencetak Konselor yang tidak hanya menguasai kompetensi 

akademik tetapi juga menguasai kompetensi profesional, sehingga meningkatkan 

profesionalitas Konselor dalam menyelenggarakan layanan-layanan Bimbingan 

dan Konseling. 

 
2.3.4 Organisasi Profesi Konselor 

 
Berdasarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2003:41), organisasi 

profesi merupakan organisasi kemasyarakatan yang mewadahi seluruh spesifikasi 

yang ada di dalam profesi yang dimaksud. perekat utama dari organisasi itu 
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adalah sebutan profesi itu sendiri, yang di dalamnya bisa dikembangkan sejenis 

himpunan atau ikatan yang berorientasi pada spesifikasi profesi itu. 

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) merupakan wadah 

bagi tenaga profesi Bimbingan dan Konseling dan disebut sebagai organisasi 

profesi. ABKIN terbentuk sejak tahun 1975 tepatnya pada tanggal 17 Desember 

1975 yang sebelumnya menggunakan nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia 

(IPBI). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2003:41), menyebutkan bahwa 

“kepengurusan organisasi ABKIN berada di tingkat nasional, daerah (Provinsi), 

dan cabang (Kabupaten atau Kota)”. Selanjutnya, menurut Munandir (2005:12), 

“dalam menjalankan tugasnya ABKIN dibantu oleh sejumlah divisi yaitu yaitu 

IGPI, ISKIN, IDPI dan untuk pengawasan serta pemberian sanksi pelanggaran. 

Kode etik secara khusus ditangani oleh dewan kehormatan ABKIN”. 

ABKIN sebagai organisasi profesi memiliki fungsi serta peranan yang 

cukup besar dalam menjaga eksistensi dan kualitas profesi di lapangan. Hal ini 

tertuang di dalam Anggaran Dasar pada Bab III pasal 5 tentang “Sifat dan Fungsi 

ABKIN” (ABKIN 2005:8) yaitu, 

(1) Sebagai wadah pemersatu, pembinaan, dan pengembangan 
anggota dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 

(2) Sebagai wadah peran serta profesional BK dalam usaha 
menyukseskan pembangunan nasional. 

(3) Sebagai saran penyalur aspirasi anggota serta sarana komunikasi 
sosial timbal balik antar organisasi kemasyarakatan dan 
pemerintah. 

 
2.4 Hubungan Antara Pendidikan Profesi Konselor Dengan 

Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Layanan Konseling 
Perorangan 
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Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, sosok 

utuh kompetensi Konselor terdiri atas 2 komponen yang berbeda namun 

terintegrasi dalam praksis sehingga tidak bisa dipisahkan yaitu,  

Kompetensi akademik Konselor yang diperoleh melalui Program S-1 
Bimbingan dan Konseling dan kompetensi profesional Konselor 
diperoleh melalui penerapan kompetensi akademik dalam Bimbingan 
dan Konseling yang telah dikuasai pada tahap pendidikan akademik 
dijenjang S-1 Bimbingan dan Konseling dalam latihan yang sistematis 
serta beragam situasinya dalam konteks otentik di lapangan, yang 
dikemas sebagai Pendidikan Profesi Konselor. 
 
Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) ini bertujuan untuk 

menghasilkan tenaga profesional ahli yang menyandang gelar profesi Konselor 

yang mampu melaksanakan pelayanan profesi bagi peserta didik dan warga 

masyarakat luas. Program Pendidikan Profesi Konselor ini juga merupakan upaya 

untuk lebih meningkatkan kinerja Konselor di lapangan yang dirasakan kurang 

begitu optimal bagi masyarakat pengguna layanan. Banyak Konselor di lapangan 

yang dalam memberikan pelayanan khususnya layanan konseling perorangan 

tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah yang ada atau terkesan asal-asalan, 

padahal layanan konseling perorangan adalah “Jantung Hati” dari Bimbingan dan 

Konseling dan harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dalam hal 

tersebut.  

Pendekatan pembelajaran pada kurikulum program Pendidikan Profesi 

Konselor pada dasarnya mengarah untuk penguasaan keterampilan keahlian 

pelayanan profesional konseling yang diwujudkan dalam bentuk praktik nyata. 

Praktik nyata ini didasarkan pada konsep atau teori dan wawasan lapangan yang 

diperoleh pada program S-1 Bimbingan dan Konseling. Praktik ini 
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diselenggarakan terhadap sasaran di lapangan, baik pada setting pendidikan 

formal, non formal, maupun informal, serta setting kemasyarakatan lainnya 

seperti instansi, dunia kerja, dan organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian 

“kegiatan praktik lapangan dalam kurikulum Pendidikan Profesi Konselor 

berbobot 80% dari keseluruhan kegiatan dan 20% kegiatan analisis dan 

pemantapannya. Kegiatan praktik lapangan meliputi minimal 600 jam nyata. Hal 

ini disesuaikan dengan standar Internasional Konselor profesional”. (UNP, 

2009:15).  

Sedangkan pada struktur dan cakupan kurikulum Pendidikan Profesi 

Konselor meliputi kegiatan praktik lapangan dan analisisnya yang di dalamnya 

mencakup aspek-aspek format layanan individual dan kelompok, wawasan lintas 

budaya dan lintas kelembagaan, pengukuran evaluasi dan akuntabilitas layanan, 

kode etik profesi, praktik pribadi. 

Dengan adanya hal tersebut maka Konselor yang telah menempuh Program 

Pendidikan Profesi Konselor (PPK) pada dasarnya telah menguasai kompetensi 

akademik dan kompetensi profesional sebagai seorang Konselor profesional. 

Kurikulum Pendidikan Profesi Konselor yang lebih menitik beratkan pada praktik 

di lapangan membuat kinerja Konselor semakin terampil dan profesional dalam 

melaksanakan layanan baik dalam format individual maupun kelompok. Jadi 

dapat dikatakan bahwa Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dalam 

melaksanakan layanan-layanan terutama layanan Konseling Perorangan akan 

lebih optimal dan profesional sesuai tahapan-tahapan yang ada dan lebih terampil 

dalam menggunakan teknik-teknik dalam konseling perorangan sehingga hasil 
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layanan dapat diperoleh dengan optimal terutama bagi pengguna layanan 

(Konseli). 

 
2.5 Perbedaan Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Layanan 

Konseling Perorangan Antara Konselor Lulusan Pendidikan 
Profesi Konselor Dengan Konselor yang Belum Menempuh 
Pendidikan Profesi Konselor 

 
Kurikulum program Pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling yang 

proporsi teorinya lebih banyak dari praktik karena menitikberatkan pada 

penguasaan kompetensi akademik bagi seorang Konselor. Kompetensi akademik 

ini kiranya belum cukup bagi Konselor dalam menyelenggarakan layanan yang 

berkualitas bagi peserta didik terutama dalam penyelenggaraan layanan konseling 

perorangan. Hal ini juga didasarkan fakta bahwa pelaksanaan layanan konseling 

perorangan ini dirasakan belum optimal oleh pengguna layanan, dikarenakan 

Konselor tidak melaksanakan layanan ini sesuai dengan tahapan-tahapan dan 

teknik-teknik yang ada. Alhasil layanan yang diberikan tidak sesuai yang 

diharapkan terutama bagi Konseli. 

Untuk meningkatkan keprofesionalan Konselor maka salah satu upaya dari 

pemerintah adalah menyelenggarakan Pendidikan Profesi Konselor (PPK), 

program pendidikan ini lebih menitikberatkan pada praktik di lapangan terutama 

praktik layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling 

perorangan. Hal tersebut membuat Konselor menjadi semakin terampil dalam 

menyelenggarakan layanan-layanan terutama ketiga layanan tersebut. Pendidikan 

Profesi Konselor pada dasarnya adalah mencetak Konselor yang memiliki 

kompetensi profesional, sehingga Konselor lulusan S-1 Bimbingan dan Konseling 
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dan Pendidikan Profesi Konselor telah memiliki sosok utuh sebagai seorang 

Konselor yang profesional karena telah memiliki kompetensi akademik dan 

kompetensi profesional. 

Jadi secara teoritik dapat dikatakan bahwa Konselor yang telah menempuh 

pendidikan Profesi Konselor akan lebih terampil dalam menyelenggarakan 

layanan konseling perorangan sesuai dengan tahapan-tahapan dan teknik-teknik 

yang ada, apabila dibandingkan dengan Konselor yang belum menempuh 

Pendidikan Profesi Konselor.  

Kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja terutama faktor 

kepribadian, pengembangan profesi, kemampuan memberikan layanan, dan antar 

hubungan dan komunikasi, dapat dijelaskan sebagai berikut, 

(1) Dalam hal kepribadian, Konselor yang telah menempuh Pendidikan Profesi 

Konselor akan lebih menunjukkan kepribadian sebagai seorang Konselor. 

Dikarenakan Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor telah memiliki 

kompetensi akademik dan kompetensi profesional sehingga layak disebut 

sebagai Konselor yang profesional terutama dalam menyelenggarakan 

layanan konseling perorangan. 

(2) Untuk faktor pengembangan profesi, jelas terlihat bahwa Konselor lulusan 

Pendidikan Profesi Konselor telah melakukan pengembangan profesi untuk 

mendukung peningkatan kemampuan profesionalnya. Dengan mengikuti 

program pendidikan ini maka dirinya akan semakin baik dalam 

menyelenggarakan layanan Bimbingan dan Konseling.  
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(3) Kaitannya dengan faktor kemampuan memberikan layanan, program 

Pendidikan Profesi Konselor yang lebih menitikberatkan pada praktik 

lapangan membuat Konselor lulusannya menjadi semakin terampil dalam 

menyelenggarakan layanan, sehingga layanan yang diberikan dapat lebih 

berkualitas. Khususnya dalam memberikan layanan konseling perorangan, 

karena Pendidikan Profesi Konselor menitikberatkan pada melatih 

keterampilan Konselor dalam menyelenggarakan layanan konseling 

perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok, 

(4) Dalam hal antar hubungan dan komunikasi terutama dengan Klien, Konselor 

lulusan Pendidikan Profesi Konselor akan lebih terampil dalam membentuk 

hubungan dan menjalin komunikasi yang baik khususnya dalam 

menyelenggarakan layanan konseling perorangan. Hal tersebut dikarenakan 

program Pendidikan Profesi Konselor ini menitiberatkan pada praktik tiga 

layanan yaitu konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling 

kelompok. 

Komunikasi dalam konseling perorangan bersifat teraputik karena 

langsung berhubungan dengan pengentasan masalah yang dialami oleh Klien. 

Dalam program Pendidikan Profesi Konselor, praktik konseling perorangan 

dibimbing dan diawasi oleh Konselor ahli. Jadi dapat dikatakan bahwa 

konseling perorangan yang diselenggarakan oleh Konselor lulusan 

Pendidikan Profesi Konselor mempunyai kualitas hubungan dan komunikasi 

yang baik dan terarah.  
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Dari hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa secara teoritis terdapat 

perbedaan antara kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) 

dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) 

dalam hal melaksanakan layanan konseling perorangan. Hal tersebut yang 

dijadikan permasalahan pokok di dalam penulisan skripsi ini, yang pada dasarnya 

untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja Konselor dalam melaksanakan 

layanan konseling perorangan (ditinjau dari tahapan-tahapan di dalam konseling 

perorangan) antara Konselor lulusan PPK dengan Konselor yang belum 

menempuh PPK di dalam konteks kenyataan yang terjadi di lapangan. 

 
2.6 Indikator Penilaian Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan 

Layanan Konseling Perorangan 
 

Dalam Ditjen PMPTK (2008:39), penilaian merupakan “proses 

pengumpulan informasi (data) untuk mengetahui efektivitas (keterlaksanaan dan 

ketercapaian) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil 

keputusan”. Selanjutnya, ‘menurut Arikunto penilaian merupakan mengambil 

suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Menurut Mardapi 

(1999: 8) penilaian adalah ‘kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil 

pengukuran’ (http://www.zonependidikan.co.cc, 2010).  

Dari beberapa pendapat di atas dapat dilihat bahwa penilaian mengandung 

unsur-unsur yaitu proses, pengambilan data atau informasi, keputusan. jadi dapat 

disimpulkan bahwa penilaian merupakan suatu proses dalam mengambil suatu 

data atau informasi mengenai sesuatu hal sehingga dengan adanya data tersebut 
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dapat menafsirkan sesuatu dengan ukuran baik dan buruk atau efektif dan tidak 

efektif. 

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan 

kepadanya, yang didasarkan atas kemampuan atau keahlian dan keterampilan 

yang dimiliki dalam rangka untuk mencapai tujuan kerja yang telah ditetapkan 

Kaitannya dengan kedua hal di atas maka penilaian kinerja merupakan suatu 

metode dan proses penilaian pada pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok 

orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan 

standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.  Dalam skripsi ini 

penilaian kinerja difokuskan pada penilaian kinerja Konselor dalam melaksanakan 

layanan konseling perorangan ditinjau dari pelaksanaan tahapan-tahapan dalam 

layanan tersebut. 

Dalam bidang Bimbingan dan Konseling, menurut Juntika (2005) terdapat 

dua macam penilaian program kegiatan Bimbingan dan Konseling yaitu 

“penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses untuk mengetahui sampai 

sejauh mana keefektifan layanan bimbingan dilihat dari prosesnya, sedangkan 

penilaian hasil untuk memperoleh informasi keefektifan layanan bimbingan 

dilihat dari hasilnya”.  Skripsi ini lebih memfokuskan pada penilaian proses dalam 

pelaksanaan layanan konseling perorangan, lebih spesifik ditujukan pada tahapan-

tahapan dalam konseling perorangan mulai dari tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, tahap evaluasi, tahap analisis hasil evaluasi, dan tahap tindak lanjut, 

serta tahap laporan. 
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Skripsi ini menggunakan model penilaian dengan skala penilaian, hal ini 

berdasar pada penjelasan Ditjen PMPTK (2008:34) bahwa terdapat 2 model 

penilaian yang paling sesuai dan dapat digunakan sebagai instrumen utama yaitu,  

Skala penilaian dan (lembar) observasi. Skala penilaian mengukur 
penampilan atau perilaku orang lain (individu) melalui pernyataan 
perilaku dalam suatu kontinum atau kategori yang memiliki makna 
atau nilai. Kategori dibuat dalam bentuk rentangan mulai dari yang 
tertinggi sampai terendah. Rentangan ini dapat disimbolkan melalui 
huruf (A, B, C, D) atau angka (4, 3, 2, 1), atau berupa kata-kata, 
mulai dari tinggi, sedang, kurang, rendah, dan sebagainya”. Dalam 
skripsi ini menggunakan model penilaian dengan skala penilaian. 
 
Sebelum melakukan suatu penilaian kinerja, terlebih dahulu dilakukan 

penyusunan indikator penilaian kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif 

dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan 

yang telah ditetapkan. Kaitannya dengan hal tersebut, terdapat beberapa syarat 

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan suatu indikator kinerja, antara lain 

sebagai berikut, 

(1) Spesifik dan jelas; sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan 
interpretasi. 

(2) Dapat diukur secara obyektif; yaitu 2 orang atau lebih yang 
mengukur indikator dan sasaran kinerja mempunyai kesimpulan 
yang sama. 

(3) Relevan; indikator dan sasaran kinerja harus menangani aspek-
aspek obyektif yang relevan. 

(4) Penting; indikator dan sasaran kinerja harus berguna untuk 
menunjuk keberhasilan operasional, keluaran, hasil, manfaat dan 
dampak. 

(5) Sensitif terhadap perubahan; indikator dan sasaran kinerja harus 
cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian 
pelaksanaan dan hasil program. 

(6) Terukur; baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 
(7) Efektif; indikator dan sasaran kinerja yang digunakan dapat 

dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya dengan biaya yang 
tersedia. (http://www.bappenas.go.id, 2008). 
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Berkenaan dengan kepentingan penilaian terhadap.kinerja Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan, indikator penilaian terhadap kinerja 

Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan difokuskan pada 6 

tahapan dalam konseling perorangan yaitu  

(1) Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan dalam konseling perorangan merupakan tahapan pra 

konseling atau tahapan yang dilaksanakan oleh Konselor sebelum melaksanakan 

layanan konseling perorangan. Tahapan ini sangat diperlukan dalam menciptakan 

kondisi yang fasilitatif, yang mendukung bagi pelaksanaan layanan konseling 

perorangan. Tahapan ini meliputi, 

(a) Mengidentifikasi klien 

(b) Mengatur waktu pertemuan 

(c) Mempersiapkan tempat dan perangkat teknis 

(d) Menyiapkan kelengkapan administrasi 

(2) Tahap Pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan inti atau kerja dari layanan 

konseling perorangan. Tahapan ini terdiri dari,  

(a) Tahap Awal 

Pada tahap awal atau permulaan proses konseling perorangan, konselor 

melakukan beberapa langkah, diantaranya: 

1) Membina hubungan baik dengan klien (rapport).  

2) Menyelenggarakan penstrukturan. 

3) Mengadakan kontrak waktu. 
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(b) Tahap Kegiatan 

Tahap kegiatan merupakan tahap inti dimana pada tahap ini Konselor 

bersama klien membahas permasalahan yang dialami. Pada tahap ini 

Konselor melakukan beberapa langkah, diantaranya: 

1) Mengidentifikasi masalah yang dialami klien. 

2) Mendiagnosis masalah klien. 

3) Melakukan prognosis untuk mencari alternatif pemecahan masalah. 

4) Memberikan treatment kepada klien . 

(c) Tahap Akhir 

Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu: 

1) Konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses 

konseling. 

2) Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan 

yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. 

3) Mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling (penilaian segera). 

(3) Tahap Evaluasi  

Tahapan ini meliputi, 

(a) Melakukan evaluasi jangka pendek 

(4) Tahap Analisis Hasil Evaluasi 

Tahapan ini meliputi 

(a) Menafsirkan hasil konseling 

(5) Tahap Tindak Lanjut 

Tahapan ini meliputi, 
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(a) Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut 

(b) Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut terhadap pihak terkait 

(c) Melakukan rencana tindak lanjut 

(6) Tahap Laporan 

Tahapan ini meliputi, 

(a) Pelaporan hasil konseling perorangan 

Indikator-inidkator tersebut nantinya akan dijabarkan dalam instrumen 

penelitian yang berbentuk angket dengan menggunakan skala penilaian. 

Kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling individual akan 

lebih baik dan optimal jika dalam pelaksanaannya berpedoman pada tahapan-

tahapan atau prosedur-prosedur yang ada dalam konseling individual. 

Menjalankan tahapan secara runtut, utuh, dan terampil, akan mendukung 

kelancaran kinerja Konselor dalam melaksanakan konseling perorangan. Hal ini 

akan berdampak pada pencapaian tujuan konseling yang optimal yang sesuai 

dengan harapan dan kebutuhan Konseli. 

 
2.7 Hipotesis 

 
Menurut Arikunto (2006:71), hipotesis sebagai “suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul”.  

Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat ditentukan hipotesis 

penelitian ini adalah “terdapat perbedaan kinerja Konselor dalam melaksanakan 

layanan konseling perorangan antara Konselor lulusan Pendidikan Profesi 

Konselor dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor”. 

Dalam hal ini, kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dalam 



89 

 

melaksanakan layanan konseling perorangan lebih baik dibandingkan dengan 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor. 

Berdasarkan teori yang dipaparkan di atas, maka dapat diperoleh suatu peta 

konsep atau dalam hal ini disebut peta probelematik dalam penelitian skripsi ini, 

untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk tabel berikut : 

 
 
 
 
 
Tabel 2.2 

Peta Problematik Skripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Studi Komparatif 

Perbedaan Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan 
Antara Konselor Lulusan Pendidikan Profesi Konselor Dengan Konselor Yang Belum 

Menempuh Pendidikan Profesi Konselor  

Konselor lulusan 
Pendidikan Profesi 

Konselor yang belum menempuh 
Pendidikan Profesi Konselor 

Kurikulum PPK : 
(1) Kelanjutan dari program S-1 Bimbingan dan 

Konseling 
(2) Lebih menekankan pada praktik nyata di 

lapangan (80%-85%)  
(3) Memfokuskan diri pada layanan konseling 

perorangan, konseling kelompok dan 
bimbingan kelompok 

Kurikulum S-1 Bimbingan dan Konseling:  
(1) Keseluruhan proses pembelajaran dalam Pendidikan 

Sarjana (S1) Bimbingan dan Konseling berorientasi pada 
pembelajaran dasar-dasar teoritis dalam Bimbingan dan 
Konseling 

(2) Untuk memperkuat pemahaman mahasiswanya dilakukan 
praktik-praktik yang berhubungan dengan teori-teori yang 
telah diajarkan. 

Penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 
profesional melalui berbagai mata kuliah baik mata kuliah 
umum maupun khusus. 

Meningkatkan dan memantapkan kompetensi 
pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional 
yang telah didapat pada program Pendidikan 
Sarjana S-1 melalui mata kuliah khusus yang 
difokuskan pada layanan bimbingan kelompok, 
konseling kelompok, dan konseling perorangan. 

Menguasai teori dan praktik layanan dalam Bimbingan 
dan Konseling. Tetapi masih diperlukan  adanya 
pelatihan-pelatihan atau pendidikan lanjutan, kaitannya 
dengan peningkatan keprofesionalan dalam 
menyelenggarakan suatu layanan, khususnya layanan 
konseling perorangan 
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Lebih matang dalam penguasaan teori dan praktik 
pelayanan konseling yang profesional khususnya 
layanan konseling perorangan. 

Dalam tahap pelaksanaan konseling 
perorangan, 

(1) Pada tahap awal lebih luwes dalam 
membina hubunngan baik atau rapport, 
tidak terkesan teoritis dalam 
mengadakan penstrukturan, dan 
mengadakan kontrak waktu. Sehingga 
Konseli mau membuka diri secara 
sukarela kepada Konselor, setelah hal 
ini terjadi Konselor baru menginjak 
tahap berikutnya. 

(2) Pada tahap kegiatan, dalam membahas 
permasalahan lebih mendalam sehingga 
diperoleh alternatif pemecahan masalah 
yang sesuai dengan harapan.   Terampil 
dalam menggunakan teknik-teknik  
dalam konseling perorangan. 

Dalam tahap pelaksanaan konseling 
perorangan,  

(1) Pada tahap awal khususnya pada penstrukturan 
akan terkesan teoritis dalam menjelaskan 
tujuan, fungsi, azaz layanan konseling 
perorangan. untuk rapport biasanya hanya 
terbatas pada perilaku non verbal, Konselor 
langsung kepada tahap kegiatan 
mengidentifikasi masalah. dalam hal ini 
Konseli belum membuka diri sepenuhnya. 

(2) Pada tahap kegiatan, dalam mengidentifikasi 
dan mendiagnosis permasalahan Konseli 
banyak hal-hal yang masih belum banyak digali 
sehingga alternatif pemecahan yang diberikan 
kemungkinan belum atau kurang sesuai seperti 
apa yang diharapkan Konseli. Konselor akan 
lebih banyak aktif daripada Konseli. Jarang 
dalam menggunakan teknik-teknik yang ada 
dalam konseling perorangan. 

Dalam tahap perencanaan konselor memberikan 
perhatian yang lebih dan dipersiapkan dengan teliti 
khususnya pada pengaturan waktu pertemuan dan 
menetapkan fasilitas layanan, serta kelengkapan 
administrasi, hal ini berkaitan dengan menciptakan 
kondisi yang nyaman bagi Konseli pada saat 
pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

Dalam mengidentifikasi klien dapat lebih 
tanggap untuk Konseli yang benar-benar memiliki 
suatu masalah,. tidak hanya terbatas pada siswa 
yang nakal 

Dalam tahap perencanaan lebih memfokuskan pada 
mengatur waktu pertemuan untuk saling menyesuaikan 
waktu antara Konselor dengan konseli. Masalah tempat 
dan fasilitas tidak terlalu dipikirkan, dalam arti 
kenyamanan Konseli biasanya jarang untuk diperhatikan. 

Mengidentifikasi klien yang mempunyai masalah 
lebih mendasarkan pada banyaknya pelanggaran yang 
diperbuat oleh siswa. 
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Berdasarkan peta problematik di atas, dapat disimpulkan bahwa skripsi ini 

secara garis besar adalah untuk mengetahui pelaksanaan tahapan-tahapan dalam 

layanan konseling perorangan antara Konselor lulusan Pendidikan Profesi 

Konselor dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor. 

Sehingga nantinya dapat diketahui ada tidaknya perbedaan dari pelaksanaan 

layanan konseling perorangan yang dilaksanakan oleh Konselor lulusan 

Pendidikan Profesi Konselor dan Konselor yang belum menempuh Pendidikan 

Profesi Konselor. Menurut pendapat sementara penulis, Konselor lulusan 

Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan 

dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan terutama dilihat dari pelaksanaan 

tahapan-tahapan dan kegiatan-kegiatan yang ada dalam setiap tahapan konseling 

perorangan tersebut. 

 

Dalam tahap evaluasi, tindak lanjut, dan 
laporan, Konselor selalu melakukan monitoring 
pada perubahan perilaku Konseli, dalam arti 
pasca layanan Konselor masih membantu sampai 
Konseli benar-benar terentaskan dari masalah. 
Konselor selalu melaporkan layanan yang telah 
dilaksanakannya baik pada Kepala Sekolah 
maupun koordinator Konselor di sekolahnya. 

Dalam tahap evaluasi dan tindak lanjut, Konselor 
fokus pada menafsirkan hasil konseling secara 
langsung dengan meminta pendapat dari Guru atau 
wali kelas, tidak langsung kepada siswa. tindak lanjut 
biasanya jarang dilakukan dalam arti konseling 1 
pertemuan selesai. Konselor jarang atau bahkan tidak 
pernah melaporkan layanan yang telah 
dilaksanakannya baik pada Kepala Sekolah maupun 
koordinator Konselor di sekolahnya 

(3) Pada tahap akhir, membantu Konseli dalam 
memilih suatu alternatif pemecahan masalah, 
dalam hal ini kemungkinan Konselor juga akan 
lebih aktif dari Konseli dan lebih cenderung pada 
pemberian nasehat 

(3) Pada tahap akhir,  mendorong konseli untuk 
memilih suatu alternatif tindakan sebagai 
upaya menghilangkan masalah yang dialami 
(konseli berperan secara aktif dalam proses 
layanan). 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Suatu kegiatan penelitian harus menggunakan metode yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat penting agar dapat mencapai tujuan 

penelitian yang diharapkan. Seperti yang dikemukakan oleh Hadi (1990: 4), 

bahwa “untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan, upaya yang harus dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian ilmiah”. 

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka dalam rangka mencari jawaban 

atas permasalahan penelitian ini, diperlukan suatu metode penelitian ilmiah yakni 

untuk membandingkan kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor 

dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

secara berturut-turut dibawah ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, desain 

penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, 

validitas dan reliabilitas instrumen, serta analisis data penelitian. 

 
3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

komparatif. Menurut Nazir (2003:58), “penelitian komparatif adalah sejenis 

penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab 

akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun 
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munculnya suatu fenomena tertentu. Dalam studi komparatif ini, memang sulit 

untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar pembanding, 

sebab penelitian komparatif tidak mempunyai kontrol”. Hal serupa juga 

diungkapkan Arikunto (2006:267), “penelitian komparatif akan menemukan 

persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang 

orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, 

terhadap suatu ide, atau prosedur kerja”. 

Dari pengertian di atas tentang penelitian komparatif, peneliti akan mencari 

informasi yang akurat tentang perbedaan kinerja Konselor dalam melaksanakan 

layanan konseling perorangan antara Konselor lulusan Pendidikan Profesi 

Konselor dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor. 

Oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

komparatif. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Terkait dengan penelitian komparatif, menurut Sugiyono (2006:116), 

terdapat dua model komparasi yaitu  

“komparasi antara dua sampel dan komparasi lebih dari dua sampel 
yang sering disebut komparasi k sampel. Model komparasi dua sampel 
dibagi menjadi dua jenis yaitu sampel yang berkorelasi (related) dan 
sampel yang tidak berkorelasi (independen). Model komparasi dengan 
dua sampel biasanya terdapat dalam desain penelitian eksperimen, dua 
sampel berkorelasi tersebut adalah hasil dari perlakuan terhadap 
variabel dependen. Sedangkan, pada sampel independen, kedua 
sampel tersebut tidak berkaitan satu sama lain karena tidak diberi 
perlakuan apapun”.  
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Pada penelitian ini menggunakan sampel independen karena dua sampel yang 

akan diteliti yaitu Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dan  Konselor 

yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor, tidak berkaitan satu sama 

lain dan tidak diberi perlakuan.  

Menurut Nazir (2003:60), terdapat langkah-langkah pokok dalam studi 

komparatif yaitu sebagai berikut, 

(1) Merumuskan dan mendefinisikan masalah. 
(2) Meneliti literatur yang ada. 
(3) Merumuskan kerangka teoritis dan hipotesis-hipotesis serta 

asumsi-asumsi yang dipakai. 
(4) Membuat rancangan penelitian 

(a) Memilih subyek yang digunakan, dengan teknik pengumpulan 
data yang diinginkan. 

(b) Mengkategorikan sifat-sifat atau atribut-atribut atau hal-hal lain 
yang sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan. 

(5) Menguji hipotesis dan membuat interpretasi terhadap 
hubungan dengan teknik statistik yang tepat.  

(6) Membuat generalisasi, kesimpulan, serta implikasi 
kebijakan. 

(7) Menyusun laporan. 
 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah “segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 

2008: 60). Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, 

yakni variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang diselidiki pengaruhnya, sedangkan variabel terikat 

(Y) adalah variabel yang muncul sebagai akibat dari variabel bebas.  
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3.3.1 Identifikasi Variabel 

Variabel dalam penelitian ini, terdiri dari dua jenis variabel yaitu variabel 

terikat dan variabel bebas. Variabel bebas diberi tanda X, yaitu variabel penyebab 

yang diduga memberikan suatu pengaruh terhadap peristiwa lain. Dalam 

penelitian ini variabel bebasnya adalah Program pendidikan Sarjana (S-1) 

Bimbingan dan Konseling dan Pendidikan Profesi Konselor. 

Variabel terikat diberi tanda Y yang merupakan variabel yang ditimbulkan  

atau efek dari variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah 

kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan. 

 
3.3.2 Hubungan Antar Variabel 

Dalam penelitian ini, program pendidikan yang terdiri dari Sarjana (S-1) 

Bimbingan dan Konseling dan Pendidikan Profesi Konselor sebagai variabel 

bebasnya (X) mempengaruhi kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan sebagai variabel terikatnya (Y). Hubungan variabel X dan 

variabel Y dapat digambarkan sebagai berikut:   

 Variabel X dapat berpengaruh terhadap variabel Y 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 
Hubungan Antar Variabel 

 

Kinerja Konselor dalam 
melaksanakan layanan 
konseling perorangan 

Program Pendidikan  
 Sarjana (S-1) 

Bimbingan dan 
Konseling 

 Pendidikan Profesi 
Konselor (PPK) 
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3.3.3 Definisi Operasional 

(1) Kinerja Konselor merupakan hasil kerja Konselor sebagai tenaga 

profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam 

bidang Bimbingan dan Konseling, yang memiliki tugas dan tanggung 

jawab yaitu memberikan pelayanan kepada para peserta didik sesuai 

dalam kaitannya dengan pengembangan diri peserta didik secara 

optimal. Kinerja Konselor dalam konseling perorangan harus mengacu 

kepada tahapan-tahapan yang ada dalam konseling perorangan yang 

terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, tahap 

analisis hasil evaluasi, dan tahap tindak lanjut, serta tahap laporan hasil 

konseling perorangan. 

(2) Program pendidikan Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling 

merupakan program pendidikan dasar bagi calon Konselor profesional. 

Program pendidikan ini berorientasi pada pembelajaran dasar-dasar 

teoritis dalam Bimbingan dan Konseling dan untuk memperkuat 

pemahaman mahasiswanya dilakukan praktek-praktek yang 

berhubungan dengan teori-teori yang telah diajarkan. Pada dasarnya, 

tujuan kurikulum program pendidikan Sarjana (S-1) Bimbingan dan 

Konseling adalah membentuk calon Konselor yang memiliki 

kemampuan atau kompetensi akademik pada bidang Bimbingan dan 

Konseling. 

(3) Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) merupakan kelanjutan dari 

program Pendidikan Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling. Program 
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pendidikan ini lebih menitikberatkan pada praktik-praktik di lapangan, 

yang secara khusus pada praktik layanan konseling perorangan, 

bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Sehingga, tujuan dari 

Pendidikan Profesi Konselor ini adalah untuk meningkatkan 

keprofesionalan Konselor dalam menyelenggarakan layanan-layanan 

yang terdapat dalam Bimbingan dan Konseling. 

 
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:117), “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”.   

Dalam penelitian ini populasinya adalah Konselor Se-Jawa Tengah, yang 

memiliki ciri-ciri yaitu Konselor yang bekerja dan masih aktif dalam memberikan 

pelayanan Bimbingan dan Konseling kepada peserta didik di sekolah baik Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Se-Jawa Tengah, hal ini berlaku baik bagi 

Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) maupun Konselor yang 

belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK). 

 
3.4.2 Sampel Penelitian 

“Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut” (Sugiyono, 2008: 118). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah area sampling dan purposive sampling. 



98 

 

 Area sampling atau sampel wilayah yaitu teknik pengambilan sampel yang 

digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber 

data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, propinsi, atau kabupaten. 

Menurut Sugiyono (2006:59), “teknik sampling area ini sering digunakan melalui 

dua tahap yaitu menentukan sampel daerah dan menentukan orang-orang yang ada 

di daerah tersebut secara sampling juga”.  

Teknik penentuan sampel dengan sampling area atau sampel wilayah ini 

digunakan pada Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dan Konselor yang 

belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor. Menurut Mustafa dalam 

tety.staff.gunadarma.ac.id (2000), terdapat langkah-langkah pengambilan sampel 

dengan teknik sampling area, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, 

(1) Menyusun sampling frame yang menggambarkan peta wilayah 
Provinsi, Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan, Desa. 

(2) Menentukan wilayah yang akan dijadikan sampel (Kabupaten ?, 
Kotamadya?, Kecamatan?, Desa?). 

(3) Menentukan jumlah wilayah yang akan dijadikan sampel 
penelitiannya. 

(4) Memilih beberapa wilayah untuk dijadikan sampel dengan cara 
acak atau random. 

(5) Kalau ternyata masih terlampau banyak responden yang harus 
diambil datanya, akan dibagi lagi wilayah yang terpilih ke dalam 
sub wilayah. 
 

Dengan menggunakan teknik area sampling ini, terlebih dahulu disusun 

sampling frame yang menggambarkan wilayah Jawa Tengah, adapun sampling 

framenya adalah sebagai berikut, 

 

 

 



99 

 

 
Gambar 5 

Peta Provinsi Jawa Tengah 
 

Kemudian ditentukan wilayah Jawa Tengah yang akan digunakan sebagai 

sampel yaitu wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian utara atau terletak pada jalur 

Pantura (Pantai Utara). Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan banyaknya 

Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor terutama dari Universitas Negeri 

Semarang yang bekerja di sekolah-sekolah pada wilayah tersebut dan 

pertimbangan tenaga peneliti serta biaya penelitian yang sangat terbatas.  

Pada wilayah Jawa Tengah bagian utara tersebut diambil secara acak tujuh 

daerah yang akan digunakan sebagai sampel yaitu Kabupaten Rembang, Pati, 

Kudus, Demak, Batang, Tegal, dan Kota Semarang. Kemudian dengan 

pertimbangan biaya dan tenaga, peneliti menentukan 50 responden sebagai sampel 

yaitu 25 dari Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dan 25 dari Konselor 

yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor.  
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Untuk sampel Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor diambil 

dengan teknik purposive sampling, teknik sampel ini digunakan dengan tujuan 

untuk mencari Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor yang masih aktif 

memberikan pelayanan Bimbingan dan Konseling kepada peserta didik di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Negeri. Untuk ketujuh daerah yang dijadikan sampel 

terdapat Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor yang mewakili, adapun 

persebaran Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor pada ketujuh daerah 

tersebut adalah sebagai berikut,  

Tabel 3.1 
Jumlah Sampel Konselor Lulusan Pendidikan Profesi Konselor  

yang Tersebar Pada Tujuh Daerah  
 

No Nama Kota / Kabupaten Nama Sekolah Jumlah Konselor

1. 

 

Kabupaten Rembang SMP N 2 Rembang 1 

SMA N 1 Rembang 2 

SMK N 1 Rembang 1 

SMA N 1 Sumber 1 

2. Kabupaten Pati SMA N 3 Pati 1 

3. Kabupaten Kudus SMP N 1 Jekulo 1 

SMP N 1 Dawe 1 

SMP N 2 Kudus 1 

SMP N 1 Mejobo 1 

SMA N 1 Gebog 1 

4. Kabupaten Demak SMP N 1 Gajah 1 

SMA N 1 Demak 2 

SMA N 1 Mijen 1 

5. Kota Semarang SMP N 2 Semarang 1 

SMP N 11 Semarang 1 
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SMP N 13 Semarang 1 

SMP N 15 Semarang 1 

SMP N 18 Semarang 1 

SMP N 37 Semarang 1 

SMA N 15 Semarang 1 

6. Kabupaten Batang SMA N 1 Subah 1 

7. Kabupaten Tegal SMA N 1 Slawi 2 

Jumlah 25 

 

Untuk Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor, 

dikarenakan jumlahnya sangat banyak maka peneliti mengambil sampel dengan 

cara purposive sampling. Teknik sampel ini digunakan untuk menentukan sekolah 

yang akan dijadikan  sebagai sampel penelitian. Teknik sampel ini digunakan 

dengan tujuan untuk meminimalisir faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja 

seperti faktor iklim kerja dan faktor hubungan serta komunikasi, untuk itu sekolah 

yang dijadikan sampel adalah sekolah yang telah memiliki akreditasi A. Menurut 

Setiawan dalam http://denioioi.blogspot.com (2010), sekolah yang memiliki 

akreditasi A merupakan ‘sekolah yang memiliki tingkat kelayakan yang baik 

dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan memiliki kinerja yang baik 

yang diselenggarakan oleh setiap personil sekolah’. Dari hal tersebut dapat 

dijelaskan bahwa sekolah yang memiliki tingkat akreditasi A merupakan 

lingkungan kerja yang kondusif bagi para personil sekolah.  

Dengan purposive sampling, keenam Kabupaten diwakili 1-2 sekolah 

(akreditasi A) dengan 2-3 Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi 
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Konselor yang mempunyai latar belakang Bimbingan dan Konseling, lebih 

jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.2 
Jumlah Sampel Konselor yang Belum Menempuh  

Pendidikan Profesi Konselor yang Tersebar Pada Tujuh Daerah 
 

No Nama Kota / Kabupaten Nama Sekolah Jumlah Konselor

1. 

 

Kabupaten Rembang SMA N 1 Pamotan 3 

SMA N 3 Rembang 2 

2. Kabupaten Pati SMA N 1 Pati 3 

3. Kabupaten Kudus SMA N 1 Bae 3 

4. Kabupaten Demak SMA N 3 Demak 3 

5. Kota Semarang SMA N 5 Semarang 3 

SMP N 19 Semarang 2 

6. Kabupaten Batang SMA N 1 Batang 3 

7. Kabupaten Tegal SMP N 3 Slawi 3 

Jumlah 25 

 
 
3.5 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkap 

variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data yang akan diungkap yaitu 
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perbedaan kinerja antara Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dengan 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan. Berdasarkan hal diatas, maka 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

angket. 

“Metode angket merupakan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis 

yang diajukan kepada responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis pula” 

(Hidayah, 1998:25). Dengan metode angket ini peneliti mencoba untuk 

mengumpulkan data mengenai kinerja antara Konselor lulusan Pendidikan Profesi 

Konselor dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor 

dalam melaksanakan layanan konseling perorangan. 

3.5.2 Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara 

menyebarkan angket. Nazir (2003:203) mengemukakan bahwa “angket atau 

kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan 

masalah penelitian dan setiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang 

mempunyai makna dalam menguji hipotesis”. Sedangkan menurut Arikunto 

(2006:140), “angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui”. 

Peneliti menggunakan angket, karena angket merupakan salah satu 

pengumpul data yang tepat dan sesuai terutama dalam mengungkap atau 
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memperoleh data tentang kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan. 

Angket dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung dari sudut 

pandangnya. Dipandang dari jenis pertanyaannya, terdapat angket terbuka dan 

tertutup. Sedangkan dari bentuk jawabannya, angket dibedakan menjadi angket 

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

katagorikal.  

Dalam penelitian ini digunakan angket tertutup dengan bentuk jawaban 

berskala. Angket tertutup merupakan “angket yang sudah disediakan jawabannya 

sehingga responden tinggal memilih pada kolom yang sudah disediakan” 

(Arikunto, 2006:152). Angket dengan bentuk jawaban berskala berarti “jawaban 

berdasarkan pertanyaan disusun berjenjang dalam mana responden diminta 

menyatakan pembenaran atau penolakan terhadap setiap pertanyaan sikap, 

sehingga diperoleh gambaran tentang derajat kecakapan, keadaan sikap, dan 

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

Alasan pemilihan menggunakan angket tertutup dengan dengan bentuk 

jawaban berskala ini didasarkan atas asumsi yang dikemukakan oleh Hadi 

(2004:177) yaitu “(1) subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya, (2) 

apa yang dinyatakan subjek kepada peneliti adalah benar dan apa adanya, dan (3) 

interpretasi subjek tentang pertanyaan yang diajukan adalah sama dengan apa 

yang dimaksud peneliti”. 

Menurut Arikunto (2006:152-153), angket atau kuesioner memiliki 

kelebihan dan kelemahan, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut, 
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(1) K
elebihan Kuesioner yaitu a) tidak memerlukan hadirnya peneliti, 
b) dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden, c) 
dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-
masing dan menurut waktu senggang responden, d) dapat dibuat 
anonim sehingga responden bebas, jujur, dan tidak malu-malu 
dalam menjawab, e) dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua 
responden dapat dibuat pertanyaan yang benar-benar sama. 

(2) K
elemahan kuesioner yaitu a) responden sering tidak teliti dalam 
menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewati tidak dijawab, 
b) sering sukar dicari validitasnya, c) walaupun dibuat anonim, 
kadang-kadang responden dengan sengaja memberikan jawaban 
yang tidak jujur, d) sering tidak kembali, terutama jika dikirim 
lewat pos, e) waktu pengembaliaannya tidak bersama-sama 
bahkan kadang-kadang ada yang terlalu lama sehingga terlambat.  
Untuk mengatasi kelemahan angket atau kuesioner terutama 
untuk kelemahan sering sukar dicari validitasnya dan reponden 
memberikan jawaban yang tidak jujur, peneliti dapat melakukan 
cross-check.  

 
Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pertanyaan 

tertutup. Penggunaan pertanyaan tertutup dilakukan dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 

(1) Memudahkan peneliti dalam menilai karena jawaban responden tinggal 

dicocokkan dengan kunci jawaban. 

(2) Menghindari jawaban responden yang dikhawatirkan terlalu melebar dan 

keluar dari kerangka materi penelitian. 

(3) Efisiensi waktu dan biaya. 

Pertanyaan tertutup juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah 

responden tidak bisa menjawab dengan alur pikirannya karena dibatasi jawaban 

yang tersedia dan kurang mengungkap secara mendalam kondisi responden. 

Untuk mengurangi kelemahan tersebut, disiasati dengan: 
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(1) Melakukan pembinaan rapport dan melakukan kontak langsung dengan 

responden. 

(2) Memberikan petunjuk-petunjuk dengan singkat dan lengkap untuk 

menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengisian angket agar 

responden dapat memberikan jawaban yang jujur. 

(3) memberikan penjelasan sebelum menyebarkan angket sehingga responden 

bersedia mengisi angket tanpa adanya perasaan terpaksa. 

(4) mengamati dan meneliti kembali jawaban yang telah diisi oleh responden 

agar tidak ada pertanyaan yang terlewati atau belum dijawab. 

(5) Menggunakan bahasa yang mudah dipahami sesuai tingkat perkembangan 

responden. 

(6) Memberikan waktu yang cukup supaya responden tidak tergesa-gesa dan teliti 

dalam mengerjakan. 

 
 
3.5.3 Penyusunan Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

tertutup. Adapun langkah-langkah membuat instrumen yang digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut,  

 
3.5.3.1 Menyusun Layout Instrumen 

Variabel penelitian dijabarkan dalam komponen dan selanjutnya komponen 

dijabarkan lagi menjadi indikator, dari indikator dijabarkan lagi menjadi 

deskriptor yang selanjutnya dibuat butir. 
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Adapun kisi-kisi instrumen penelitian tentang kinerja Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan adalah sebagai berikut, 

TABEL 3.3 
Kisi-Kisi Instrumen 

Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan 
 

Variabel  Komponen Indikator Deskriptor 

 

Nomor Aitem

+ -

Kinerja 
Konselor 
Dalam 
Melaksanakan 
Layanan 
Konseling 
Perorangan 

a) Tahap 
Perencana
an 

1) Mengidentifik
asi Konseli 

 

Menggunakan 
instrumen-instrumen 
tertentu untuk 
mengetahui siswa yang 
mengalami masalah. 

 Menganalisis siswa 
yang mengalami 
masalah 

 Mengadakan 
kesepakatan dengan 
siswa untuk 
melaksanakan konseling 
perorangan 

1,4

 

 

 

 

7,9 

 

 

8 

3,6

 

 

 

 

5 

 

 

2 

2) Mengatur 
waktu 
pertemuan 

Mengadakan 
kesepakatan dengan 
konseli tentang waktu 
atau kapan pelaksanaan 
layanan konseling 
perorangan 

10,12 11,13

3) Mempersiapka
n tempat dan 
perangkat 
teknis 

Mengadakan 
kesepakatan tentang 
tempat layanan 
dilakukan dengan 
konseli. 

14,16,
17 

15

4) Menyiapkan 
kelengkapan 
administrasi 

Menyiapkan laiseg atau 
lembar penilaian segera 
dan lembar resume yang 
dibutuhkan dalam 
pelaksanaan layanan. 

 Pencatatan dalam kartu 

19,22

 

 

 

 

18
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atau buku konseling 20,24 21,23

b) Tahap 
Pelaksana
an 

1) Membina hubungan 
baik dengan Konseli 
(rapport) 

Bersikap ramah kepada 
konseli baik verbal 
maupun non verbal. 

 Memberikan pertanyaan 
yang bersifat netral 
kepada Konseli. 

28,30,
31 

 

25,33 

26,29

 

 

27,32 

2) Menyelenggarakan 
penstrukturan 

Menjelaskan kepada 
Konseli tentang 
pengertian, tujuan, asas 
dan proses konseling 
perorangan 

 Pembatasan peran 

35,37

 

 

 

 

38 

34,39

 

 

 

 

36 

3) Mengadakan kontrak 
waktu 

 

Mengadakan 
kesepakatan dengan 
Konseli dalam 
menetapkan waktu yang 
akan digunakan selama 
proses konseling 
berlangsung 

41,43 40,42

4) Mengidentifikasi 
masalah yang 
dialami Konseli. 

Konseli mendefinisikan 
isu sentral atau utama 
dengan bantuan 
Konselor. 

44,47 45,46

5) Mendiagnosis 
masalah Konseli 

Menggali lebih dalam 
permasalahan yang 
dialami oleh Konseli 
dengan menggunakan 
pendekatan-pendekatan 
dan teknik-teknik yang 
ada dalam konseling 
perorangan 

 Menganalisis faktor-
faktor  penyebab atau 
latar belakang 
timbulnya masalah pada 
konseli 

48,50

 

 

 

 

 

 

 

52 

49,53

 

 

 

 

 

 

 

51 

6) Melakukan Mengintegrasikan atau 55,57 54,56
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prognosis untuk 
mencari alternatif 
pemecahan masalah 

menggabungkan hasil-
hasil pada proses 
sebelumnya untuk 
mendapatkan alternatif 
tindakan yang sesuai 

7) Memberikan 
treatment kepada 
Konseli 

Mengembangkan 
alternatif-alternatif 
untuk memecahkan 
masalah yang dialami 
Konseli  

58,61 59,60

8) Konselor bersama 
Konseli membuat 
kesimpulan 
mengenai hasil 
proses konseling. 

Menguji solusi-solusi 
alternatif pemecahan 
masalah pada 
kenyataan, keinginan, 
dan harapan Konseli 
dan bersama-sama 
dengan Konseli 
memutuskan mana 
solusi yang paling tepat 
untuk Konseli  

62,65 63,64

9) Menyusun rencana 
tindakan 

Bersama-sama dengan 
konseli menyusun 
beberapa rencana 
tindakan yang akan 
dilakukan kaitannya 
dengan permasalahan 
yang akan dialami 

66,69 67,68

10) Mengevaluasi 
jalannya proses dan 
hasil konseling 
(penilaian segera) 

Konselor bertanya 
tentang UCA 
(understanding, 
comfortable, dan 
action) kepada Konseli 

70,72,7
3 

71

c) Tahap 
Evaluasi  

1) Melakukan evaluasi 
jangka pendek 

Monitoring pelaksanaan 
rencana tindakan yang 
dipilih Konseli 
kaitannya dengan 
permasalahan yang 
dialaminya 

74,76 75,77

d) Tahap 
Analisis 
Hasil 

1) 
enafsirkan hasil 
konseling 

Memberikan penilaian 
terhadap keefektifan 
rencana tindakan yang 

78,80 79,81
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Evaluasi dilakukan oleh Konseli 
terhadap masalah yang 
dialaminya 

e) Tahap 
Tindak 
Lanjut 

1) 
enetapkan jenis arah 
tindak lanjut 

Menafsirkan hasil 
konseling untuk 
menentukan jenis dan 
arah tindak lanjut 

82,83 84

2) 
engkomunikasikan 
rencana tindak lanjut 
terhadap pihak 
terkait 

Kesepakatan tindak 
lanjut atas konseling 
yang telah dilakukan 

86,88 85,87

3) 
elakukan rencana 
tindak lanjut 

Melaksanakan tindak 
lanjut berdasarkan 
kesepakatan antara 
Konselor dengan 
Konseli 

91,92 89,90

f) Tahap 
Laporan 

1) 
elaporan hasil 
konseling 
perorangan 

Pembuatan dan 
penyampaian laporan 
konseling kepada pihak 
terkait 

93 94

Jumlah 51 43

Jumlah Total 94

 
3.5.3.2 Karakteristik Jawaban yang Dikehendaki 

Instrumen yang digunakan adalah angket tertutup dengan bentuk jawaban 

yang berskala. Adapun skor jawaban yang digunakan berkisar antara 1-5, dengan 

skor tiap opsen disesuaikan dengan bentuk pernyataannya. Hal ini dimaksudkan 

untuk memperoleh data yang diharapkan. 

Instrumen yang dibuat menggunakan lima alternatif jawaban. Adapun 

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

(J), dan tidak pernah (TP). Untuk pernyataan yang positif, nilai 5 diberikan untuk 

jawaban selalu, nilai 4 untuk jawaban sering, nilai 3 diberikan untuk jawaban 
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kadang-kadang, nilai 2 diberikan untuk jawaban jarang, dan nilai 1 diberikan 

untuk jawaban tidak pernah. Sebaliknya, untuk pernyataan yang negatif nilai 5 

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

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

dan nilai 1 diberikan untuk jawaban selalu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel beikut ini, 

 
 
 
 
 
 

Tabel 3.4 
Kriteria Skor Jawaban 

 
Item Positif Item Negatif 

No. Kriteria Skor No. Kriteria Skor 

1. Selalu 5 1. Selalu 1 

2. Sering 4 2. Sering 2 

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

4. Jarang 2 4. Jarang 4 

5. Tidak Pernah 1 5. Tidak Pernah 5 

 
3.5.3.3 Menyusun Format 

Format disusun secara jelas untuk memudahkan responden dalam 

memberikan respon. Adapun formatnya adalah, 

3.5.3.3.1 Kata pengantar 

Berisi latar belakang penyebaran angket, tujuan penelitian, kerahasiaan data 

yang diberikan, motivasi pada responden agar menjawab dengan sejujurnya, serta 

ucapan terima kasih atas bantuan responden. 
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3.5.3.3.2 Identitas 

Pada bagian ini berisi identitas diri responden. 

3.5.3.3.3 Petunjuk mengerjakan 

Bagian ini berisi tentang cara mengerjakan. 

3.5.3.3.4 Butir-butir instrumen 

Bagian ini berisi jumlah butir instrumen. 

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas 
3.6.1 Uji Validitas  

“Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu instrument pengukur (tes) dalam melakukan 

fungsi ukurnya” (Azwar, 2006:5). Suatu alat ukur dikatakan mempunyai validitas 

tinggi apabila menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang 

tepat dan akurat sesuai yang dimaksud. 

Validitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

konstrak. Validitas konstrak merupakan ‘tipe validitas yang menunjukan sejauh 

mana tes mengungkap suatu konstrak teoritik yang hendak diukur’ (Allen & Yen 

dalam Azwar, 2006:48). Dalam hal ini konstrak teoritik yang akan diuji adalah 

aspek kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan, yaitu 

menguraikan tentang pelaksanaan tahapan-tahapan dalam konseling peroangan 

mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan (tahap awal, inti, dan akhir), 

tahap evaluasi, tahap analisis hasil evaluasi, tahap tindak lanjut, dan tahap laporan 

hasil konseling perorangan. 
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Aitem yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

korelasi antara skor aitem dan skor total aitem. Korelasi ini dihitung dengan 

menggunakan rumus Product Moment dari Pearson. Adapun rumus korelasi 

Product Moment adalah sebagai berikut,, 
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Keterangan : 

xyr  : koefisien korelasi antara x dan y 

N : jumlah subyek 

X : skor item 

Y : skor total 

∑ X : jumlah skor item 

∑Y  : jumlah skor total 

∑ X 2 : jumlah kuadrat skor item 

2∑Y  : jumlah kuadrat skor total 

 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup 

dengan bentuk jawaban berskala. Sebelum instrumen digunakan untuk 

pengambilan data, terlebih dulu dilakukan ujicoba untuk mengetahui apakah 

instrumen tersebut layak digunakan yaitu valid dan reliabel atau tidak.  

Angket yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 114 item 

pernyataan. Setelah diujicobakan kepada 25 responden dan setelah dianalisis 

terdapat 32 item tidak valid yaitu item nomor 1, 3, 6, 7, 8, 18, 19, 23, 30, 31, 33, 

38, 44, 45, 49, 54, 57, 58, 66, 67, 69, 71, 79, 85, 86, 87, 91, 99, 103, 110, 111, dan 
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112  karena koefisien korelasi dari 32 item tersebut lebih kecil dari rtabel=0,396 

untuk α=5% dengan N=25. 

Selanjutnya untuk keperluan penelitian, item-item pernyataan yang tidak 

valid dibuang, namun terdapat beberapa item pernyataan yang harus diperbaiki 

khususnya pada item-item positif dikarenakan terdapat beberapa deskriptor yang 

mempunyai item negatif lebih banyak dari item positif. Item pernyataan yang 

diperbaiki berjumlah 12 yaitu item nomor 1, 31, 38, 44, 54, 71, 79, 85, 86, 91, 

103, dan 110. Selanjutnya item-item yang valid termasuk item yang sudah 

diperbaiki tersebut diurutkan kembali penomorannya, sehingga item yang terdapat 

dalam angket yang digunakan untuk penelitian berjumlah 94 butir. Adapun hasil 

dari uji validitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 2 bag 2 hal 177. 

 
3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas diterjemahkan dari kata reliability. Pengukuran yang memiliki 

reliabilitas tinggi adalah “pengukuran yang dapat menghasilkan data yang 

reliable” (Azwar, 2006:4). Reliabilitas memiliki nama lain seperti keterpercayaan, 

keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan, dan sebagainya, namun ide pokok 

dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya dengan beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok 

subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur 

dalam diri subjek memang belum berubah.  

Teknik uji reliabilitas yang digunakan dalam pendekatan ini menggunakan 

formula Alpha. Adapun rumus Alpha adalah sebagai berikut,  
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Keterangan : 

r11 : reliabilitas instrumen  

k : banyaknya butir pertanyaan  

∑ 2σ   : jumlah varian butir 

2
tσ  : varian total 

 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada uji reliabilitas angket kinerja 

Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan dengan taraf 

signifikansi 5% dan N=25 diperoleh hasil bahwa r11= 0,969. Hasil ini menjelaskan 

bahwa r11 > rtabel yang sebesar 0,396, sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen 

angket kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan 

tersebut reliabel. Adapun hasil uji reliabilitas instrumen secara lengkap dapat 

dilihat dalam lampiran 2 bag 2 hal 177. 

 
3.7 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan “bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, 

karena dengan analisalah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna 

dalam memecahkan masalah penelitian” (Nazir, 1988: 405).  

Diperlukan suatu metode statistik untuk menganalisis suatu data penelitian. 

Metode statistik yaitu cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, 

menyusun, menyajikan, dan menganalisis data penyelidikan yang berwujud 

angka-angka. Lebih lanjut, merode analisis data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut,  



116 

 

 
3.7.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis deskriptif persentase digunakan peneliti untuk mengetahui seberapa 

besar tingkat kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan 

baik bagi Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor maupun Konselor yang 

belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor atau analisis ini digunakan 

peneliti untuk menguji hipotesis 1 dan 2 di dalam penelitian ini. 

Langkah-langkah dalam analisis deskriptif persentase adalah sebagai 

berikut, 

(1) Membuat tabel distribusi jawaban 

(2) Menentukan skor jawaban responden dengan skor yang telah ditetapkan 

(3) Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari setiap responden  

(4) Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus: 

Prosentase =   X 100% 

Keterangan: 

N= nilai yang diperoleh 

n= nilai total 

%= tingkat keberhasilan yang dicapai 

(5) Hasil perhitungan selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel kriteria. Di 

bawah ini akan di jelaskan cara menentukan besarnya tabel kriteria yang 

digunakan pada penelitian yaitu sebagai berikut, 

(a) Menentukan persentase maksimal 

skor maksimal / kriteria x 100 % 

5 / 5 x 100 % = 100% 
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(b) Menentukan persentase minimal 

skor minimal / kriteria x 100% 

1 / 5 x 100% = 20% 

(c) Menghitung rentang persentase 

% tertinggi - % terendah 

Yaitu 100% - 20% = 80% 

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

rendah (R). 

(e) Menentukan kelas interval persentase 

rentang persentase / banyak kelas 

Yaitu 80% / 5 = 16% 

Dengan demikian kriteria untuk mendeskripsikan tingkat kinerja 

Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini, 

Tabel 3.5 
Kriteria Penentuan Tingkatan Kinerja Konselor  

dalam Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan. 
 

Interval Kriteria

84%-100% Sangat Tinggi 

68%-83,9% Tinggi

52%-67,9% Sedang

36%-51,9% Rendah

20%-35,9% Sangat Rendah 

 

Dari kriteria tersebut dapat dijelaskan bahwa kinerja Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan secara keseluruhan mulai dari tahap 
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perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, sampai 

pada tahap laporan, dikatakan sangat tinggi apabila kinerja Konselor memperoleh 

persentase sebesar 84% sampai 100%, dikatakan tinggi apabila kinerja Konselor 

memperoleh persentase sebesar 68% sampai 83,9%, dikatakan sedang apabila 

kinerja Konselor memperoleh persentase sebesar 52% sampai 67,9%, dikatakan 

rendah apabila kinerja Konselor memperoleh persentase sebesar 36% sampai 

51,9%, dan dikatakan sangat rendah apabila kinerja Konselor memperoleh 

persentase kurang dari 36%. 

 
3.7.2 Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif 

yang diangkakan. analisis data dalam penelitian kuantitatif dilakukan setelah 

semua data terkumpul. 

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis statistik 

parametrik karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data interval. 

Adapun analisis data kuantitatif dalam penelitian ini meliputi, 

 
(1) Uji Normalitas Data 

Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu di uji normalitas setiap variabel 

termasuk berdistribusi normal atau tidak, dengan mengacu pada ketentuan Ho 

diterima jika x2 < x2 hitung dengan taraf siginifikansi 5 % dan derajat kebebasan 

(dk) = k-3. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Chi-Kuadrat dengan langkah-langkah sebagai berikut, 

(a) Menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi  
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Penentuan banyak kelas interval (k) dengan ketentuan: K=1+3,3 log N, 

dimana N = banyaknya objek penelitian dan interval = data terbesar - data 

terkecil / banyak kelas interval 

(b) Menghitung rata-rata dan simpangan baku 

Rumus: X =  

  s =  

(c) Mencari z skor dari setiap batas kelas dengan rumus, 

z =  

(d) Menghitung frekuensi yang diharapkan (Oi) dengan cara mengalikan 

besarnya ukuran sampel dengan peluang atau luas daerah di bawah kurva 

normal untuk interval yang bersangkutan. 

(e) Menghitung statistik Chi-Kuadrat dengan rumus sebagai berikut, 

χ2 =  

Keterangan: 
χ2  = Chi-Kuadrat 
Oi = Frekuensi Observasi 
Ei = Frekuensi Harapan 
 
 

(2) Uji Homogenitas 

Data yang telah terkumpul dari hasil pengumpulan data perlu diolah dan 

selanjutnya dianalisis secara benar. Pada prinsipnya untuk menganalisis data yang 

telah terkumpul dianalisis dengan cara analisis statistik. 
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Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan teknik analisis 

statistik yaitu t-Test, dengan alasan bahwa teknik analisis statistik t-Test 

digunakan untuk mengukur uji beda. 

Menurut Sugiyono (2006:135), terdapat berbagai pertimbangan dalam 

memilih rumus t-Test yaitu, 

(a) Apakah dua rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya 
sama atau tidak? 

(b) Apakah varians data dari dua sampel itu homogen atau tidak. 
Untuk menjawab itu perlu pengujian homogenitas varians.  
 

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka sebelum data dianalisis 

dengan uji t-Test terlebih dahulu diuji homogenitas. Salah satu teknik statistik 

yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok adalah dengan 

varians. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual 

terhadap rata-rata kelompok (Sugiyono, 2002:49). Varians diberi simbol σ2 

dengan hipotesis yang digunakan untuk menguji homogenitas kelompok ini 

adalah, 

Ho : σ1
2 = σ2

2 

Ha : σ1
2 # σ2

2 

Untuk menguji homogenitas digunakan rumus, 

F=  

 
(3) Uji t-Test 

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel 

independen dengan data interval pada statistik parametrik menggunakan rumus t-

Test (polled varians) dikarenakan jumlah anggota sampel yang digunakan 
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jumlahnya sama (n1=n2) dan variansnya homogen (σ1
2 = σ2

2). Metode analisis ini 

digunakan peneliti untuk menguji hipotesis ketiga tentang ada atau tidaknya 

perbedaan kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dengan Konselor 

yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor dalam melaksanakan 

layanan konseling perorangan. 

Adapun rumus t-Test (polled varians)  adalah :  

t =  

 
Keterangan: 
X1 : rata-rata sampel 1 
X2 : rata-rata sampel 2 
s1 : simpangan baku sampel 1 
s2 : simpangan baku sampel 2 
s1

2 : varians sampel 1 
s2

2 : varians sampel 2 (Sugiyono, 2006:135) 
 

Data yang diperoleh dari sumber data akan diolah kembali atau dianalisis, 

yaitu dengan menggunakan rumus t-Test, untuk mengetahui perbedaan signifikan 

kinerja Konselor antara Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dengan 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan. Hasil thitung tersebut dibandingkan 

dengan ttabel yaitu dengan menggunakan taraf kesalahan (α) 5% dan derajat 

kebebasan (dk) n1+ n2-2. Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Bab 4 ini terdiri dari dua sub bab, yaitu sub hasil penelitian dan sub 

pembahasan. Sub hasil penelitian mencakup hasil analisis deskriptif dan hasil 

analisis uji beda, sedangkan sub pembahasan mencakup pembahasan dari 

perbedaan kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dengan Konselor 

yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor dalam melaksanakan 

layanan konseling perorangan. Adapun sub bab yang berkaitan dengan penelitian 

ini adalah sebagai berikut, 

 
4.1 Hasil Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja 

Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan antara Konselor 

lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dengan Konselor yang belum 

menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK). Sesuai dengan tujuan tersebut 

pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi: 1) deskripsi 

kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dalam melaksanakan 

layanan konseling perorangan, 2) deskripsi kinerja Konselor yang belum 

menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan, dan 3) perbedaan kinerja Konselor lulusan Pendidikan 

Profesi Konselor (PPK) dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan 

Profesi Konselor (PPK) dalam melaksanakan layanan konseling perorangan.  
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Data yang diperoleh dari pengisian angket kinerja Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling peroangan dianalisis secara deskriptif persentase 

untuk menjawab tujuan dari penelitian yaitu deskripsi kinerja Konselor lulusan 

Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dalam melaksanakan layanan konseling 

perorangan dan deskripsi kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan 

Profesi Konselor (PPK) dalam melaksanakan layanan konseling perorangan, 

sedangkan untuk membedakan kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan antara Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) 

dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) 

menggunakan analisis uji t-Test. Adapun perhitungan untuk menentukan besarnya 

tabel kriteria yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Bab III hal 

116-118. 

 
4.1.1 Hasil Analisis Kuantitatif 
 
4.1.1.1 Deskripsi Kinerja Konselor Lulusan Pendidikan Profesi Konselor  

(PPK) dalam Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan 
 

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengetahui kinerja Konselor lulusan 

Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dalam melaksanakan layanan konseling 

perorangan maka di bawah ini akan ditampilkan hasil analisis deskriptif 

persentase dalam bentuk tabel dan diagram sebagai berikut, 
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Tabel 4.1 
Distribusi Kinerja Konselor Lulusan PPK dalam Melaksanakan Layanan 

Konseling Perorangan Secara Keseluruhan 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 84%-100% Sangat Tinggi 4 16% 

2. 68%-83,9% Tinggi 19 76% 

3. 52%-67,9% Sedang 2 8% 

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

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

Jumlah 25 100% 

 

Berdasarkan tabel distribusi 4.1 diatas, maka dapat diketahui bahwa kinerja 

Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan secara keseluruhan tersebar pada 3 kriteria. Distribusi 

frekuensi kinerja Konselor didominasi pada kriteria tinggi dengan frekuensi yaitu 

19 Konselor (76%). Sedangkan untuk kriteria sangat tinggi terdapat 4 Konselor 

(16%) dan kriteria sedang terdapat 2 Konselor (8%). Hal ini berarti Konselor 

lulusan Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang tinggi dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan secara keseluruhan. Untuk 

memperoleh gambaran yang jelas, maka akan ditampilkan dalam bentuk diagram 

di bawah ini, 

Diagram 4.1 
Kinerja Konselor Lulusan PPK Dalam Melaksanakan Layanan 

Konseling Perorangan Secara Keseluruhan 
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Tabel 4.2 
Deskripsi Persentase Kinerja Konselor Lulusan PPK dalam 

Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan Per Komponen 
 
No Tahapan Persentase Kriteria 
1 Perencanaan 76,60% Tinggi 
2 Pelaksanaan 79,10% Tinggi 
3 Evaluasi 82,40% Tinggi 
4. Analisis Hasil Evaluasi 74,60% Tinggi 
5. Tindak Lanjut 81,96% Tinggi 
6. Laporan 64,00% Sedang 

Rata-rata 78,43% Tinggi 
 

Hasil secara keseluruhan dari perhitungan analisis deskriptif persentase 

diatas menjelaskan bahwa kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor 

dalam melaksanakan layanan konseling perorangan secara keseluruhan termasuk 

dalam kriteria tinggi dengan perolehan rata-rata (mean) sebesar 78,43%. Untuk 

memperoleh gambaran yang jelas, maka akan ditampilkan dalam bentuk diagram 

di bawah ini, 
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Diagram 4.2 
Kinerja Konselor Lulusan PPK Dalam Melaksanakan Tahapan-

Tahapan Pada Layanan Konseling Perorangan 

 
 

Untuk lebih memperjelas, berikut ini akan dideskripsikan tiap tahapan 

pelaksanaan layanan konseling perorangan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. 

 
4.1.1.1.1 Tahap Perencanaan Dalam Konseling Perorangan 

Tabel 4.3 
Distribusi Kinerja Konselor Lulusan PPK Dalam Melaksanakan Layanan 

Konseling Perorangan Pada Tahap Perencanaan 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 84%-100% Sangat Tinggi 2 8% 

2. 68%-83,9% Tinggi 22 88% 

3. 52%-67,9% Sedang 1 4% 

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

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

Jumlah 25 100% 
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Berdasarkan tabel distribusi 4.3 diatas, maka dapat diketahui bahwa kinerja 

Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan pada tahap perencanaan tersebar pada 3 kriteria. Distribusi 

frekuensi kinerja Konselor didominasi pada kriteria tinggi dengan frekuensi yaitu 

22 Konselor (88%), sedangkan untuk kriteria sangat tinggi terdapat 2 Konselor 

(8%) dan kriteria sedang terdapat 1 Konselor (4%). Hal ini berarti Konselor 

lulusan Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang tinggi dalam 

melaksanakan tahap perencanaan pada layanan konseling perorangan. Untuk 

memperoleh gambaran yang jelas maka akan dipaparkan dalam bentuk diagram di 

bawah ini: 

Diagram 4.3 
Kinerja Konselor Lulusan PPK Dalam Melaksanakan Layanan 

Konseling Perorangan Pada Tahap Perencanaan 

 
 
4.1.1.1.2 Tahap Pelaksanaan Dalam Konseling Perorangan 

Tabel 4.4 
Distribusi Kinerja Konselor Lulusan PPK Dalam Melaksanakan Layanan 

Konseling Perorangan Pada Tahap Pelaksanaan 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 84%-100% Sangat Tinggi 10 40% 
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2. 68%-83,9% Tinggi 13 52% 

3. 52%-67,9% Sedang 2 8% 

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

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

Jumlah 25 100% 

Berdasarkan tabel distribusi 4.4 diatas, maka dapat diketahui bahwa kinerja 

Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan pada tahap pelaksanaan tersebar pada 3 kriteria. Distribusi 

frekuensi kinerja Konselor didominasi pada kriteria tinggi dengan frekuensi yaitu 

13 Konselor (52%), sedangkan untuk kriteria sangat tinggi terdapat 10 Konselor 

(40%) dan kriteria sedang terdapat 2 Konselor (8%). Hal ini berarti Konselor 

lulusan Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang tinggi dalam 

melaksanakan tahap pelaksanaan pada layanan konseling perorangan. Untuk 

memperoleh gambaran yang jelas maka akan dipaparkan dalam bentuk diagram di 

bawah ini : 

Diagram 4.4 
Kinerja Konselor Lulusan PPK Dalam Melaksanakan Layanan  

Konseling Perorangan Pada Tahap Pelaksanaan 
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4.1.1.1.3 Tahap Evaluasi Dalam Konseling Perorangan 

Tabel 4.5 
Distribusi Kinerja Konselor Lulusan PPK Dalam Melaksanakan Layanan 

Konseling Perorangan Pada Tahap Evaluasi 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 84%-100% Sangat Tinggi 10 40% 

2. 68%-83,9% Tinggi 13 52% 

3. 52%-67,9% Sedang 2 8% 

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

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

Jumlah 25 100% 

 
Berdasarkan tabel distribusi 4.5 diatas, maka dapat diketahui bahwa kinerja 

Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan pada tahap evaluasi tersebar pada 3 kriteria. Distribusi 

frekuensi kinerja Konselor didominasi pada kriteria tinggi dengan frekuensi yaitu 

13 Konselor (52%), sedangkan untuk kriteria sangat tinggi terdapat 10 Konselor 

(40%) dan kriteria sedang terdapat 2 Konselor (8%). Hal ini berarti Konselor 

lulusan Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang tinggi dalam 

melaksanakan tahap evaluasi pada layanan konseling perorangan. Untuk 

memperoleh gambaran yang jelas maka akan dipaparkan dalam bentuk diagram di 

bawah ini : 
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Diagram 4.5 
Kinerja Konselor Lulusan PPK Dalam Melaksanakan Layanan  

Konseling Perorangan Pada Tahap Evaluasi 
 

 
 

4.1.1.1.4 Tahap Analisis Hasil Evaluasi Dalam Konseling Perorangan 

Tabel 4.6 
Distribusi Kinerja Konselor Lulusan PPK Dalam Melaksanakan Layanan 

Konseling Perorangan Pada Tahap Analisis Hasil Evaluasi 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 84%-100% Sangat Tinggi 3 12% 

2. 68%-83,9% Tinggi 16 64% 

3. 52%-67,9% Sedang 6 24% 

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

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

Jumlah 25 100% 

 
Berdasarkan tabel distribusi 4.6 diatas, maka dapat diketahui bahwa kinerja 

Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan pada tahap analisis hasil evaluasi tersebar pada 3 kriteria. 

Distribusi frekuensi kinerja Konselor didominasi pada kriteria tinggi dengan 

frekuensi yaitu 16 Konselor (64%), sedangkan untuk kriteria sangat tinggi 
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terdapat 3 Konselor (12%) dan kriteria sedang terdapat 6 Konselor (24%). Hal ini 

berarti Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang 

tinggi dalam melaksanakan tahap analisis hasil evaluasi pada layanan konseling 

perorangan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas maka akan dipaparkan 

dalam bentuk diagram di bawah ini : 

Diagram 4.6 
Kinerja Konselor Lulusan PPK Dalam Melaksanakan Layanan Konseling 

Perorangan Pada Tahap Analisis Hasil Evaluasi 

 
 

4.1.1.1.5 Tahap Tindak Lanjut Dalam Konseling Perorangan 

Tabel 4.7 
Distribusi Kinerja Konselor Lulusan PPK Dalam Melaksanakan Layanan 

Konseling Perorangan Pada Tahap Tindak Lanjut 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 84%-100% Sangat Tinggi 8 32% 

2. 68%-83,9% Tinggi 16 64% 

3. 52%-67,9% Sedang 1 4% 

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

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

Jumlah 25 100% 
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Berdasarkan tabel distribusi 4.7 diatas, maka dapat diketahui bahwa kinerja 

Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan pada tahap tindak lanjut tersebar pada 3 kriteria. Distribusi 

frekuensi kinerja Konselor didominasi pada kriteria tinggi dengan frekuensi yaitu 

16 Konselor (64%), sedangkan untuk kriteria sangat tinggi terdapat 8 Konselor 

(32%) dan kriteria sedang terdapat 1 Konselor (4%). Hal ini berarti Konselor 

lulusan Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang tinggi dalam 

melaksanakan tahap tindak lanjut pada layanan konseling perorangan. Untuk 

memperoleh gambaran yang jelas maka akan dipaparkan dalam bentuk diagram di 

bawah ini, 

Diagram 4.7 
Kinerja Konselor Lulusan PPK Dalam Melaksanakan Layanan Konseling 

Perorangan Pada Tahap Tindak Lanjut 

 
 

4.1.1.1.6 Tahap Laporan Dalam Konseling Perorangan 

Tabel 4.8 
Distribusi Kinerja Konselor Lulusan PPK Dalam Melaksanakan Layanan 

Konseling Perorangan Pada Tahap Laporan 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
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1. 84%-100% Sangat Tinggi 6 24% 

2. 68%-83,9% Tinggi 3 12% 

3. 52%-67,9% Sedang 11 44% 

4. 36%-51,9% Rendah 2 8% 

5. 20%-35,9% Sangat Rendah 3 12% 

Jumlah 25 100% 

 
Berdasarkan tabel distribusi 4.8 diatas, maka dapat diketahui bahwa kinerja 

Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan pada tahap laporan tersebar pada 5 kriteria. Distribusi 

frekuensi kinerja Konselor didominasi pada kriteria sedang dengan frekuensi yaitu 

11 Konselor (44%), sedangkan untuk kriteria sangat tinggi terdapat 6 Konselor 

(24%), kriteria tinggi terdapat 3 Konselor (12%), kriteria rendah terdapat 2 

Konselor (8%), dan kriteria sangat rendah terdapat 3 Konselor (12%). Hal ini 

berarti Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang 

sedang dalam melaksanakan tahap laporan pada layanan konseling perorangan.. 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas maka akan dipaparkan dalam bentuk 

diagram di bawah ini, 

Diagram 4.8 
Kinerja Konselor Lulusan PPK Dalam Melaksanakan Layanan  

Konseling Perorangan Pada Tahap Laporan 
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4.1.1.2 Deskripsi Kinerja Konselor yang Belum Menempuh Pendidikan Profesi 

Konselor (PPK) dalam Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan 
 

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengetahui kinerja Konselor yang 

belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dalam melaksanakan 

layanan konseling perorangan maka di bawah ini akan ditampilkan hasil analisis 

deskriptif persentase dalam bentuk tabel dan diagram sebagai berikut, 

 
 

Tabel 4.9 
Distribusi Kinerja Konselor yang Belum Menempuh PPK Dalam 

Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan Secara Keseluruhan 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 84%-100% Sangat Tinggi 0 0% 

2. 68%-83,9% Tinggi 12 48% 

3. 52%-67,9% Sedang 13 52% 

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

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

Jumlah 25 100% 

 
Berdasarkan tabel distribusi 4.9 diatas, maka dapat diketahui bahwa kinerja 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan secara keseluruhan tersebar pada 2 

kriteria. Distribusi frekuensi kinerja Konselor pada kriteria tinggi dan sedang 

tidak terpaut jauh, pada kriteria tinggi 12 Konselor (48%) sedangkan untuk 

kriteria sedang terdapat 13 Konselor (52%). Hal ini berarti Konselor yang belum 

menempuh Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang sedang dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan secara keseluruhan. Untuk 
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memperoleh gambaran yang jelas, maka akan ditampilkan dalam bentuk diagram 

di bawah ini, 

Diagram 4.9 
Kinerja Konselor yang Belum Menempuh PPK Dalam Melaksanakan 

Layanan Konseling Perorangan Secara Keseluruhan 

 
 

Tabel 4.10 
Deskripsi Persentase Kinerja Konselor yang Belum Menempuh PPK 

dalam Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan Per Komponen 
 
No Tahapan Persentase Kriteria 
1 Perencanaan 66,60% Sedang 
2 Pelaksanaan 67,62% Sedang 
3 Evaluasi 67,60% Sedang 
4. Analisis Hasil Evaluasi 67,80% Sedang 
5. Tindak Lanjut 74,84% Tinggi 
6. Laporan 51,20% Rendah 

Rata-rata 67,86% Sedang 
Hasil secara keseluruhan dari perhitungan analisis deskriptif persentase 

menjelaskan bahwa kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi 

Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan termasuk dalam 

kriteria sedang, dengan perolehan rata-rata (mean) sebesar 67,86% yang masuk 

pada kriteria sedang. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka akan 

ditampilkan dalam bentuk diagram di bawah ini, 

Diagram 4.10 
Kinerja Konselor yang Belum Menempuh PPK Dalam Melaksanakan 

Tahapan-Tahapan Pada Layanan Konseling Perorangan 
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Untuk lebih memperjelas, berikut ini akan dideskripsikan tiap tahapan 

pelaksanaan layanan konseling perorangan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. 

 
4.1.1.2.1 Tahap Perencanaan Dalam Konseling Perorangan 

Tabel 4.11 
Distribusi Kinerja Konselor yang Belum Menempuh PPK Dalam 

Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan Pada Tahap Perencanaan 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 84%-100% Sangat Tinggi 0 0% 

2. 68%-83,9% Tinggi 11 44% 

3. 52%-67,9% Sedang 14 56% 

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

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

Jumlah 25 100% 

 
Berdasarkan tabel distribusi 4.11 diatas, maka dapat diketahui bahwa kinerja 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan pada tahap perencanaan tersebar 
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pada 2 kriteria. Distribusi frekuensi kinerja Konselor didominasi pada kriteria 

sedang dengan frekuensi yaitu 14 Konselor (56%) sedangkan untuk kriteria tinggi 

terdapat 11 Konselor (44%). Hal ini berarti Konselor yang belum menempuh 

Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang sedang dalam melaksanakan 

tahap perencanaan pada layanan konseling perorangan. Untuk memperoleh 

gambaran yang jelas maka akan dipaparkan dalam bentuk diagram di bawah ini : 

 

 

 

 

Diagram 4.11 
Kinerja Konselor yang Belum Menempuh PPK Dalam Melaksanakan 

Layanan Konseling Perorangan Pada Tahap Perencanaan 

 
 

4.1.1.2.2 Tahap Pelaksanaan Dalam Konseling Perorangan 

Tabel 4.12 
Distribusi Kinerja Konselor yang Belum Menempuh PPK Dalam 

Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan Pada Tahap Pelaksanaan 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 84%-100% Sangat Tinggi 0 0% 
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2. 68%-83,9% Tinggi 13 52% 

3. 52%-67,9% Sedang 12 48% 

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

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

Jumlah 25 100% 

 
Dari tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa dari 25 Konselor yang belum 

menempuh Pendidikan Profesi Konselor terdapat 13 Konselor dengan persentase 

52% (tinggi) dan 12 Konselor dengan persentase 48% (sedang), akan tetapi dilihat 

dari rata-rata persentase kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan 

Profesi Konselor dalam melaksanakan tahap pelaksanaan secara keseluruhan 

diperoleh persentase sebesar 67,62% yang masuk pada kriteria sedang (lihat 

lampiran 4 bag 6 hal 179). Hal ini berarti Konselor yang belum menempuh 

Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang sedang dalam melaksanakan 

tahap pelaksanaan pada layanan konseling perorangan. Untuk memperoleh 

gambaran yang jelas maka akan dipaparkan dalam bentuk diagram di bawah ini : 

Diagram 4.12 
Kinerja Konselor yang Belum Menempuh PPK Dalam Melaksanakan 

Layanan Konseling Perorangan Pada Tahap Pelaksanaan 

 
 

4.1.1.2.3 Tahap Evaluasi Dalam Konseling Perorangan 
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Tabel 4.13 
Distribusi Kinerja Konselor yang Belum Menempuh PPK Dalam 

Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan Pada Tahap Evaluasi 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 84%-100% Sangat Tinggi 1 4% 

2. 68%-83,9% Tinggi 15 60% 

3. 52%-67,9% Sedang 9 36% 

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

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

Jumlah 25 100% 

 
Dari tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa dari 25 Konselor yang belum 

Pendidikan Profesi Konselor terdapat 15 Konselor dengan persentase 60%  yang 

masuk pada kriteria tinggi, akan tetapi dilihat dari rata-rata persentase kinerja 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor dalam 

melaksanakan tahap evaluasi secara keseluruhan adalah 67,60% yang masuk pada 

kriteria sedang (lihat lampiran 4 bag 6 hal 179). Hal ini berarti Konselor yang 

belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang sedang 

dalam melaksanakan tahap evaluasi pada layanan konseling perorangan. Untuk 

memperoleh gambaran yang jelas maka akan dipaparkan dalam bentuk diagram di 

bawah ini : 

Diagram 4.13 
Kinerja Konselor yang Belum Menempuh PPK Dalam Melaksanakan 

Layanan Konseling Perorangan Pada Tahap Evaluasi 
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4.1.1.2.4 Tahap Analisis Hasil Evaluasi Dalam Konseling Perorangan 

Tabel 4.14 
Distribusi Kinerja Konselor yang Belum Menempuh PPK Dalam 

Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan Pada Tahap  
Analisis Hasil Evaluasi 

 
No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 84%-100% Sangat Tinggi 2 8% 

2. 68%-83,9% Tinggi 11 44% 

3. 52%-67,9% Sedang 11 44% 

4. 36%-51,9% Rendah 1 4% 

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

Jumlah 25 100% 

 

Dari tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa dari 25 Konselor yang belum 

menempuh Pendidikan Profesi Konselor terdapat 11 Konselor dengan persentase 

44% pada kriteria tinggi dan 11 Konselor dengan persentase 44% pada kriteria 

sedang. Dilihat dari perolehan rata-rata persentase kinerja Konselor yang belum 

menempuh Pendidikan Profesi Konselor dalam melaksanakan analisis hasil 

evaluasi secara keseluruhan adalah 67,80% yang masuk pada kriteria sedang (lihat 

lampiran 4 bag 6 hal 179). Hal ini berarti Konselor yang belum menempuh 

Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang sedang dalam melaksanakan 
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tahap analisis hasil evaluasi pada layanan konseling perorangan. Untuk 

memperoleh gambaran yang jelas maka akan dipaparkan dalam bentuk diagram di 

bawah ini : 

Diagram 4.14 
Kinerja Konselor yang Belum Menempuh PPK Dalam Melaksanakan 
Layanan Konseling Perorangan Pada Tahap Analisis Hasil Evaluasi 

 
 

4.1.1.2.5 Tahap Tindak Lanjut Dalam Konseling Perorangan 

Tabel 4.15 
Distribusi Kinerja Konselor yang Belum Menempuh PPK Dalam 

Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan Pada Tahap Tindak Lanjut 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 84%-100% Sangat Tinggi 3 12% 

2. 68%-83,9% Tinggi 19 76% 

3. 52%-67,9% Sedang 3 12% 

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

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

Jumlah 25 100% 

 
Berdasarkan tabel distribusi 4.15 diatas, maka dapat diketahui bahwa kinerja 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan pada tahap tindak lanjut tersebar 
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pada 3 kategori. Distribusi frekuensi kinerja Konselor didominasi pada kriteria 

tinggi dengan frekuensi yaitu 19 Konselor (76%), sedangkan untuk kriteria sangat 

tinggi dan sedang mempunyai frekuensi yang sama yaitu masing-masing 3 

Konselor (12%). Hal ini berarti Konselor yang belum menempuh Pendidikan 

Profesi Konselor memiliki kinerja yang tinggi dalam melaksanakan tahap tindak 

lanjut pada layanan konseling perorangan.. Untuk memperoleh gambaran yang 

jelas maka akan dipaparkan dalam bentuk diagram di bawah ini, 

Diagram 4.15 
Kinerja Konselor yang Belum Menempuh PPK Dalam Melaksanakan 

Layanan Konseling Perorangan Pada Tahap Tindak Lanjut 

 
 

4.1.1.2.6 Tahap Laporan Dalam Konseling Perorangan 

Tabel 4.16 
Distribusi Kinerja Konselor yang Belum Menempuh PPK Dalam 

Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan Pada Tahap Laporan 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 84%-100% Sangat Tinggi 0 0% 

2. 68%-83,9% Tinggi 4 16% 

3. 52%-67,9% Sedang 5 20% 

4. 36%-51,9% Rendah 12 48% 

5. 20%-35,9% Sangat Rendah 4 16% 

Jumlah 25 100% 
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Berdasarkan tabel distribusi 4.16 diatas, maka dapat diketahui bahwa kinerja 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan pada tahap laporan tersebar pada 4 

kriteria. Distribusi frekuensi kinerja Konselor didominasi pada kriteria rendah 

dengan frekuensi yaitu 12 Konselor (48%), sedangkan untuk kriteria tinggi 

terdapat 4 Konselor (16%), kriteria sedang terdapat 5 Konselor (20%), dan kriteria 

sangat rendah terdapat 4 Konselor (16%). Hal ini berarti Konselor yang belum 

menempuh Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang rendah dalam 

melaksanakan tahap laporan pada layanan konseling perorangan. Untuk 

memperoleh gambaran yang jelas maka akan dipaparkan dalam bentuk diagram di 

bawah ini, 

Diagram 4.16 
Kinerja Konselor yang Belum Menempuh PPK Dalam Melaksanakan 

Layanan Konseling Perorangan Pada Tahap Laporan 
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4.1.1.3 Perbedaan Kinerja Konselor Lulusan Pendidikan Profesi Konselor 
(PPK) dengan  Konselor yang Belum Menempuh Pendidikan Profesi 
Konselor (PPK) dalam Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan 

 
Berikut ini akan dipaparkan perbedaan kinerja Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan antara Konselor lulusan Pendidikan 

Profesi Konselor (PPK) dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan 

Profesi Konselor (PPK). Untuk mengetahui perbedaan tersebut digunakan rumus 

uji beda (t-Test). Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebelum melaksanakan 

analisis uji t-Test adalah sebagai berikut, 

 

4.1.1.3.1 Uji Normalitas Data 

Hasil uji normalitas data kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan antara Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) 

dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor dapat 

dilihat pada lampiran dan terangkum pada tabel berikut, 

Tabel 4.17 
Hasil Uji Normalitas Data 

 
Sumber Variasi Chi Kuadrat Hitung Chi Kuadrat Tabel Kriteria

 

Konselor lulusan PPK  1,17  

7,81 

 

 

Normal 

 

Konselor yang belum 

menempuh PPK 

4,25 

 

Normal 
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Hasil uji normalitas kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor 

(PPK) dalam melaksanakan layanan konseling perorangan dengan taraf 

siginifikansi 5% diperoleh hasil χ2
tabel= 7,81 > χ2

hitung= 1,17. Hal ini berarti bahwa 

data tentang kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan berdistribusi normal. Sedangkan uji 

normalitas kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor 

(PPK) dalam melaksanakan layanan konseling perorangan dengan taraf 

siginifikansi 5% diperoleh hasil χ2
tabel= 7,81 > χ2

hitung= 4,25, berarti bahwa data 

tentang kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor 

(PPK) dalam melaksanakan layanan konseling perorangan berdistribusi normal. 

Untuk lebih jelasnya lihat pada lampiran 5 bag 2 dan 3 hal 180. 

4.1.1.3.2   Uji Homogenitas Hasil 

Hasil uji homogenitas pada taraf signifikansi 5% diperoleh hasil Fhitung = 

1,38 < Ftabel = 2,27, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan kedua kelompok 

Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan antara Konselor 

lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dengan Konselor yang belum 

menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) mempunyai varians yang tidak 

berbeda(homogen). Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 5 bag 4 hal 180. 

 
4.1.1.3.3 Analisis Perbedaan Kinerja Konselor dalam Melaksanakan Layanan 

Konseling Perorangan Antara Konselor Lulusan Pendidikan Profesi 
Konselor dengan Konselor yang Belum Menempuh Pendidikan Profesi 
Konselor 

 
Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah “terdapat perbedaan 

kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan antara 
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Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dengan Konselor yang 

belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK)”. Untuk mengetahui ada 

atau tidaknya perbedaan kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling 

perorangan antara Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dengan 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) digunakan 

rumus uji beda (t-Test). Hasil uji perbedaan terangkum pada tabel berikut ini, 

Tabel 4.18 
Ringkasan Hasil Uji t-Test 

 
Sumber Variasi Rata-Rata thitung ttabel Kriteria

 

Konselor lulusan PPK  368,60  

6,37 

 

 

 

 

2,01 

 

t hitung > ttabel  

 

= Signifikan 
berbeda 

 

Konselor yang belum 

menempuh PPK 

318,96 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil analisis uji beda diperoleh 

thitung = 6,37 apabila dibandingkan dengan ttabel pada taraf signifikansi 5% dengan 

N=50 diperoleh ttabel sebesar 2,01, hal ini berarti bahwa thitung (6,37) > ttabel (2,01) 

maka diperoleh hasil “ada perbedaan kinerja Konselor dalam melaksanakan 

layanan konseling perorangan antara Konselor lulusan Pendidikan Profesi 

Konselor (PPK) dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi 

Konselor (PPK)”.  

Apabila dilihat dari rata-rata (mean) skornya, terlihat bahwa kinerja 

Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor (368,60) lebih tinggi daripada rata-
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rata (mean) kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor 

(318,96). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Konselor lulusan Pendidikan 

Profesi Konselor (PPK) cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan secara keseluruhan. Untuk lebih 

jelasnya lihat pada lampiran 5 bag 5 hal 180. 

 
4.2 Pembahasan 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka peneliti dalam 

hal ini akan membahas secara umum tentang perbedaan kinerja Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan secara keseluruhan antara Konselor 

lulusan Pendidikan Profesi Konselor dengan Konselor yang belum menempuh 

Pendidikan Profesi Konselor. Selanjutnya untuk memperjelas akan dijabarkan 

pembahasan perbedaan kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling 

perorangan antara Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dengan Konselor 

yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor per komponen. 

4.2.1 Pembahasan Perbedaan Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan 
Layanan Konseling Perorangan Antara Konselor Lulusan Pendidikan 
Profesi Konselor Dengan Konselor yang Belum Menempuh 
Pendidikan Profesi Konselor Secara Keseluruhan 

 
Layanan konseling perorangan merupakan salah satu layanan dari 

Bimbingan dan Konseling yang dianggap sebagai “jantung hati” dari pelayanan 

konseling secara keseluruhan, maka untuk melaksanakannya harus sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang ada agar nantinya memperoleh hasil yang optimal 

dan tidak terjadi adanya malpraktik. Kaitannya dengan peningkatan kompetensi 
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Konselor dalam melaksanakan berbagai layanan Bimbingan dan Konseling maka 

pemerintah mengadakan Pendidikan Profesi Konselor agar nantinya para 

Konselor dapat menjadi tenaga yang benar-benar ahli dan terampil dalam 

menyelenggarakan layanan-layanan Bimbingan dan Konseling khususnya layanan 

konseling perorangan.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa “ada perbedaan kinerja 

antara Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dengan Konselor 

yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dalam melaksanakan 

layanan konseling perorangan”. Dari hasil analisis kuantitatif tersebut diketahui 

bahwa Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) memiliki kinerja 

yang tinggi sedangkan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi 

Konselor (PPK) memiliki kinerja yang masuk kriteria sedang. Jadi dalam hal 

kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan secara 

keseluruhan, kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor lebih baik 

daripada Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor.  

Gambaran umum kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor 

(PPK) secara keseluruhan berada pada kategori tinggi dalam melaksanakan 

layanan konseling perorangan dengan persentase sebesar 78,43%. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Konselor lulusan Pendidikan Profesi 

Konselor (PPK) memiliki kinerja yang tinggi dalam melaksanakan tahapan-

tahapan dalam konseling perorangan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan, walaupun pada tahap 

laporan masuk pada kriteria sedang yaitu 64,00%.  
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Sedangkan, kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi 

Konselor (PPK) masuk dalam kriteria sedang dengan persentase 67,86%. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Konselor yang belum 

menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) memiliki kinerja yang sedang 

dalam melaksanakan layanan konseling perorangan baik pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, maupun laporan, tetapi untuk tahap 

tindak lanjut, Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor 

(PPK) menunjukkan kinerja yang tinggi dengan persentase 74,84%.  

Kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dalam melaksanakan 

layanan konseling perorangan secara keseluruhan yang termasuk dalam kriteria 

tinggi. Hal tersebut dikarenakan Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor 

(PPK) lebih mengenal dan memahami layanan konseling perorangan. Kurikulum 

Pendidikan Profesi Konselor yang lebih menitikberatkan pada praktik di lapangan 

yang secara khusus ditekankan pada 3 layanan yaitu layanan konseling 

perorangan, konseling kelompok, dan bimbingan kelompok yang pelaksanaannya 

diawasi, dibimbing, dan dimonotoring oleh Konselor yang lebih ahli membuat 

Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor telah terbiasa dalam melaksanakan 

layanan konseling perorangan secara benar sesuai dengan prosedur-prosedur yang 

ada dan dalam menggunakan pendekatan-pendekatan serta teknik-teknik yang ada 

di dalam konseling perorangan.  

Kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor yang 

masuk dalam kriteria sedang dikarenakan penerapan pemahaman yang kurang dari 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) tentang 



150 

 

pelaksanaan layanan konseling perorangan. Dalam hal ini terdapat beberapa 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) mengetahui 

akan prosedur dan teknik dalam konseling perorangan tetapi dalam 

pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diketahuinya.  

Keunggulan kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan dibandingkan dengan Konselor yang 

belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor disebabkan karena Konselor 

lulusan Pendidikan Profesi Konselor telah terbiasa untuk melaksanakan layanan 

konseling perorangan secara benar dan terarah di bawah bimbingan dan arahan 

dari Konselor yang lebih ahli. Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) yang 

mempunyai tujuan akhir yaitu untuk mencetak Konselor yang tidak hanya 

menguasai kompetensi akademik tetapi juga menguasai kompetensi profesional, 

sehingga meningkatkan profesionalitas Konselor dalam menyelenggarakan 

layanan-layanan Bimbingan dan Konseling, oleh karena itu dalam Pendidikan 

Profesi Konselor lebih difokuskan pada praktik di lapangan dengan praktik jam 

nyata yang disesuaikan dengan Standar Internasional Konselor Profesional yaitu 

600 jam. Hal diatas dapat membuat Konselor lebih profesional dalam 

menyelenggarakan layanan konseling perorangan baik pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut. 

Kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor 

(PPK) secara rata-rata dibawah Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor 

(PPK) yaitu termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 66,60%. 

Walaupun terdapat beberapa Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi 
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Konselor berlatar belakang dari Bimbingan dan Konseling, akan tetapi kurang 

begitu optimal dalam melaksanakan layanan. Hal ini sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 yang menerangkan bahwa 

“sosok utuh kompetensi Konselor terdiri atas 2 komponen yang berbeda namun 

terintegrasi dalam praksis sehingga tidak bisa dipisahkan yaitu kompetensi 

akademik Konselor yang diperoleh melalui Program S-1 Bimbingan dan 

Konseling dan kompetensi profesional Konselor Pendidikan Profesi Konselor”. 

Hal ini berarti bahwa untuk menjadi Konselor yang profesional dan optimal dalam 

menyelenggarakan layanan masih diperlukan adanya Pendidikan Profesi 

Konselor.  

Berdasarkan kedua gambaran tentang kinerja Konselor dalam melaksanakan 

layanan konseling perorangan antara Konselor lulusan Pendidikan Profesi 

Konselor dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan mengikuti Pendidikan Profesi Konselor 

(PPK) dapat lebih meningkatkan kompetensi Konselor sebagai seorang yang ahli 

dalam bidang Bimbingan dan Konseling baik kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Sebagai dasar bahwa 

“pendidikan profesional Konselor merupakan program pendidikan berkelanjutan 

terdiri dari 2 jenjang yaitu program sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling dan 

jenjang Pendidikan Profesi Konselor atau PPK” (UNP , 2009:10). Sehingga, 

tujuan akhir daripada Program Pendidikan Konselor (PPK) ini adalah untuk 

mencetak Konselor yang tidak hanya menguasai kompetensi akademik tetapi juga 

menguasai kompetensi profesional. Agar nantinya Konselor akan lebih 
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profesional dalam menyelenggarakan layanan-layanan Bimbingan dan Konseling. 

Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan layanan konseling perorangan yang 

dilakukan oleh Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) lebih baik 

dari Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor baik dilihat 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak 

lanjut, dan laporan. 

4.2.2 Pembahasan Perbedaan Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan 
Layanan Konseling Perorangan Antara Konselor Lulusan Pendidikan 
Profesi Konselor Dengan Konselor yang Belum Menempuh 
Pendidikan Profesi Konselor Per Komponen 

 
Di bawah ini akan diuraikan perbedaan antara kinerja Konselor lulusan 

Pendidikan Profesi Konselor dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan 

Profesi Konselor dalam melaksanakan tahap-tahap dalam konseling perorangan 

yaitu sebagai berikut, 

4.2.2.1 Perbedaan Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Tahap Perencanaan 
Dalam Konseling Perorangan Antara Konselor Lulusan Pendidikan 
Profesi Konselor Dengan Konselor yang Belum Menempuh Pendidikan 
Profesi Konselor 

 
Tahap perencanaan dapat dikatakan sebagai tahap pra konseling 

perorangan atau tahap sebelum pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

Tahap ini terdiri dari mengidentifikasi klien, mengatur waktu pertemuan, 

mempersiapkan tempat dan perangkat teknis, dan menyiapkan kelengkapan 

administrasi.  

Pada tahap ini Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dan 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor memiliki 

kinerja yang masuk dalam kategori tinggi. Pada indikator mengidentifikasi 
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Konseli, Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dan Konselor yang 

belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang tinggi 

dalam menggunakan instrumen-instrumen tertentu untuk mengetahui siswa 

yang mengalami masalah, menganalisis siswa yang mengalami masalah, 

mengadakan kesepakatan dengan siswa untuk melaksanakan konseling 

perorangan, hal ini ditunjukkan dengan perolehan persentase sebesar 75,11% 

untuk Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dan 68,89% untuk 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor yang semuanya 

masuk pada kriteria tinggi.  

Pada indikator mengatur waktu pertemuan, baik Konselor lulusan 

Pendidikan Profesi Konselor maupun Konselor yang belum menempuh 

Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang tinggi dalam mengadakan 

kesepakatan dengan konseli tentang waktu atau kapan pelaksanaan layanan 

konseling perorangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan persentase 

sebesar 82,00% untuk Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dan 

72,80% untuk Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor 

yang keduanya masuk pada kriteria tinggi.  

Pada indikator mempersiapkan tempat dan perangkat teknis serta 

menyiapkan kelengkapan administrasi, Konselor lulusan Pendidikan Profesi 

Konselor memperoleh persentase yang masuk kriteria tinggi yaitu 81,20% 

untuk indikator mempersiapkan tempat dan perangkat teknis dan 72,80%  

untuk indikator menyiapkan kelengkapan administrasi. Hal ini berarti Konselor 

lulusan Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang tinggi dalam 
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mengadakan kesepakatan dengan Konseli tentang tempat layanan yang akan 

dilakukan dan dalam menyiapkan laiseg atau lembar penilaian segera dan 

lembar resume yang dibutuhkan dalam pelaksanaan layanan dan pencatatan 

identitas Konseli dalam kartu atau buku konseling sebelum melaksanakan 

layanan konseling perorangan. Sedangkan, Konselor yang belum menempuh 

Pendidikan Profesi Konselor baik pada indikator menyiapkan tempat dan 

perangkat teknis serta indikator menyiapkan kelengkapan administrasi 

memiliki kinerja yang masuk pada kriteria sedang dengan persentase sebesar 

67,80% untuk indikator menyiapkan tempat dan perangkat teknis dan 59,43% 

untuk indikator menyiapkan kelengkapan administrasi.  

Secara keseluruhan pada tahap perencanaan Konselor lulusan Pendidikan 

Profesi Konselor memiliki kinerja yang semuanya masuk dalam kriteria tinggi 

(76,60%). Sedangkan kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan 

Profesi Konselor pada tahap perencanaan secara keseluruhan termasuk dalam 

kategori sedang dengan persentase sebesar 66,60% atau dengan kata lain 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor memiliki 

kinerja yang sedang dalam melaksanakan tahap perencanaan.  

Hal diatas dikarenakan Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor 

telah terbiasa dalam melakukan perencanaan secara baik dan benar sebelum 

melaksanakan layanan konseling perorangan, yang diperoleh selama mengikuti 

Pendidikan Profesi Konselor baik dalam hal melakukan need assessment 

maupun menyiapkan tempat dan kelengkapan administrasi. Sedangkan 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor hanya 
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memfokuskan layanan konseling perorangan pada pelaksanaan saja sehingga 

tahap perencanaan tidak begitu diprioritaskan dalam konseling perorangan.  

Adanya patokan dari Konselor yang belum menempuh Pendidikan 

Profesi Konselor bahwa siswa yang nakal pasti siswa yang mempunyai banyak 

masalah. Dengan adanya hal semacam itu, berdasarkan analisis kuantitatif 

Konselor dalam mengidentifikasi siswa berpatokan pada buku skorsing, hal ini 

lebih praktis jika dibandingkan dengan instrumen atau alat ungkap masalah 

walaupun kenyataannya mereka juga menggunakan instrumen tertentu untuk 

mengidentifikasi masalah siswa, tetapi patokan dasar adalah buku skorsing. 

Dengan adanya hal semacam ini maka Konselor yang belum menempuh 

Pendidikan Profesi Konselor banyak memfokuskan diri pada siswa yang nakal 

saja, padahal pelayanan Bimbingan dan Konseling adalah untuk semua.  

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, Konselor yang belum menempuh 

Pendidikan Profesi Konselor tidak begitu mempersiapkan kelengkapan 

administrasi seperti menyiapkan lembar laiseg, lembar resume, maupun 

mencatat identitas Konseli pada buku atau kartu konseling. Lembar resume 

hanya digunakan pada tahap akhir setelah Konseli benar-benar terentaskan dari 

masalah, padahal lembar resume digunakan saat selesai pertemuan Konseling 

walaupun Konseli belum terentaskan dari masalah sehingga dapat digunakan 

sebagai pijakan dasar untuk melaksanakan konseling selanjutnya. 

 
4.2.2.2 Perbedaan Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Tahap Pelaksanaan 

Dalam Konseling Perorangan Antara Konselor Lulusan Pendidikan 
Profesi Konselor Dengan Konselor yang Belum Menempuh Pendidikan 
Profesi Konselor 
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Tahap pelaksanaan merupakan tahap inti dari layanan konseling 

perorangan. dari segi pelaksanaan layanan konseling perorangan, secara 

keseluruhan kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor pada tahap 

ini masuk dalam kriteria tinggi yaitu 79,10%. Dengan kata lain, Konselor 

lulusan Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang tinggi dalam 

melaksanakan tahap pelaksanaan dalam layanan konseling perorangan.  

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, pada tahap awal konseling 

perorangan mereka memiliki kinerja yang tinggi dalam membentuk rapport 

atau membina hubungan baik terlebih dahulu dengan Konseli, 

menyelenggarakan penstrukturan baik menjelaskan tentang pengertian, tujuan, 

asas, dan proses konseling dengan Konseli, maupun mengadakan kontrak 

waktu sebagai batasan dalam pelaksanaan layanan konseling perorangan. Pada 

tahap tengah (inti) konseling perorangan mereka memiliki kinerja yang tinggi 

dalam mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah Konseli secara mendalam, 

dengan memandang masalah Konseli dari perspektif Konseli bukan hanya dari 

perspektif Konselor saja sehingga diperoleh informasi-informasi yang 

mendalam dari diri Konseli yang dapat digunakan pada tahap prognosis untuk 

mencari alternatif pemecahan masalah yang dialami oleh Konseli dan 

memberikan treatment yang sesuai untuk permasalahan Konseli. Hal tersebut 

juga ditunjang dengan penguasaan terhadap teknik-teknik dan pendekatan-

pendekatan yang dapat digunakan dalam layanan konseling perorangan 

disesuaikan dengan permasalahan yang dialami oleh Konseli.  
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Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang 

tinggi dalam melibatkan Konseli mulai dari awal sampai akhir proses 

Konseling seperti pada tahap akhir proses konseling perorangan mereka 

bersama-sama membuat simpulan mengenai proses konseling yang 

dilaksanakan dan menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan oleh 

Konseli berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh Konseli. 

Sedangkan,  kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi 

Konselor pada tahap pelaksanaan secara keseluruhan masuk pada kriteria 

sedang dengan persentase sebesar 67,62%. Dalam hal ini, Konselor yang 

belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang sedang 

dalam melaksanakan tahap pelaksanaan pada layanan konseling perorangan. 

Berdasarkan pada hasil analisis kuantitatif, hal tersebut dikarenakan 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) pada 

tahap awal konseling perorangan, dalam hal membina hubungan baik atau 

rapport hanya dilakukan pada Konseli yang tidak nakal atau mempunyai 

banyak skors di sekolah. Pada Konseli yang mempunyai banyak skors 

cenderung bersikap keras dan pembicaraan langsung pada pokok permasalahan 

yang dialami oleh Konseli tanpa adanya basa-basi atau penggunaan topik 

pembicaraan yang netral terlebih dahulu. Dalam menyelenggarakan 

penstrukturan dan kontrak waktu, Konselor yang belum menempuh Pendidikan 

Profesi Konselor memiliki kinerja yang sedang. Hal tersebut dikarenakan 

penstrukturan dan kontrak waktu tidak begitu penting untuk dilaksanakan, yang 

terpenting adalah langsung pada permasalahan yang dialami oleh Konseli.  
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Pada tahap inti konseling perorangan, Konselor yang belum menempuh 

Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang sedang dalam memahami 

dan menggunakan teknik-teknik serta pendekatan dalam melaksanaan layanan 

konseling perorangan. Hal tersebut berdampak pada proses mengidentifikasi 

masalah Konseli, mendiagnosis permasalahan Konseli, dan memberikan 

treatment berada pada kategori sedang.  

Berdasarkan pada hasil analisis kuantitatif, Konselor yang belum 

menempuh Pendidikan Profesi Konselor dalam menggunakan teknik konseling 

terdapat pemahaman yang keliru. Hal tersebut mengakibatkan salah dalam 

penerapannya, seperti banyak menggunakan kata “mengapa” untuk bisa lebih 

menggali permasalahan yang dialami oleh Konseli dan digunakan sejak awal 

pertemuan konseling. Padahal menurut Willis (2004:165),  

Untuk memulai bertanya sebaiknya tidak menggunakan kata 
mengapa dan apa sebabnya, pertanyaan seperti ini akan 
menyulitkan klien membuka wawasannya. Disamping itu akan 
menyulitkan Klien jika dia tidak tahu apa sebab suatu kejadian atau 
sengaja dia tutupi karena malu, akibatnya Klien akan tertutup dan 
akhirnya tujuan Konseling tidak akan tercapai.  
 
Selain itu, banyak Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi 

Konselor memandang bahwa konseling perorangan adalah ajang pemberian 

nasehat kepada Konseli. Hal tersebut dikarenakan nasehat mudah untuk 

dilakukan dibandingkan dengan menggunkan pendekatan dan tidak menuntut 

waktu banyak untuk konseling, walaupun tidak sesuai dengan keinginan 

Konseli.  

Berdasarkan pada analisis kuantitatif, dalam memilih alternatif 

pemecahan masalah pada tahap akhir proses konseling perorangan, Konselor 
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yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor meyakinkan Konseli 

untuk memilih alternatif pemecahan masalah yang dianjurkan. Padahal dalam 

pelaksanaan layanan konseling perorangan Konseli yang berhak memilih 

sendiri alternatif pemecahan masalah dan Konselor tinggal mengarahkannya, 

hal ini nantinya juga akan berujung pada pemberian nasehat. 

Pendidikan Profesi Konselor yang lebih menitikberatkan pada praktik 

lapangan yaitu  minimal 600 jam praktik (disesuaikan dengan Standar 

Internasional Konselor Profesional) yang berorientasi pada tiga layanan yaitu 

layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling perorangan. 

Pada saat praktik diawasi dan dibimbing oleh Konselor yang ahli sehingga 

pelaksanaan layanan dapat sesuai dengan kaidah yang ada dan terampil dalam 

menggunakan teknik serta keterampilan yang ada pada konseling perorangan. 

Untuk Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor memiliki 

kinerja yang sedang dalam melaksanakan tahap pelaksanaan layanan konseling 

perorangan, hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman akan konseling 

perorangan baik pada tahapan, teknik, pendekatan, dan keterampilan yang 

dibutuhkan saat melaksanakan layanan konseling perorangan.  

 
4.2.2.3 Perbedaan Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Tahap Evaluasi 

Dalam Konseling Perorangan Antara Konselor Lulusan Pendidikan 
Profesi Konselor Dengan Konselor yang Belum Menempuh Pendidikan 
Profesi Konselor 

 
Tahap evaluasi merupakan tahap setelah pelaksanaan konseling 

perorangan. Pada tahap ini Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor 

masuk dalam kriteria tinggi yaitu 82,40%, hal ini berarti Konselor lulusan 
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Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang tinggi dalam melaksanakan 

tahap evaluasi dalam konseling perorangan. Konselor lulusan Pendidikan 

Profesi Konselor, setelah konseling berakhir tetap mengadakan monitoring 

pelaksanaan rencana tindakan yang telah dilakukan oleh Konseli baik melalui 

wali kelas, wali murid, teman sebaya, maupun pada Konseli sendiri. 

Pada tahap ini kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan 

Profesi Konselor berada dalam kriteria sedang dengan persentase sebesar 

67,60%. Hal ini berarti Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi 

Konselor memiliki kinerja yang sedang dalam melaksanakan tahap evaluasi 

pada konseling perorangan.  

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, Konselor yang belum menempuh 

Pendidikan Profesi Konselor dalam hal ini terus menerus mendorong Konseli 

agar dapat mengubah tingkah laku seperti yang Konselor harapkan. Seharusnya 

hal tersebut dilakukan berdasarkan pada kesepakatan antara Konselor dengan 

Konseli (diharapkan antara Konselor dan Konseli), walaupun Konselor belum 

puas dengan perubahan yang terjadi sedangkan Konseli sudah puas atau 

kehidupan efektif sehari-harinya sudah kembali lagi maka konseling berakhir. 

Hal ini dilakukan untuk memunculkan sikap kemandirian dari diri Konseli saat 

menghadapi suatu masalah. 

 
4.2.2.4 Perbedaan Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Tahap Analisis 

Hasil Evaluasi Dalam Konseling Perorangan Antara Konselor Lulusan 
Pendidikan Profesi Konselor Dengan Konselor yang Belum Menempuh 
Pendidikan Profesi Konselor 
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Pada tahap analisis hasil evaluasi ini, kinerja Konselor lulusan 

Pendidikan Profesi Konselor masuk dalam kriteria tinggi yaitu 74,60%. Hal ini 

berarti Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang 

tinggi dalam melaksanakan tahap analisis hasil evaluasi terutama memberikan 

penilaian terhadap keefektifan rencana tindakan yang dilakukan oleh Konseli 

terhadap masalah yang dialaminya.  

Sedangkan, kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi 

Konselor masuk dalam kriteria sedang dengan persentase sebesar 67,80%. Hal 

ini berarti Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor 

memiliki kinerja yang sedang dalam melaksanakan tahap analisis hasil evaluasi 

terutama memberikan penilaian terhadap keefektifan rencana tindakan yang 

dilakukan oleh Konseli terhadap masalah yang dialaminya, karena saat rencana 

tindakan yang dilakukan oleh Konseli tidak berjalan secara efektif maka 

Konselor memberikan nasehat kepada Konseli. 

 
4.2.2.5 Perbedaan Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Tahap Tindak 

Lanjut Dalam Konseling Perorangan Antara Konselor Lulusan 
Pendidikan Profesi Konselor Dengan Konselor yang Belum Menempuh 
Pendidikan Profesi Konselor 

 
Kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dan Konselor 

yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor pada tahap tindak lanjut 

secara keseluruhan masuk pada kriteria tinggi. Untuk Konselor lulusan 

Pendidikan Profesi Konselor memperoleh persentase sebesar 81,96% dan 

74,84% untuk Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor.   
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Pada indikator menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, kinerja Konselor 

lulusan Pendidikan Profesi Konselor sudah tinggi dalam menafsirkan hasil 

konseling perorangan yang telah dilakukan untuk menentukan jenis dan arah 

tindak lanjut, hal ini ditunjukkan dengan perolehan persentase sebesar 76,80% 

yang masuk pada kriteria tinggi. Kinerja Konselor yang belum menempuh 

Pendidikan Profesi Konselor juga masuk pada kriteria tinggi yaitu 72,80%. 

Pada indikator mengkomunikasikan rencana tindak lanjut pada pihak 

terkait, Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang 

sangat tinggi terutama dalam melaksanakan aspek kesepakatan tindak lanjut 

atas konseling yang telah dilakukan, hal ini dapat dilihat dari perolehan 

persentase sebesar 85,80%. Untuk indikator melakukan rencana tindak lanjut, 

Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang tinggi 

dalam melaksanakan tindak lanjut berdasarkan kesepakatan antara bersama 

antara Konselor dengan Konseli, hal ini dapat dilihat dari perolehan persentase 

kinerja sebesar 82,00%.  

Sama halnya dengan Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor, pada 

indikator mengkomunikasikan rencana tindak lanjut pada pihak terkait, 

Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor memiliki 

kinerja yang tinggi terutama dalam melaksanakan aspek kesepakatan tindak 

lanjut atas konseling yang telah dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari perolehan 

persentase sebesar 74,20% yang masuk pada kriteria tinggi. Pada  indikator 

melakukan rencana tindak lanjut, Konselor yang belum menempuh Pendidikan 

Profesi Konselor memiliki kinerja yang tinggi dalam melaksanakan tindak 
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lanjut berdasarkan kesepakatan antara bersama antara Konselor dengan 

Konseli, hal ini dapat dilihat dari perolehan persentase kinerja sebesar 77,00%. 

Pada tahap tindak lanjut, kinerja Konselor baik Konselor lulusan 

Pendidikan Profesi Konselor maupun Konselor yang belum menempuh 

Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang masuk dalam kategori 

tinggi. Hal ini berarti kedua kelompok Konselor akan sama-sama melakukan 

tindak lanjut apabila memang diperlukan adanya tindak lanjut sesuai dengan 

kesepakatan bersama antara Konselor dan Konseli. Tetapi, dari segi 

pelaksanaan tindak lanjut, Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor akan 

lebih baik daripada Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi 

Konselor dikarenakan berdasarkan hasil analisis kuantitatif pada tahap evaluasi 

dan analisis hasil evaluasi, Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor 

memiliki kinerja yang tinggi sedangkan Konselor yang belum menempuh 

Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang sedang. Tahap tindak lanjut 

sangat dipengaruhi oleh tahap evaluasi dan analisis hasil evaluasi, hal ini 

berarti apabila tahap evaluasi dan analisis hasil evaluasi dilaksanakan dengan 

baik maka tindak lanjut juga akan berjalan secara baik. 

 
4.2.2.6 Perbedaan Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Tahap Laporan 

Dalam Konseling Perorangan Antara Konselor Lulusan Pendidikan 
Profesi Konselor Dengan Konselor yang Belum Menempuh Pendidikan 
Profesi Konselor 

 
Dari segi pelaporan hasil konseling kinerja Konselor lulusan Pendidikan 

Profesi Konselor termasuk kriteria sedang dengan persentase 64,00%, hal ini 

disebabkan di beberapa sekolah tidak menuntut Konselornya untuk melaporkan 
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hasil layanan yang telah dilakukan, akan tetapi pada sekolah yang mempunyai 

Kepala Sekolah yang paham tentang konteks tugas Konselor maka menuntut 

Konselornya untuk melaporkan hasil dari layanan yang telah dilakukannya. Hal 

tersebut berkaitan dengan faktor antar hubungan dan komunikasi antara atasan 

dan bawahan, menurut Muhlisin dalam www.muhlis.files.wordpress.com 

(2009:31) bahwa ‘terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja yaitu 

faktor antar hubungan dan komunikasi, hubungan dengan masyarakat, 

keejahteraan, dan iklim kerja’. Sehingga hal tersebut membuat Konselor ada 

yang mengerjakan laporan ada yang tidak.  

Sedangkan pada Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi 

Konselor (PPK) termasuk dalam kategori rendah dengan persentase sebesar 

51,20%. Hal ini disebabkan berdasarkan pada hasil analisis kuantitatif terdapat 

pemahaman yang keliru dari beberapa Konselor yaitu laporan hasil konseling 

tidak disampaikan kepada siapapun karena laporan tersebut adalah berkas 

penting.  

Kaitannya dengan hal tersebut, layanan konseling perorangan harus 

dilaporkan. Dalam konteks sekolah berarti dilaporkan kepada Kepala Sekolah 

dan koordinator Konselor. Menurut Nurihsan (2003:90-91), salah satu dari 

kesepuluh konteks tugas Konselor sekolah adalah “mempertanggungjawabkan 

tugas dan kegiatan kepada koordinator Konselor”. Selain itu menurut Prayitno 

(2004:36), “tahapan yang terakhir dalam konseling perorangan adalah tahap 

laporan yang terdiri dari menyusun laporan, menyampaikan laporan kepada 

pihak terkait, dan mendokumentasikan laporan”.  
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Faktor eksternal juga berpengaruh yaitu faktor antar hubungan dan 

komunikasi antara atasan (Kepala Sekolah) dengan bawahan (Konselor), untuk 

Kepala Sekolah yang tidak mengetahui dan memahamai konteks tugas 

Konselor secara mendalam maka jarang mengawasi atau memonitor tugas 

pelaksanaan kinerja Konselor di sekolah termasuk dalam melaporkan hasil dari 

layanan yang telah dilaksanakan. Selain itu dalam melaporkan hasil konseling 

Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor akan lebih baik jika 

dibandingkan dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi 

Konselor dikarenakan saat pendidikan Konselor lulusan Pendidikan Profesi 

Konselor selalu membuat laporan segera setelah selesai melaksanakan suatu 

layanan dan diteliti oleh Konselor yang ahli. 

 
4.3 Keterbatasan Penelitian 

Metode pengumpul data yang digunakan peneliti adalah angket tertutup 

dengan pernyataan yang sedikit banyak memiliki kemungkinan untuk bias karena 

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

kondisi sebenarnya, tidak sesuai dengan keadaan dirinya (faking), meskipun 

peneliti sudah berupaya menjelaskan kepada para subjek untuk jujur dalam 

menjawab pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, 

sampel yang digunakan peneliti adalah area sampling dengan pertimbangan 

tenaga dan biaya penelitian yang terbatas, sehingga penelitian ini hanya ditujukan 

pada beberapa Konselor saja terutama pada wilayah Jawa Tengah bagian utara 

saja.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian perbedaan kinerja Konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan antara Konselor lulusan Pendidikan 

Profesi Konselor dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi 

Konselor  dapat disimpulkan bahwa: 

5.1.1 Kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dalam 

melaksanakan layanan konseling perorangan secara keseluruhan mulai dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak 

lanjut, sampai pada tahap laporan, termasuk dalam  kriteria tinggi dengan 

perolehan persentase sebesar 78,43%. 

5.1.2 Kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor 

(PPK) dalam melaksanakan layanan konseling perorangan secara 

keseluruhan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis 

hasil evaluasi, tindak lanjut, sampai pada tahap laporan, termasuk dalam 

kriteria sedang dengan perolehan persentase sebesar 67,86%. 

5.1.3 Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja Konselor lulusan 

Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dengan Konselor yang belum 

menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dalam melaksanakan 

layanan konseling perorangan, hal tersebut berdasarkan pada hasil analisis 

uji beda dengan menggunakan rumus t-Test diperoleh t hitung  sebesar 6,37 
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yang lebih besar dari ttabel yaitu 2,01 dengan menggunakan taraf 

signifikansi 5%  pada jumlah sampel sebanyak 50 Konselor. 

 
5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran untuk hal 

yang berkaitan dengan kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling 

perorangan : 

5.2.1 Untuk Konselor, hendaknya selalu meningkatkan kemampuan atau 

kompetensi yang dimilikinya dalam melaksanakan layanan konseling 

perorangan agar nantinya layanan yang diberikan dapat lebih optimal dan 

sesaui denga yang diharapkan oleh Konseli, salah satunya  dengan 

mengikuti Pendidikan Profesi Konselor (PPK). 

5.2.2 Untuk Kepala Sekolah, hendaknya memahami konteks tugas Konselor 

sekolah secara lebih menyeluruh terutama yang berhubungan dengan 

perencanaan program, pengintegrasian program, pelayanan konseling, dan 

pelaporan layanan yang telah dilakukan oleh Konselor terutama pada 

layanan konseling perorangan, serta memfasilitasi sarana dan prasarana 

pendukung yang diperlukan Konselor untuk pelaksanaan layanan kepada 

peserta didik. 

5.2.3 Untuk Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), hendaknya 

selalu meningkatkan kompetensi atau ketrampilan para Konselor di 

daerahnya terutama dalam melaksanakan layanan konseling perorangan 

baik melalui penyelenggaraan seminar maupun pelatihan-pelatihan bagi 

para Konselor sekolah. 
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5.2.4 Untuk Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), hendaknya 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang berhubungan 

dengan layanan konseling perorangan terutama pada tahap pelaksanaan, 

termasuk di dalamnya penggunaan teknik dan pendekatan yang terdapat di 

dalam layanan konseling perorangan yang sesuai dengan kaidah yang 

berlaku kepada para Konselor di sekolah. 

5.2.5 Untuk Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan dan Konseling 

(PPPPTK Penjas dan BK), hendaknya mengadakan suatu pelatihan-

pelatihan kepada Konselor sekolah dalam hal pelaksanaan layanan 

konseling perorangan terutama dalam penggunaan teknik dan pendekatan-

pendekatan dalam konseling perorangan. 
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A. PENGANTAR 

Pernyataan dalam angket tentang kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh 

informasi empiris tentang kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling 

perorangan. Keterangan yang Bapak/Ibu berikan sangat bermanfaat bagi saya dalam 

penelitian ini.  

Jawaban yang Bapak/Ibu berikan hanya digunakan untuk keperluan penelitian dan 

tidak berpengaruh pada penilaian tingkat kompetensi Bapak/Ibu. Oleh karena itu, 

diharapkan agar Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban yang sebenar-benarnya sesuai 

dengan keadaan Bapak/Ibu. Kerahasiaan yang berkaitan dengan pengisian angket tentang 

kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan ini, akan saya jaga 

sepenuhnya. Bila identitas dicantumkan, ini hanya sekedar untuk mencocokan dengan 

data lainnya.  

Atas perhatian dan kerja sama yang telah Bapak/Ibu  berikan, saya sampaikan 

banyak terima kasih. 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Isilah biodata pribadi yang telah disediakan pada lembar jawaban dengan benar. 

2. Berikut ini terdapat 94 pernyataan yang berhubungan dengan keadaan Bapak/Ibu 

dalam melaksanakan layanan konseling perorangan. Setiap pernyataan diikuti dengan 

pilihan jawaban sebagai berikut,  

S : jika pernyataan yang Bapak/Ibu baca selalu Bapak/Ibu lakukan. 

SR : jika pernyataan yang Bapak/Ibu baca sering Bapak/Ibu lakukan. 

KD : jika pernyataan yang Bapak/Ibu baca kadang-kadang Bapak/Ibu lakukan. 

J : jika pernyataan yang Bapak/Ibu baca jarang Bapak/Ibu lakukan. 

TP : jika pernyataan yang Bapak/Ibu baca tidak pernah Bapak/Ibu lakukan. 

3. Tugas Bapak/ Ibu adalah memilih jawaban yang menurut Bapak/Ibu sesuai dengan 

keadaan Bapak/Ibu, dengan cara memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban 

yang telah disediakan di lembar jawaban. 

CONTOH PENGISIAN ANGKET 
No Pernyataan

1. Sebelum melakukan layanan konseling perorangan, saya melakukan 
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rapport atau pembinaan hubungan baik terlebih dahulu kepada Konseli  
 

 

Jawaban: 

Jika Bapak/Ibu selalu melakukan rapport atau pembinaan hubungan baik terlebih dahulu 

kepada Konseli sebelum melakukan layanan konseling perorangan, maka Bapak/Ibu memberi 

tanda silang (X) pada kolom jawaban S: 

LEMBAR JAWABAN

S SR KD J TP

X  

 

Akhirnya atas kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu,  

kami sampaikan banyak Terima Kasih 
 
 

DAFTAR PERNYATAAN 
 

1. Untuk kelengkapan data tentang siswa, saya menyebar angket pribadi kepada siswa. 
2. Kesepakatan tentang kesediaan Konseli untuk melakukan layanan konseling 

perorangan dapat saya tanyakan setelah tahap pembinaan hubungan baik atau rapport. 
3. Di sekolah terdapat bukti pelanggaran yang berupa buku skorsing, hal itu yang saya 

jadikan patokan dalam menetapkan Konseli untuk layanan konseling perorangan. 
4. Saya menggunakan Daftar Cek Masalah untuk mengidentifikasi Konseli. 
5. Saya merasa kesulitan dalam menganalisis suatu instrumen apalagi analisis dengan 

sistem komputerisasi. 
6. Saya akan melakukan konseling jika ada kiriman Konseli dari Guru atau wali kelas. 
7. Saya bekerjasama dengan Guru mata pelajaran dalam mencari siswa yang 

teridentifikasi mengalami suatu masalah. 
8. Saya tidak memaksa Konseli untuk melaksanakan konseling walaupun saya 

mengetahui Konseli mempunyai masalah yang cukup serius. 
9. Saya tetap bersedia melakukan konseling perorangan meskipun program belum selesai 

disusun. 
10. Saya meminta kesepakatan Konseli tentang waktu pelaksanaan layanan konseling 

perorangan. 
11. Konseli harus mengikuti waktu luang yang saya punya sebelum melaksanakan 

konseling perorangan. 
12. Saya tetap melayani Konseli walaupun jam sekolah sudah berakhir.
13. Konseling saya lakukan jika saya sedang ada waktu senggang.
14. Saya mengatur jarak tempat duduk saat pelaksanaan konseling agar Konseli merasa 

nyaman. 
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15. Saya melakukan konseling perorangan dimanapun tidak harus diruang konseling 
asalkan masih di lingkungan sekolah. 

16. Penentuan tempat pelaksanaan konseling ditentukan melalui kesepakatan bersama. 
17. Saya melakukan konseling di ruangan yang tertutup khusus untuk konseling. 
18. Lembar resume selalu saya gunakan pada pertemuan paling akhir setelah konseli 

benar-benar terentaskan dari permasalahan yang dialaminya. 
19. Lembar laiseg  (penilaian segera) saya siapkan sebelum melaksanakan layanan 

konseling perorangan. 
20. Saya menyiapkan kartu wawancara konseling setiap kali konseling akan dilakukan. 
21. Saya mencatat identitas, masalah, maupun proses pemecahan masalah konseli selama 

proses berjalannya konseling. 
22. Untuk memudahkan administrasi data pasca konseling, saya mempersiapkan lembar 

resume pada setiap kegiatan layanan konseling perorangan. 
23. Saya mencatat informasi-informasi penting dari konseli saat konseling berlangsung. 
24. Sebelum melakukan konseling, saya mencatat identitas awal Konseli. 
25. Pada tahap awal proses konseling perorangan, saya awali dengan berbicara yang 

sifatnya basa-basi dengan Konseli. 
26. Dengan siswa yang mempunyai banyak skors, saya cenderung bersikap sedikit keras 

karena cara tersebut memang efektif dalam menangani siswa yang nakal. 
27. Agar Konseli tidak cepat merasa jenuh, pada awal konseling saya langsung pada 

pembicaraan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dialami oleh 
Konseli. 

28. Saya mengatur intonasi suara agar Konseli merasa nyaman dalam mengungkapkan 
masalah yang sedang dihadapi. 

29. Pembinaan hubungan baik saya fokuskan pada awal proses konseling saja. 
30. Saya bersedia menjawab pertanyaan apa saja tentang diri saya yang diajukan oleh 

Konseli. 
31. Saya sebisa mungkin menunjukkan raut muka yang ekspresif dan tidak kaku kepada 

Konseli. 
32. Bersikap terbuka dapat lebih mengakrabkan suasana, dari hal ini biasanya batasan 

antara Konselor dengan Konseli perlahan-lahan hilang karena suasana yang sangat 
akrab tersebut. 

33. Dalam membina rapport dengan Konseli, saya menggunakan topik netral. 
34. Proses layanan dalam konseling perorangan hanya perlu diketahui oleh Konselor, maka 

saya tidak berhak untuk menjelaskan proses konseling perorangan kepada Konseli. 
35. Setiap awal pertemuan konseling, saya menjelaskan tentang pengertian dan tujuan 

layanan konseling perorangan kepada Konseli. 
36. Saya tidak memberikan penjelasan tentang tugas Konseli secara lebih rinci karena 

tugas inti dari Konseli sebatas menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. 
37. Saya menjelaskan asas-asas dalam konseling perorangan kepada Konseli. 
38. Saya menjelaskan tentang peran saya kepada Konseli dalam konseling yang sedang 

dilaksanakan. 
39. Saya hanya akan menjelaskan tentang pelaksanaan konseling kepada Konseli yang 

masih bingung dengan proses konseling. 
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40. Saya melakukan konseling tanpa batasan waktu, sampai masalah yang dihadapi oleh 
Konseli dapat diatasi. 

41. Saya menawarkan kepada Konseli tentang lamanya waktu yang akan digunakan dalam 
melaksanakan layanan konseling perorangan. 

42. Saya menyelesaikan konseling maksimal 45 menit agar Konseli tidak merasa bosan 
atau jenuh. 

43. Saya mengadakan kontrak waktu dalam proses konseling.
44. Saya membiarkan dengan bebas Konseli menceritakan permasalahan yang dia alami.
45. Saya melihat permasalahan Konseli dari perspektif saya sendiri selaku Konselor, 

dengan bergitu saya mudah dalam mengarahkan Konseli terhadap masalah yang 
dihadapinya. 

46. Saya banyak memberikan pertanyaan yang bersifat tertutup, agar Konseli dapat 
langsung berbicara tentang pokok permasalahan yang dialaminya. 

47. Saya bersama-sama dengan Konseli menentukan isu-isu yang dianggap penting 
sebagai masalah pokok yang dibicarakan. 

48. Saya menggunakan teknik eksplorasi baik pikiran, pengalaman, dan perasaan agar 
Konseli dapat bebas untuk berbicara. 

49. Saya banyak menggunakan kata “mengapa” untuk bisa lebih menggali permasalahan 
yang dialami oleh Konseli dan informasi yang didapatkan bisa lebih banyak. 

50. Beragam permasalahan yang dibahas di dalam konseling, membuat diri saya menjadi 
seorang Konselor ekletisistik yang tidak hanya berpatokan pada satu pendekatan saja. 

51. Saya hanya menggunakan pemikiran dari perspektif Konselor sebagai seorang ahli 
dalam menganalisis faktor penyebab dan latar belakang timbulnya masalah. 

52. Apabila dalam menganalisis faktor penyebab dan latar belakang dirasakan tidak tepat 
bagi Konseli maka saya mengulang pada tahap mendefinisikan masalah yang dialami 
oleh Konseli. 

53. Terhadap Konseli yang tertutup mengenai permasalahannya saya banyak menggunakan 
nasehat agar Konseli dapat lebih terbuka. 

54. Saya tidak perlu melibatkan Konseli dalam menggabungkan hasil yang diperoleh pada 
tahap penjelajahan dan penganalisisan masalah. 

55. Kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi dari permasalahan yang dialami 
oleh Konseli, saya jadikan pedoman dalam memperoleh alternatif tindakan untuk 
proses treatment. 

56. Saya terus berpedoman pada satu pendekatan saja untuk menyelesaikan beragam 
permasalahan yang dialami oleh Konseli. 

57. Saya mengajak Konseli dalam memikirkan alternatif-alternatif pemecahan masalah. 
58. Saya libatkan sepenuhnya diri Konseli dalam proses treatment terutama dalam mencari 

alternatif tindakan yang sesuai. 
59. Untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman dari Konseli dengan merujuk 

pada perilaku maka saya cenderung menggunakan interpretasi kepada Konseli. 
60. Untuk Konseli yang tertutup (introvert) saya banyak menggunakan nasehat dan 

kritikan dalam memecahkan permasalahan Konseli. 
61. Saya mengggabungkan berbagai macam teknik yang ada ada setiap pendekatan dalam 

konseling perorangan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dialami oleh 
Konseli. 
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62. Saya memantapkan Konseli dalam melaksanakan komitmennya.
63. Saya akan meyakinkan Konseli untuk memilih alternatif pemecahan masalah yang saya 

anjurkan. 
64. Saya memperbanyak nasehat untuk mengarahkan Konseli dalam memilih alternatif 

tindakan yang sesuai untuk dirinya. 
65. Saya mengarahkan Konseli pada pilihan alternatif pemecahan masalah yang tepat 

untuk masalah Konseli. 
66. Setelah alternatif tindakan dipilih maka saya membantu mengarahkan konseli dalam 

menyusun rencana tindakan yang akan dilakukannya. 
67. Dalam menyusun rencana tindakan, saya banyak menentukan hal-hal yang harus 

dilakukan oleh Konseli sehubungan dengan permasalahan yang dialaminya. 
68. Saya hanya akan membantu mengarahkan Konseli dalam menyusun rencana tindakan 

apabila Konseli sudah mulai merasa kebingungan. 
69. Saya ikut mempertimbangkan rencana tindakan yang akan dilaksanakan oleh Konseli.
70. Saya meminta Konseli untuk mengutarakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan 

setelah proses konseling. 
71. Saya tidak mengadakan penilaian lebih lanjut terhadap pemahaman Konseli tentang 

permasalahan yang diutarakannya karena Konseli dianggap sudah melakukan 
konseling dengan baik. 

72. Saya meminta Konseli untuk mengutarakan apa saja yang dirasakannya selama proses 
konseling. 

73. Pada akhir tahap konseling, saya meminta Konseli untuk mengutarakan pemahaman 
baru yang didapat selama proses konseling. 

74. Setelah konseling, saya memonitor pelaksanaan rencana tindakan Konseli. 
75. Saya terus menerus mendorong konseli agar dapat mengubah tingkah laku seperti apa 

yang saya harapkan. 
76. Saya membekali Konseli dengan pemahaman akan masalah yang sedang dihadapi agar 

Konseli mampu untuk menilai perubahan yang terjadi setelah konseling. 
77. Saya tidak melakukan pengawasan lebih lanjut kepada konseli, karena setelah 

konseling berakhir, konseli sudah bisa memutuskan apa yang akan dilakukannya. 
78. Saya menafsirkan tentang keefektifan rencana tindakan yang telah dilakukan oleh 

konseli dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. 
79. Dalam memberikan penilaian terhadap keefektifan rencana tindakan yang dilakukan, 

saya cukup berpatokan pada pendapat guru atau wali kelas yang mengampu konseli. 
80. Dalam menafsirkan hasil konseling, saya mempertimbangkan kemungkinan akibat 

yang akan timbul dari permasalahan yang dialami oleh Konseli. 
81. Apabila rencana tindakan yang dilakukan ternyata tidak efektif maka saya memberikan 

suatu kritik atau nasehat kepada Konseli. 
82. Tindak lanjut yang saya berikan tidak selalu dalam bentuk konseling lanjutan, saya 

juga memberikan layanan bimbingan lain yang sesuai dengan permasalahan Konseli. 
83. Saya akan melakukan tindak lanjut jika hasil analisis mengharuskan adanya upaya 

tindak lanjut dari Konseling yang sudah dilakukan. 
84. Saya hanya akan meminta bantuan wali kelas Konseli dalam memberikan tindak lanjut 

konseling yang sebelumnya telah dilaksanakan dengan Konselor. 
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85. Saya tidak melakukan tindak lanjut karena konseling akan benar-benar berakhir jika 
konseli sudah bisa memutuskan apa yang akan dilakukannya. 

86. Saya hanya akan mengkomunikasikan tindak lanjut kepada pihak luar setelah 
mendapat  persetujuan oleh Konseli. 

87. Saya akan mengadakan tindak lanjut konseling jika ada waktu luang. 
88. Saya melakukan konseling lanjutan sesuai kesepakatan bersama.
89. Setelah konseling tahap pertama selesai, saya meminta konseli untuk tidak menemui 

saya lagi kecuali jika masalahnya telah selesai. 
90. Saya akan segera melakukan alih tangan kasus kepada guru jika masalah konseli 

berhubungan dengan masalah belajar. 
91. Saya akan menghentikan konseling jika konseli sudah mengalami perubahan tingkah 

laku sesuai dengan apa yang diharapkannya. 
92. Saya melakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil yang telah diperoleh. 
93. Saya membuat laporan hasil konseling setelah pertemuan konseling dengan Konseli 

walaupun masalah Konseli belum tuntas. 
94. Saya tidak menyampaikan laporan hasil konseling kepada siapapun karena laporan 

hasil konseling merupakan berkas penting yang didokumentasikan. 
 
 

******SELESAI****** 
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C. PENGANTAR 
Pernyataan dalam angket tentang kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh 

informasi empiris tentang kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling 

perorangan. Keterangan yang Bapak/Ibu berikan sangat bermanfaat bagi saya dalam 

penelitian ini.  

Jawaban yang Bapak/Ibu berikan hanya digunakan untuk keperluan penelitian dan 

tidak berpengaruh pada penilaian tingkat kompetensi Bapak/Ibu. Oleh karena itu, 
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diharapkan agar Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban yang sebenar-benarnya sesuai 

dengan keadaan Bapak/Ibu. Kerahasiaan yang berkaitan dengan pengisian angket tentang 

kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan ini, akan saya jaga 

sepenuhnya. Bila identitas dicantumkan, ini hanya sekedar untuk mencocokan dengan 

data lainnya.  

Atas perhatian dan kerja sama yang telah Bapak/Ibu  berikan, saya sampaikan 

banyak terima kasih. 

 

D. PETUNJUK PENGISIAN 
4. Isilah biodata pribadi yang telah disediakan pada lembar jawaban dengan benar. 

5. Berikut ini terdapat 114 pernyataan yang berhubungan dengan keadaan Bapak/Ibu 

dalam melaksanakan layanan konseling perorangan. Setiap pernyataan diikuti dengan 

pilihan jawaban sebagai berikut,  

S : jika pernyataan yang Bapak/Ibu baca selalu Bapak/Ibu lakukan. 

SR : jika pernyataan yang Bapak/Ibu baca sering Bapak/Ibu lakukan. 

KD : jika pernyataan yang Bapak/Ibu baca kadang-kadang Bapak/Ibu lakukan. 

J : jika pernyataan yang Bapak/Ibu baca jarang Bapak/Ibu lakukan. 

TP : jika pernyataan yang Bapak/Ibu baca tidak pernah Bapak/Ibu lakukan. 

6. Tugas Bapak/ Ibu adalah memilih jawaban yang menurut Bapak/Ibu sesuai dengan 

keadaan Bapak/Ibu, dengan cara memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban 

yang telah disediakan di lembar jawaban. 

CONTOH PENGISIAN ANGKET 
No Pernyataan

1. Sebelum melakukan layanan konseling perorangan, saya melakukan 
rapport atau pembinaan hubungan baik terlebih dahulu kepada Konseli  
 

 

Jawaban: 

Jika Bapak/Ibu selalu melakukan rapport atau pembinaan hubungan baik terlebih dahulu 

kepada Konseli sebelum melakukan layanan konseling perorangan, maka Bapak/Ibu memberi 

tanda silang (X) pada kolom jawaban S: 

LEMBAR JAWABAN

S SR KD J TP

X  

Akhirnya atas kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu,  
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kami sampaikan banyak Terima Kasih 
 

DAFTAR PERNYATAAN 
 

95. Saya mengidentifikasi Konseli dengan menggunakan Daftar Cek Masalah (DCM).
96. Di sekolah terdapat bukti pelanggaran yang berupa buku skorsing, hal itu yang saya 

jadikan patokan dalam menetapkan Konseli untuk layanan konseling perorangan. 
97. Program yang saya buat akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan siswa. 
98. Untuk kelengkapan data tentang siswa, saya menyebar angket pribadi kepada siswa.
99. Saya merasa kesulitan dalam menganalisis suatu instrumen apalagi analisis dengan 

sistem komputerisasi. 
100. Apabila ada siswa yang mengalami masalah saya langsung meminta untuk 

melaksanakan konseling meskipun tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. 
101. Karena masalah waktu, saya selesai menganalisis instrumen setelah beberapa 

layanan dijalankan. 
102. Saya meminta kesediaan Konseli untuk mengikuti layanan konseling perorangan 
103. Saya bekerjasama dengan Guru mata pelajaran dalam mencari siswa yang 

teridentifikasi mengalami suatu masalah. 
104. Saya akan melakukan konseling jika ada kiriman Konseli dari Guru atau wali kelas.
105. Saya tetap bersedia melakukan konseling perorangan meskipun program belum 

selesai disusun. 
106. Saya tidak memaksa Konseli untuk melaksanakan konseling walaupun saya 

mengetahui Konseli mempunyai masalah yang cukup serius. 
107. Kesepakatan tentang kesediaan Konseli untuk melakukan layanan konseling 

perorangan dapat saya tanyakan setelah tahap pembinaan hubungan baik atau 
rapport. 

108. Setelah Konseli bersedia untuk mengikuti konseling, saya meminta kesepakatan 
Konseli tentang waktu pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

109. Konseli harus menyesuaikan waktu dengan saya sebelum melaksanakan konseling 
individual. 

110. Saya tetap melayani Konseli walaupun jam sekolah sudah berakhir. 
111. Konseling saya lakukan jika saya sedang ada waktu senggang.
112. Saya cenderung mengarahkan Konseli pada waktu luang yang saya dan Konseli 

punya. 
113. Saya sendiri yang biasanya menentukan tempat penyelenggaraan layanan konseling 

perorangan. 
114. Saya mengatur jarak tempat duduk saat pelaksanaan konseling agar Konseli merasa 

nyaman. 
115. Saya melakukan konseling perorangan dimanapun tidak harus diruang konseling 

asalkan masih di lingkungan sekolah. 
116. Penentuan tempat pelaksanaan konseling ditentukan melalui kesepakatan bersama.
117. Saya meminta kesepakatan dari Konseli untuk melaksanakan layanan di ruangan 

Bimbingan dan Konseling. 
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118. Saya melakukan konseling di ruangan yang tertutup khusus untuk konseling. 
119. Lembar resume selalu saya gunakan pada pertemuan paling akhir setelah konseli 

benar-benar terentaskan dari permasalahan yang dialaminya. 
120. Lembar laiseg  (penilaian segera) saya siapkan sebelum melaksanakan layanan 

konseling perorangan. 
121. Saya menyiapkan kartu wawancara konseling setiap kali konseling akan dilakukan
122. Saya mencatat identitas, masalah, maupun proses pemecahan masalah konseli selama 

proses berjalannya konseling. 
123. Untuk memudahkan administrasi data pasca konseling, saya mempersiapkan lembar 

resume pada setiap kegiatan layanan konseling perorangan. 
124. Untuk penilaian segera pada akhir proses konseling, saya hanya melakukan secara 

lisan saja kepada Konseli. 
125. Sebelum melakukan pertemuan konseling, saya mencatat identitas awal Konseli  

pada kartu wawancara atau buku catatan konseling. 
126. Saya mencatat informasi-informasi penting dari konseli saat konseling berlangsung.
127. Pada saat Konseli datang saya dahului dengan berjabat tangan.
128. Pada tahap awal proses konseling perorangan, saya awali dengan berbicara yang 

sifatnya basa-basi dengan Konseli. 
129. Dengan siswa yang mempunyai banyak skors, saya cenderung bersikap sedikit keras 

karena cara tersebut memang efektif dalam menangani siswa yang nakal. 
130. Agar Konseli tidak cepat merasa jenuh, pada awal konseling saya langsung pada 

pembicaraan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dialami oleh 
Konseli. 

131. Saya mengatur intonasi suara agar Konseli merasa nyaman dalam mengungkapkan 
masalah yang sedang dihadapi. 

132. Pada tahap awal konseling saya berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Konseli 
dengan menggunakan topik pembicaraan yang netral. 

133. Pembinaan hubungan baik saya fokuskan pada awal proses konseling saja. 
134. Saya bersedia menjawab pertanyaan apa saja tentang diri saya yang diajukan oleh 

Konseli. 
135. Saya sebisa mungkin menunjukkan raut muka yang ekspresif dan tidak kaku kepada 

Konseli. 
136. Bersikap terbuka dapat lebih mengakrabkan suasana, dari hal ini biasanya batasan 

antara Konselor dengan Konseli perlahan-lahan hilang karena suasana yang sangat 
akrab tersebut. 

137. Proses layanan dalam konseling perorangan hanya perlu diketahui oleh Konselor, 
maka saya tidak berhak untuk menjelaskan proses konseling perorangan kepada 
Konseli. 

138. Saya menjelaskan seluruh asas dalam konseling perorangan kepada Konseli 
walaupun asas kerahasiaan merupakan asas yang terpenting dalam konseling. 

139. Saya menjelaskan tentang tugas Konseli selama proses konseling berlangsung. 
140. Setiap awal pertemuan konseling, saya menjelaskan tentang pengertian dan tujuan 

layanan konseling perorangan kepada Konseli. 
141. Saya tidak memberikan penjelasan tentang tugas Konseli secara lebih rinci karena 
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tugas inti dari Konseli sebatas menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. 
142. Saya hanya akan menjelaskan tentang pelaksanaan konseling kepada Konseli yang 

masih bingung dengan proses konseling. 
143. Dalam proses konseling, sayalah yang bertugas dalam menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi oleh Konseli. 
144. Saya menjelaskan tentang peran saya kepada Konseli dalam konseling yang sedang 

dilaksanakan. 
145. Saya melakukan konseling tanpa batasan waktu, sampai masalah yang dihadapi oleh 

Konseli dapat diatasi. 
146. Saya menawarkan kepada Konseli tentang lamanya waktu yang akan digunakan 

dalam melaksanakan layanan konseling perorangan. 
147. Saya menyelesaikan konseling maksimal 45 menit agar Konseli tidak merasa bosan 

atau jenuh. 
148. Saya membatasi lamanya waktu setiap proses konseling yang dilaksanakan. 
149. Saya membiarkan dengan bebas Konseli menceritakan permasalahan yang dia alami.
150. Saya melihat permasalahan Konseli dari perspektif saya sendiri selaku Konselor, 

dengan bergitu saya mudah dalam mengarahkan Konseli terhadap masalah yang 
dihadapinya. 

151. Saya mengarahkan Konseli dalam menceritakan permasalahan yang dia alami. 
152. Saya membantu Konseli dalam memperjelas permasalahan yang dialaminya. 
153. Saya banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup kepada 

Konseli, agar Konseli dapat langsung berbicara tentang pokok permasalahan yang 
dialaminya. 

154. Saya bersama-sama dengan Konseli menentukan isu-isu yang dianggap penting 
sebagai masalah pokok yang dibicarakan. 

155. Saya menggunakan teknik eksplorasi baik pikiran, pengalaman, dan perasaan agar 
Konseli dapat bebas untuk berbicara. 

156. Saya banyak menggunakan kata “mengapa” untuk bisa lebih menggali permasalahan 
yang dialami oleh Konseli dan informasi yang didapatkan bisa lebih banyak. 

157. Beragam permasalahan yang dibahas di dalam konseling, membuat diri saya menjadi 
seorang Konselor ekletisistik yang tidak hanya berpatokan pada satu pendekatan saja. 

158. Saya hanya menggunakan pemikiran dari perspektif Konselor sebagai seorang ahli 
dalam menganalisis faktor penyebab dan latar belakang timbulnya masalah. 

159. Apabila dalam menganalisis faktor penyebab dan latar belakang dirasakan tidak tepat 
bagi Konseli maka saya mengulang pada tahap mendefinisikan masalah yang dialami 
oleh Konseli. 

160. Saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka agar Konseli tidak 
menjadi pribadi yang tertutup. 

161. Untuk mempersingkat waktu, dalam menganalisis faktor penyebab atau latar 
belakang timbulnya masalah, saya tidak begitu memerlukan keterangan yang 
mendalam dari Konseli. 

162. Terhadap Konseli yang tertutup mengenai permasalahannya saya banyak 
menggunakan nasehat agar Konseli dapat lebih terbuka. 

163. Saya menanyakan dan membicarakan simpulan saya tentang latar belakang 
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timbulnya permasalahan kepada Konseli.
164. Saya tidak perlu melibatkan Konseli dalam menggabungkan hasil yang diperoleh 

pada tahap penjelajahan dan penganalisisan masalah yang dialami oleh Konseli. 
165. Setelah menganalisis latar belakang permasalahan, saya memikirkan alternatif-

alternatif tindakan yang sesuai untuk permasalahan yang dialami oleh Konseli. 
166. Saya terus berpedoman pada satu pendekatan saja untuk menyelesaikan beragam 

permasalahan yang dialami oleh Konseli. 
167. Kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi dari permasalahan yang dialami 

oleh Konseli, saya jadikan pedoman dalam memperoleh alternatif tindakan untuk 
proses treatment. 

168. Saya mengggabungkan berbagai macam teknik yang ada ada setiap pendekatan 
dalam konseling perorangan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dialami 
oleh Konseli. 

169. Untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman dari Konseli dengan merujuk 
pada perilaku maka saya cenderung menggunakan interpretasi kepada Konseli. 

170. Untuk Konseli yang tertutup (introvert) saya banyak menggunakan nasehat dan 
kritikan dalam memecahkan permasalahan Konseli. 

171. Saya libatkan sepenuhnya diri Konseli dalam proses treatment terutama dalam 
mencari alternatif tindakan yang sesuai. 

172. Saya memperbanyak nasehat untuk mengarahkan Konseli dalam memilih alternatif 
tindakan yang sesuai untuk dirinya. 

173. Saya mendorong Konseli untuk memantapkan komitmen dalam melaksanakan 
alternatif pemecahan masalah yang sudah dipilihnya. 

174. Saya akan meyakinkan Konseli untuk memilih alternatif pemecahan masalah yang 
saya anjurkan. 

175. Saya mengarahkan Konseli pada pilihan alternatif pemecahan masalah yang tepat 
untuk masalah Konseli. 

176. Setelah alternatif tindakan dipilih maka saya membantu mengarahkan konseli dalam 
menyusun rencana tindakan yang akan dilakukannya. 

177. Dalam menyusun rencana tindakan, saya banyak menentukan hal-hal yang harus 
dilakukan oleh Konseli sehubungan dengan permasalahan yang dialaminya. 

178. Saya hanya akan membantu mengarahkan Konseli dalam menyusun rencana 
tindakan apabila Konseli sudah mulai merasa kebingungan. 

179. Saya tetap mempertimbangkan kemampuan Konseli agar dapat menentukan porsi 
keterlibatan saya dalam membantu Konseli menyusun rencana tindakan yang akan 
dilakukan. 

180. Saya menanyakan tentang kemantapan Konseli dalam menjalankan rencana tindakan 
yang sudah diputuskan. 

181. Saya hanya memfokuskan penilaian segera pada aspek pemahaman Konseli selama 
proses konseling. 

182. Saya meminta Konseli untuk mengutarakan apa saja yang dirasakannya selama 
proses konseling. 

183. Pada akhir tahap konseling, saya meminta Konseli untuk mengutarakan pemahaman 
baru yang didapat selama proses konseling. 

184. Saya tidak mengadakan penilaian lebih lanjut terhadap pemahaman Konseli tentang 
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permasalahan yang diutarakannya karena Konseli dianggap sudah melakukan 
konseling dengan baik. 

185. Saya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana tindakan yang telah 
disepakati bersama dalam proses konseling. 

186. Saya terus menerus mendorong konseli agar dapat mengubah tingkah laku seperti 
apa yang saya harapkan. 

187. Saya membekali Konseli dengan pemahaman akan masalah yang sedang dihadapi 
agar Konseli mampu untuk menilai perubahan yang terjadi setelah konseling. 

188. Saya tidak melakukan pengawasan lebih lanjut kepada konseli, karena setelah 
konseling berakhir, konseli sudah bisa memutuskan apa yang akan dilakukannya. 

189. Saya menafsirkan tentang keefektifan rencana tindakan yang telah dilakukan oleh 
konseli dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

190. Dalam memberikan penilaian terhadap keefektifan rencana tindakan yang dilakukan, 
saya cukup berpatokan pada pendapat guru atau wali kelas yang mengampu konseli. 

191. Dalam menafsirkan hasil konseling, saya mempertimbangkan kemungkinan akibat 
yang akan timbul dari permasalahan yang dialami oleh Konseli. 

192. Apabila rencana tindakan yang dilakukan ternyata tidak efektif maka saya 
memberikan suatu kritik atau nasehat kepada Konseli. 

193. Saya sendiri yang menentukan jenis dan arah tindak lanjut yang akan dilakukan 
berdasarkan permasalahan yang dialami oleh konseli. 

194. Tindak lanjut yang saya berikan tidak selalu dalam bentuk konseling lanjutan, saya 
juga memberikan layanan bimbingan lain yang sesuai dengan permasalahan Konseli. 

195. Saya akan melakukan tindak lanjut jika hasil analisis mengharuskan adanya upaya 
tindak lanjut dari Konseling yang sudah dilakukan. 

196. Saya hanya akan meminta bantuan wali kelas Konseli dalam memberikan tindak 
lanjut konseling yang sebelumnya telah dilaksanakan dengan Konselor. 

197. Saya akan melakukan konseling lanjutan sesuai kesepakatan bersama dengan 
konseli. 

198. Saya tidak melakukan tindak lanjut karena konseling akan benar-benar berakhir jika 
konseli sudah bisa memutuskan apa yang akan dilakukannya. 

199. Saya hanya akan mengkomunikasikan tindak lanjut kepada pihak luar setelah 
mendapat  persetujuan oleh Konseli. 

200. Saya akan mengadakan tindak lanjut konseling jika ada waktu luang. 
201. Saya akan menghentikan konseling jika konseli sudah mengalami perubahan tingkah 

laku sesuai dengan apa yang diharapkannya. 
202. Setelah konseling tahap pertama selesai, saya meminta konseli untuk tidak menemui 

saya lagi kecuali jika masalahnya telah selesai. 
203. Saya akan segera melakukan alih tangan kasus kepada guru jika masalah konseli 

berhubungan dengan masalah belajar. 
204. Setelah tindak lanjut disepakati, maka saya bersama dengan Konseli melaksanakan 

tindak lanjut yang sesuai dengan kesepakatan yang ada. 
205. Saya akan menyusun laporan hasil konseling secara lengkap hanya jika masalah 

Konseli termasuk jenis masalah yang berat. 
206. Dengan persetujuan dari Konseli saya menyampaikan laporan hasil konseling kepada 

wali kelas Konseli. 
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207. Saya membuat laporan hasil konseling setelah pertemuan konseling dengan Konseli 
walaupun masalah Konseli belum tuntas. 

208. Saya tidak menyampaikan laporan hasil konseling kepada siapapun karena laporan 
hasil konseling merupakan berkas penting yang didokumentasikan. 

 
******SELESAI****** 

 
Kisi-Kisi Angket Uji Coba 

Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan 
 

Variabel  Sub 
Variabel 

Indikator Deskriptor 
 

Nomor Aitem 
+ - 

Kinerja 
Konselor 
Dalam 
Melaksanak
an Layanan 
Konseling 
Perorangan 

g) Tahap 
Perenc
anaan 

5) Mengidentifikasi Konseli Menggunaka
n instrumen-
instrumen 
tertentu untuk 
mengetahui 
siswa yang 
mengalami 
masalah. 

 Menganalisis 
siswa yang 
mengalami 
masalah 

 Mengadakan 
kesepakatan 
dengan siswa 
untuk 
melaksanaka
n konseling 
perorangan 

1,4 
 
 
 
 
 

3,9,11 
 
 

8,12 

2,10 
 
 
 
 
 

5,7 
 
 

6,13 

6) Mengatur waktu pertemuan Mengadakan 
kesepakatan 
dengan 
konseli 
tentang waktu 
atau kapan 
pelaksanaan 
layanan 
konseling 
perorangan 

14,16,18 15,17 

7) Mempersiapkan tempat dan 
perangkat teknis 

Mengadakan 
kesepakatan 
tentang 
tempat 
layanan 
dilakukan 
dengan 
konseli. 

20,22,23,
24 

 

19,21 
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8) Menyiapkan kelengkapan 
administrasi 

Menyiapkan 
laiseg atau 
lembar 
penilaian 
segera dan 
lembar 
resume yang 
dibutuhkan 
dalam 
pelaksanaan 
layanan. 

 Pencatatan 
dalam kartu 
atau buku 
konseling 

26,29 
 
 
 
 
 

27,31 

25,30 
 
 
 
 
 

28,32 

h) Tahap 
Pelaksa
naan 

1) Membina hubungan baik dengan 
Konseli (rapport) 

Bersikap 
ramah 
kepada 
konseli baik 
verbal 
maupun non 
verbal. 

 Memberikan 
pertanyaan 
yang bersifat 
netral kepada 
Konseli. 

33,37,40,
41 

 
 

34,38 
 

 
 
 
 

35,39 
 
 
 

36,42 

2) Menyelenggarakan penstrukturan Menjelaskan 
kepada 
Konseli 
tentang 
pengertian, 
tujuan, asas 
dan proses 
konseling 
perorangan 

 Pembatasan 
peran 

44,46 
 
 
 
 

45,50 

43,48 
 
 
 
 

47,49 

3) Mengadakan kontrak waktu Mengadakan 
kesepakatan 
dengan 
Konseli dalam 
menetapkan 
waktu yang 
akan 
digunakan 
selama 
proses 
konseling 
berlangsung 

52,54 51,53 



192 

 

4) Mengidentifikasi masalah yang 
dialami Konseli. 

Konseli 
mendefinisika
n isu sentral 
atau utama 
dengan 
bantuan 
Konselor. 

55,57,58,
60 

 
 

 

56,59 
 
 
 

 

5) Mendiagnosis masalah Konseli Menggali 
lebih dalam 
permasalaha
n yang 
dialami oleh 
Konseli 
dengan 
menggunaka
n 
pendekatan-
pendekatan 
dan teknik-
teknik yang 
ada dalam 
konseling 
perorangan 

 Menganalisis 
faktor-faktor  
penyebab 
atau latar 
belakang 
timbulnya 
masalah pada 
konseli 

61,63,66 
 
 
 
 
 
 
 
 

65,69 

62,68 
 
 
 
 
 
 
 
 

64,67 

6) Melakukan prognosis untuk mencari 
alternatif pemecahan masalah 

Mengintegrasi
kan atau 
menggabung
kan hasil-
hasil pada 
proses 
sebelumnya 
untuk 
mendapatkan 
alternatif 
tindakan yang 
sesuai 

71,73 70,72 

7) Memberikan treatment kepada 
Konseli 

Mengembang
kan alternatif-
alternatif 
untuk 
memecahkan 
masalah yang 
dialami 

74,77 75,76 
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Konseli  
8) Konselor bersama Konseli membuat 

kesimpulan mengenai hasil proses 
konseling. 

Menguji 
solusi-solusi 
alternatif 
pemecahan 
masalah pada 
kenyataan, 
keinginan, 
dan harapan 
Konseli dan 
bersama-
sama dengan 
Konseli 
memutuskan 
mana solusi 
yang paling 
tepat untuk 
Konseli  

79,81 78,80 

9) Menyusun rencana tindakan Bersama-
sama dengan 
konseli 
menyusun 
beberapa 
rencana 
tindakan yang 
akan 
dilakukan 
kaitannya 
dengan 
permasalaha
n yang akan 
dialami 

82,85 83,84 

20) Mengevaluasi jalannya proses dan 
hasil konseling (penilaian segera) 

Konselor 
bertanya 
tentang UCA 
(understandin
g, 
comfortable, 
dan action) 
kepada 
Konseli 

86,88,89 87,90 

) Tahap 
Evaluas
i  

2) Melakukan evaluasi jangka pendek Monitoring 
pelaksanaan 
rencana 
tindakan yang 
dipilih Konseli 
kaitannya 
dengan 
permasalaha
n yang 

91,93 92,94 
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dialaminya 
) Tahap 

Analisis 
Hasil 
Evaluas
i 

2) Menafsirka
n hasil konseling 

Memberikan 
penilaian 
terhadap 
keefektifan 
rencana 
tindakan yang 
dilakukan 
oleh Konseli 
terhadap 
masalah yang 
dialaminya 

95,97  
 96,
98 

k) Tahap 
Tindak 
Lanjut 

4) Menetapka
n jenis arah tindak lanjut 

Menafsirkan 
hasil 
konseling 
untuk 
menentukan 
jenis dan arah 
tindak lanjut 

100,101 99,102 

5) Mengkomu
nikasikan rencana tindak lanjut 
terhadap pihak terkait 

Kesepakatan 
tindak lanjut 
atas 
konseling 
yang telah 
dilakukan 

103,105 
 

104,10
6 

6) Melakukan 
rencana tindak lanjut 

Melaksanaka
n tindak lanjut 
berdasarkan 
kesepakatan 
antara 
Konselor 
dengan 
Konseli 

107,110 108,10
9 

) Tahap 
Lapora
n 

2) Pelaporan 
hasil konseling perorangan 

Pembuatan 
dan 
penyampaian 
laporan 
konseling 
kepada pihak 
terkait 

112,113 111,11
4 

Jumlah 62 52 
Jumlah Total 114 
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Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 
Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan 

 
Variabel  Sub Variabel Indikator Deskriptor 

 
Nomor Aitem 

+ - 
Kinerja 
Konselor 
Dalam 
Melaksanaka
n Layanan 
Konseling 
Perorangan 

m) Tahap 
Perencana
an 

) Mengidentifikasi Konseli  Menggunakan 
instrumen-
instrumen 
tertentu untuk 
mengetahui 
siswa yang 
mengalami 
masalah. 

 Menganalisis 
siswa yang 
mengalami 
masalah 

 Mengadakan 
kesepakatan 
dengan siswa 
untuk 
melaksanakan 
konseling 
perorangan 

1,4 
 
 
 
 
 

7,9 
 
 
8 

3,6 
 
 
 
 
 

5 
 
 
2 

0) Mengatur waktu pertemuan  Mengadakan 
kesepakatan 
dengan konseli 
tentang waktu 
atau kapan 
pelaksanaan 
layanan 
konseling 
perorangan 

10,12 11,13 

1) Mempersiapkan tempat dan 
perangkat teknis 

 Mengadakan 
kesepakatan 
tentang tempat 
layanan 
dilakukan 
dengan konseli. 

14,16,1
7 

15 

2) Menyiapkan kelengkapan 
administrasi 

 Menyiapkan 
laiseg atau 
lembar 
penilaian 
segera dan 
lembar resume 
yang 
dibutuhkan 
dalam 
pelaksanaan 
layanan. 

 Pencatatan 
dalam kartu 

19,22 
 
 
 
 
 

20,24 

18 
 
 
 
 
 

21,2
3 
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atau buku 
konseling 

n) Tahap 
Pelaksana
an 

1) Membina hubungan baik dengan Konseli 
(rapport) 

 Bersikap ramah 
kepada konseli 
baik verbal 
maupun non 
verbal. 

 Memberikan 
pertanyaan 
yang bersifat 
netral kepada 
Konseli. 

28,30,3
1 
 
 
 

25,33 

26,2
9 
 
 
 

27,3
2 

2) Menyelenggarakan penstrukturan  Menjelaskan 
kepada Konseli 
tentang 
pengertian, 
tujuan, asas 
dan proses 
konseling 
perorangan 

 Pembatasan 
peran 

35,37 
 
 
 
 

38 

34,3
9 
 
 
 
 

36 

3) Mengadakan kontrak waktu  Mengadakan 
kesepakatan 
dengan Konseli 
dalam 
menetapkan 
waktu yang 
akan digunakan 
selama proses 
konseling 
berlangsung 

41,43 40,42 

4) Mengidentifikasi masalah yang dialami 
Konseli. 

 Konseli 
mendefinisikan 
isu sentral atau 
utama dengan 
bantuan 
Konselor. 

44,47 45,4
6 

5) Mendiagnosis masalah Konseli  Menggali lebih 
dalam 
permasalahan 
yang dialami 
oleh Konseli 
dengan 
menggunakan 
pendekatan-
pendekatan 
dan teknik-
teknik yang ada 
dalam 
konseling 
perorangan 

 Menganalisis 
faktor-faktor  
penyebab atau 

48,50 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 

49,5
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
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latar belakang 
timbulnya 
masalah pada 
konseli 

6) Melakukan prognosis untuk mencari 
alternatif pemecahan masalah 

 Mengintegrasik
an atau 
menggabungka
n hasil-hasil 
pada proses 
sebelumnya 
untuk 
mendapatkan 
alternatif 
tindakan yang 
sesuai 

55,57 54,56 

7) Memberikan treatment kepada Konseli  Mengembangk
an alternatif-
alternatif untuk 
memecahkan 
masalah yang 
dialami Konseli  

58,61 59,60 

8) Konselor bersama Konseli membuat 
kesimpulan mengenai hasil proses 
konseling. 

 Menguji solusi-
solusi alternatif 
pemecahan 
masalah pada 
kenyataan, 
keinginan, dan 
harapan 
Konseli dan 
bersama-sama 
dengan Konseli 
memutuskan 
mana solusi 
yang paling 
tepat untuk 
Konseli  

62,65 63,6
4 

9) Menyusun rencana tindakan  Bersama-sama 
dengan konseli 
menyusun 
beberapa 
rencana 
tindakan yang 
akan dilakukan 
kaitannya 
dengan 
permasalahan 
yang akan 
dialami 

66,69 67,68 

0) Mengevaluasi jalannya proses dan hasil 
konseling (penilaian segera) 

 Konselor 
bertanya 
tentang UCA 
(understanding, 
comfortable, 
dan action) 
kepada Konseli 

70,72,73 71 
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o) Tahap 
Evaluasi  

) Melakukan evaluasi jangka pendek  Monitoring 
pelaksanaan 
rencana 
tindakan yang 
dipilih Konseli 
kaitannya 
dengan 
permasalahan 
yang 
dialaminya 

74,76 75,77 

p) Tahap 
Analisis 
Hasil 
Evaluasi 

) Menafsirkan 
hasil konseling 

 Memberikan 
penilaian 
terhadap 
keefektifan 
rencana 
tindakan yang 
dilakukan oleh 
Konseli 
terhadap 
masalah yang 
dialaminya 

78,80 79,81 

q) Tahap 
Tindak 
Lanjut 

7) Menetapkan 
jenis arah tindak lanjut 

 Menafsirkan 
hasil konseling 
untuk 
menentukan 
jenis dan arah 
tindak lanjut 

82,83 84 

8) Mengkomunika
sikan rencana tindak lanjut terhadap pihak 
terkait 

 Kesepakatan 
tindak lanjut 
atas konseling 
yang telah 
dilakukan 

86,88 85,87 

9) Melakukan 
rencana tindak lanjut 

 Melaksanakan 
tindak lanjut 
berdasarkan 
kesepakatan 
antara Konselor 
dengan Konseli 

91,92 89,90 

) Tahap 
Laporan 

) Pelaporan hasil 
konseling perorangan 

 Pembuatan dan 
penyampaian 
laporan 
konseling 
kepada pihak 
terkait 

93 94 

Jumlah 51 43 
Jumlah Total 94 
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KOMPETENSI KONSELOR 
 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI 
 
A. KOMPETENSI PEDAGOGIK 
1.Menguasai teori dan praksis 
pendidikan  

1.1  Menguasai ilmu pendidikan dan 
landasan keilmuannya  
1.2 Mengimplementasikan prinsip-prinsip 
pendidikan dan proses pembelajaran  
1.3 Menguasai landasan budaya dalam 
praksis pendidikan  

2.Mengaplikasikan perkembangan 
fisiologis dan psikologis serta 
perilaku konseli  

2.1 Mengaplikasikan kaidah-kaidah 
perilaku manusia, perkembangan fisik dan 
psikologis individu terhadap sasaran 
pelayanan bimbingan dan konseling dalam 
upaya pendidikan  
2.2 Mengaplikasikan kaidah-kaidah 
kepribadian, individualitas dan perbedaan 
konseli terhadap sasaran pelayanan 
bimbingan dan konseling dalam upaya 
pendidikan  
2.3 Mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar 
terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan 
konseling dalam upaya pendidikan  
2.4 Mengaplikasikan kaidah-kaidah 
keberbakatan terhadap sasaran pelayanan 
bimbingan dan konseling dalam upaya 
pendidikan  
2.5. Mengaplikasikan kaidah-kaidah 
kesehatan mental terhadap sasaran 
pelayanan bimbingan dan konseling dalam 
upaya pendidikan  

3.Menguasai esensi pelayanan 
bimbingan dan konseling dalam 
jalur, jenis, dan jenjang satuan 
pendidikan  

3.1 Menguasai esensi bimbingan dan 
konseling pada satuan jalur pendidikan 
formal, nonformal dan informal  
3.2 Menguasai esensi bimbingan dan 
konseling pada satuan jenis pendidikan 
umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus  
3.3 Menguasai esensi bimbingan dan 
konseling pada satuan jenjang pendidikan 
usia dini, dasar dan menengah, serta tinggi. 

 
B. KOMPETENSI KEPRIBADIAN
4. Beriman dan bertakwa kepada 4.1 Menampilkan kepribadian yang 
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Tuhan Yang Maha Esa  beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa  
4.2 Konsisten dalam menjalankan 
kehidupan beragama dan toleran terhadap 
pemeluk agama lain  
4.3 Berakhlak mulia dan berbudi pekerti 
luhur  

5.Menghargai dan menjunjung tinggi 
nilai-nilai kemanusiaan, 
individualitas dan kebebasan 
memilih  

5.1Mengaplikasikan pandangan positif dan 
dinamis tentang manusia sebagai makhluk 
spiritual, bermoral, sosial, individual, dan 
berpotensi  
5.2Menghargai dan mengembangkan 
potensi positif individu pada umumnya dan 
konseli pada khususnya  
5.3 Peduli terhadap kemaslahatan manusia 
pada umumnya dan konseli pada khususnya 
5.4 Menjunjung tinggi harkat dan martabat 
manusia sesuai dengan hak asasinya.  
5.5 Toleran terhadap permasalahan konseli  
5.6 Bersikap demokratis.  

6.Menunjukkan integritas dan 
stabilitas kepribadian yang kuat  

6.1 Menampilkan kepribadian dan perilaku 
yang terpuji (seperti berwibawa, jujur, 
sabar, ramah, dan konsisten )  
6.2 Menampilkan emosi yang stabil.  
6.3 Peka, bersikap empati, serta 
menghormati keragaman dan perubahan  
6.4 Menampilkan toleransi tinggi terhadap 
konseli yang menghadapi stres dan frustasi 

7.Menampilkan kinerja berkualitas 
tinggi  

7.1 Menampilkan tindakan yang cerdas, 
kreatif, inovatif, dan produktif  
7.2 Bersemangat, berdisiplin, dan mandiri  
7.3 Berpenampilan menarik dan 
menyenangkan  
7.4 Berkomunikasi secara efektif  

 
C. KOMPETENSI SOSIAL 
8.Mengimplementasikan kolaborasi 
intern di tempat bekerja  

8.1 Memahami dasar, tujuan, organisasi, 
dan peran pihak-pihak lain (guru, wali 
kelas, pimpinan sekolah/madrasah, komite 
sekolah/madrasah) di tempat bekerja  
8.2 Mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan 
kegiatan pelayanan bimbingan dan 
konseling kepada pihak-pihak lain di 
tempat bekerja  
8.3 Bekerja sama dengan pihak-pihak 
terkait di dalam tempat bekerja (seperti 
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guru, orang tua, tenaga administrasi)  
9.Berperan dalam organisasi dan 
kegiatan profesi bimbingan dan 
konseling  

9.1 Memahami dasar, tujuan, dan AD/ART 
organisasi profesi bimbingan dan konseling 
untuk pengembangan diri dan profesi  
9.2 Menaati Kode Etik profesi bimbingan 
dan konseling  
9.3 Aktif dalam organisasi profesi 
bimbingan dan konseling untuk 
pengembangan diri dan profesi  

10.Mengimplementasikan kolaborasi 
antarprofesi  

10.1 Mengkomunikasikan aspek-aspek 
profesional bimbingan dan konseling 
kepada organisasi profesi lain  
10.2 Memahami peran organisasi profesi 
lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya 
pelayanan bimbingan dan konseling  
10.3 Bekerja dalam tim bersama tenaga 
paraprofesional dan profesional profesi lain. 
10.4 Melaksanakan referal kepada ahli 
profesi lain sesuai dengan keperluan  

 
D. KOMPETENSI PROFESIONAL
11. Menguasai konsep dan praksis 
asesmen untuk memahami kondisi, 
kebutuhan, dan masalah konseli  

11.1 Menguasai hakikat asesmen  
11.2 Memilih teknik asesmen, sesuai 
dengan kebutuhan pelayanan bimbingan 
dan konseling  
11.3 Menyusun dan mengembangkan 
instrumen asesmen untuk keperluan 
bimbingan dan konseling  
11.4 Mengadministrasikan asesmen untuk 
mengungkapkan masalah-masalah konseli.  
11.5Memilih dan mengadministrasikan 
teknik asesmen pengungkapan kemampuan 
dasar dan kecenderungan pribadi konseli.  
11.6Memilih dan mengadministrasikan 
instrumen untuk mengungkapkan kondisi 
aktual konseli berkaitan dengan lingkungan 
11.7 Mengakses data dokumentasi tentang 
konseli dalam pelayanan bimbingan dan 
konseling  
11.8 Menggunakan hasil asesmen dalam 
pelayanan bimbingan dan konseling dengan 
tepat  
11.9 Menampilkan tanggung jawab 
profesional dalam praktik asesmen 

12.Menguasai kerangka teoretik dan 
praksis bimbingan dan konseling  

12.1 Mengaplikasikan hakikat pelayanan 
bimbingan dan konseling.  
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12.2 Mengaplikasikan arah profesi 
bimbingan dan konseling.  
12.3 Mengaplikasikan dasar-dasar 
pelayanan bimbingan dan konseling.  
12.4 Mengaplikasikan pelayanan 
bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan 
tuntutan wilayah kerja.  
12.5 Mengaplikasikan pendekatan 
/model/jenis pelayanan dan kegiatan 
pendukung bimbingan dan konseling.  
12.6 Mengaplikasikan dalam praktik format 
pelayanan bimbingan dan konseling.  

13.Merancang program Bimbingan 
dan Konseling  

13.1 Menganalisis kebutuhan konseli  
13.2 Menyusun program bimbingan dan 
konseling yang berkelanjutan berdasar 
kebutuhan peserta didik secara 
komprehensif dengan pendekatan 
perkembangan  
13.3 Menyusun rencana pelaksanaan 
program bimbingan dan konseling  
13.4 Merencanakan sarana dan biaya 
penyelenggaraan program bimbingan dan 
konseling  

14.Mengimplementasikan program 
Bimbingan dan Konseling yang 
komprehensif  
 

14.1 Melaksanakan program bimbingan dan 
konseling.  
14.2 Melaksanakan pendekatan kolaboratif 
dalam pelayanan bimbingan dan konseling. 
14.3 Memfasilitasi perkembangan 
akademik, karier, personal, dan sosial 
konseli  
14.4 Mengelola sarana dan biaya program 
bimbingan dan konseling  

15. Menilai proses dan hasil kegiatan 
Bimbingan dan Konseling.  

15.1 Melakukan evaluasi hasil, proses, dan 
program bimbingan dan konseling  
15.2 Melakukan penyesuaian proses 
pelayanan bimbingan dan konseling.  
15.3 Menginformasikan hasil pelaksanaan 
evaluasi pelayanan bimbingan dan 
konseling kepada pihak terkait  
15.4 Menggunakan hasil pelaksanaan 
evaluasi untuk merevisi dan 
mengembangkan program bimbingan dan 
konseling 

16. Memiliki kesadaran dan 
komitmen terhadap etika profesional 

16.1 Memahami dan mengelola kekuatan 
dan keterbatasan pribadi dan profesional.  
16.2 Menyelenggarakan pelayanan sesuai 
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dengan kewenangan dan kode etik 
profesional konselor  
16.3 Mempertahankan objektivitas dan 
menjaga agar tidak larut dengan masalah 
konseli.  
16.4 Melaksanakan referal sesuai dengan 
keperluan  
16.5 Peduli terhadap identitas profesional 
dan pengembangan profesi  
16.6 Mendahulukan kepentingan konseli 
daripada kepentingan pribadi konselor  
16.7 Menjaga kerahasiaan konseli  

17. Menguasai konsep dan praksis 
penelitian dalam bimbingan dan 
konseling  

17.1 Memahami berbagai jenis dan metode 
penelitian  
17.2 Mampu merancang penelitian 
bimbingan dan konseling  
17.3 Melaksaanakan penelitian bimbingan 
dan konseling  
17.4 Memanfaatkan hasil penelitian dalam 
bimbingan dan konseling dengan 
mengakses jurnal pendidikan dan 
bimbingan dan konseling  
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Kode Etik Profesi Konselor 
(6) Kualifikasi 

(a) Nilai, Sikap, Ketrampilan, Pengetahuan, dan Wawasan  
1) Konselor wajib terus-menerus berusaha mengembangkan dan 

menguasai dirinya. 
2) Konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah 

hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib dan 
hormat. 

3) Konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran 
ataupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari 
rekan seprofesi yang berhubungan dengan pelaksanaan 
ketentuan tingkah laku profesional. 

4) Konselor wajib mengusahakan mutu kerja yang tinggi dan tidak 
mengutamakan kepentingan pribadi termasuk material, finansial 
dan popularitas. 

5) Konselor wajib terampil dalam menggunakan teknik dan 
prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang 
luas dan kaidah-kaidah ilmiah 

(b) Pengakuan Kewenangan 
Untuk dapat bekerja sebagai konselor atau guru pembimbing, 

diperlukan pengakuan keahlian dan kewenangan oleh organisasi 
profesi atas dasar wewenang yang diberikan kepadanya. 

(7) Informasi, Testing, dan Riset     
(a) Penyimpanan dan Penggunaan Informasi 

1) Catatan tentang diri klien seperti wawancara, testing, surat-
menyurat, rekaman dan data lain merupakan informasi yang 
bersifat rahasia dan hanya boleh dipergunakan untuk 
kepentingan klien. 

2) Penggunaan data/informasi dimungkinkan untuk keperluan riset 
atau pendidikan calon konselor sepanjang identitas klien 
dirahasiakan. 

3) Penyampaian informasi tentang klien kepada keluarganya atau 
anggota profesi lain membutuhkan persetujuan klien 

4) Penggunaan informasi tentang klien dalam rangka konsultasi 
dengan anggota profesi yang sama atau yang lain dapat 
dibenarkan, asalkan untuk kepentingan klien dan tidak 
merugikan klien. 
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5) Keterangan mengenai informasi profesional hanya boleh 
diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan 
menggunakannya.   

(b) Testing        
Suatu jenis tes hanya diberikan oleh Konselor yang berwenang 

menggunakan dan menafsirkan hasilnya.  
1) Testing dilakukan bila diperlukan data yang lebih luas tentang 

sifat atau ciri kepribadian subyek untuk kepentingan pelayanan 
2) Konselor wajib memberikan orientasi yang tepat pada klien dan 

orang tua mengenai alasan digunakannya tes disamping arti dan 
kegunaannya. 

3) Penggunaan suatu jenis tes wajib mengikuti secara ketat 
pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi tes tersebut. 

4) Data hasil testing wajib diintegrasikan dengan informasi lain 
baik dari klien maupun sumber lain 

5) Hasil testing hanya dapat diberitahukan pada pihak lain sejauh 
ada hubungannya dengan usaha bantuan kepada klien.     

(c) Riset 
1) Dalam melakukan riset dengan menggunakan manusia sebagai 

subjek, wajib dihindari hal yang merugikan subyek. 
2) Dalam melaporkan hasil riset, identitas klien sebagai subyek 

wajib dijaga kerahasiannya 
(8) Proses Pelayanan  

(a) Hubungan dalam Pemberian Pelayanan 
1) Konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam 

hubungan antara klien dengan Konselor. 
2) Klien sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan 

Konselor, meskipun proses konseling belum mencapai hasil 
yang konkrit. Sebaliknya, Konselor tidak akan melanjutkan 
hubungan apabila klien tidak memperoleh manfaat dari 
hubungan tersebut.  

(b) Hubungan dengan Klien 
1) Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas dan 

keyakinan klien. 
2) Konselor wajib menempatkan kepentingan kliennya diatas 

kepentingan pribadinya. 
3) Konselor tidak diperkenankan melakukan diskriminasi atas 

dasar suku, bangsa, warna kulit, agama, atau status sosial 
tertentu. 
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4) Konselor  tidak akan memaksa seseorang untuk memberi 
bantuan pada seseorang tanpa izin dari orang yang 
bersangkutan. 

5) Konselor wajib memberi pelayanan kepada siapapun terlebih 
dalam keadaan darurat atau banyak orang menghendakinya. 

6) Konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas 
sepanjang dikehendaki klien. 

7) Konselor wajib menjelaskan kepada klien sifat hubungan yang 
sedang dibina dan batas-batas tanggung jawab masing-masing 
dalam hubungan profesional. 

8) Konselor wajib mengutamakan perhatian terhadap klien. 
9) Konselor tidak dapat memberikan bantuan profesional kepada 

sanak saudara, teman-teman karibnya sepanjang hubungannya 
profesional.   

(9) Konsultasi dan Hubungan dengan Rekan Sejawat atau Ahli Lain 
(a) Konsultasi dengan Rekan Sejawat                 

Dalam rangka pemberian pelayanan kepada seorang klien, 
kalau Konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka ia wajib 
berkonsultasi dengan rekan sejawat selingkungan profesi dengan 
seijin kliennya. 

 
(b) Alih Tangan Kasus 

1) Konselor wajib mengakhiri hubungan konseling dengan klien 
bila dia menyadari tidak dapat memberikan bantuan pada klien 

2) Bila pengiriman ke ahli disetujui klien, maka menjadi tanggung 
jawab Konselor menyarankan kepada klien dengan bantuan 
Konselor untuk berkonsultasi kepada orang atau badan yang 
punya keahlian yang relevan. 

3) Bila Konselor berpendapat bahwa klien perlu dikirim ke ahli 
lain namun klien menolak pergi melakukannya, maka konselor 
mempertimbangkan apa baik dan buruknya. 

 
Perbaikan Item Positif Angket Kinerja Konselor 

Dalam Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan 
 

No Item Penyataan Positif yang Tidak Valid Item Pernyataan yang Diperbaiki 
1. Saya mengidentifikasi Konseli dengan 

menggunakan Daftar Cek Masalah (DCM). 
Saya menggunakan Daftar Cek Masalah 
untuk mengidentifikasi Konseli. 

31. Sebelum melakukan pertemuan konseling, saya 
mencatat identitas awal Konseli pada kartu 
wawancara atau buku catatan Konseling. 

Sebelum melakukan konseling, saya mencatat 
identitas awal konseli. 

38. Pada tahap awal Konseling, saya berbincang- Dalam membina rapport dengan Konseli, 
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bincang terlebih dahulu dengan Konseli dengan 
menggunakan topik pembicaraan  yang netral. 

saya menggunakan topik netral. 

44. Saya menjelaskan seluruh asas dalam 
konseling perorangan kepada Konseli 
walaupun asas kerahasiaan merupakan asas 
yang terpenting dalam konseling. 

Saya menjelaskan asas-asas dalam konseling 
perorangan kepada Konseli. 

54. Saya membatasi lamanya waktu setiap proses 
konseling yang dilaksanakan. 

Saya mengadakan kontrak waktu dalam 
proses konseling. 

71. Setelah menganalisis latar belakang 
permasalahan, saya memikirkan alternatif-
alternatif tindakan yang sesuai untuk 
permasalahan yang dialami oleh Konseli. 

Pada tahap prognosis, saya memikirkan 
berbagai alternatif tindakan  yang sesuai 
untuk Konseli. 

79. Saya mendorong Konseli untuk memantapkan 
komitmen dalam melaksanakan alternatif 
pemecahan masalah yang sudah dipilihnya. 

Saya memantapkan Konseli dalam 
melakanakan komitmennya. 

85. Saya tetap mempertimbangkan kemampuan 
Konseli agar dapat menentukan porsi 
keterlibatan saya dalam membantu Konseli 
menyusun rencana tindakan yang akan 
dilakukan. 

Saya tidak terlalu mendominasi Konseli 
dalam menyusun rencana tindakan. 

86. Saya menanyakan tentang kemantapan Konseli 
dalam menjalankan rencana tindakan yang 
sudah diputuskan. 

Saya meminta Konseli untuk mengutarakan 
tindakan-tindakan yang akan dilakukan 
setelah proses konseling. 

91. Saya melakukan monitoring terhadap 
pelaksanaan rencana tindakan yang telah 
disepakati bersama dalam proses konseling. 

Setelah konseling, saya memonitoring 
pelaksanaan rencana tindakan konseli. 

103. Saya akan melakukan konseling lanjutan sesuai 
kesepakatan bersama dengan konseli. 

Saya melakukan konseling lanjutan sesuai 
kesepakatan bersama. 

110. Setelah tindak lanjut disepakati, maka saya 
bersama dengan Konseli melaksanakan tindak 
lanjut yang sesuai dengan kesepakatan yang 
ada. 

Saya melakukan tindak lanjut sesuai 
kesepakatan dengan Konseli. 

 

 
 


