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ABSTRAK 

Setiawati. 2016. Hubungan Antara Kemampuan Guru BK dalam melaksanakan 
Needs Asessment dengan Keberhasilan Penyusunan Program BK Pola 17 Plus di 
SMP Negeri Se- Kota Magelang Tahun Ajaran 2014/2015. Skripsi, Bimbingan 

dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Drs. Eko Nusantoro, M. Pd, Kons. 

Kata Kunci:Kemampuan needs asessment, Keberhasilan penyusunan program BK 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena dilapangan, penelitian 

pendahuluan, berita dalam media masa disertai dengan pengalaman penulis 

sewaktu Praktik Pengalaman Lapangan serta data hasil wawancara yang 

memberikan informasi bahwa menurut informan asesmen itu jika dilakukan setiap 

tahun sekali maka akan selalu menghasilkan data yang sama. Tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui kemampuan guru BK dalam melaksanakan  needs assessment
dan keberhasilan menyusun program yang dilakukan oleh guru BK di SMP N se-

Kota Magelang, serta mengetahui hubungan antara kemampuan guru BK dalam 

melaksanakan needs assessment dengan keberhasilan menyusun program BK.

Jenis peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

deskkriptif dengan desain penelitian korelasional. Lokasi penelitian adalah SMP  

Negeri Se-Kota Magelang. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah 

kemampuan guru BK dalam melaksanakan needs assessment sedangkan variabel 

terikat (Y) keberhasilan menyusun program BK. Instrumen pengumpul data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu angket. Teknik  uji  validitas yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu korelasi Product Moment dan untuk menguji tingkat 

reliabilitas digunakan  rumus  Alfa Cronbach dengan koefisien reliabilitas sebesar 

0,910 untuk  variabel  kemampuan melaksanakan needs assessment dan untuk  

variabel  keberhasilan menyusun program BK 0,954. Populasi dalam penelitian ini 

adalah guru BK di SMP Negeri Se-Kota Magelang yang menyusun program BK 

menggunakan pola 17 plus. Teknik analisis data yang digunakan dalam peneltian 

ini yaitu analisis deskriptif persentase, uji normalitas data dengan rumus 

chi_quadrat dan analisis korelasi menggunakan rumus product moment. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : kemampuan guru BK dalam 

melaksanakan needs assesment di SMP Negeri se-Kota Magelang secara 

keseluruhan tergolong baik yaitu dengan persentase 74,64 %. Akan tetapi jika 

dilihat dari perolehan skor tiap guru masih terdapat satu guru BK yang memiliki 

kemampuan needs assessment dalam kategori tidak baik. Keberhasilan menyusun 

program BK yang dilakukan oleh guru BK di SMP Negeri se-Kota Magelang 

yang menggunakan pola 17 plus secara keseluruhan tergolong baik yaitu dengan 

persentase 76,15%. Hubungan antara variabel kemampuan needs assessment guru 

BK dengan keberhasilan menyusun program BK pola 17 plus menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan antar variabel yaitu dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,668 yaitu dapat dikategorikan dalam hubungan yang kuat. Jadi semakin 

baik kemampuan guru BK dalam melaksanakan needs assessment maka semakin 

baik juga keberhasilan guru BK dalam menyusun program. 
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BAB I

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Bimbingan dan konseling bukanlah kegiatan pembelajaran dalam konteks  

adegan mengajar yang layaknya dilakukan guru sebagai pembelajaran bidang 

studi, melainkan layanan ahli dalam konteks memandirikan peserta didik.

Keberadaan layanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat membantu 

peserta didik dalam mengenali diri sendiri, pengenalan lingkungan dan 

pengambilan keputusan, serta memberikan arahan terhadap perkembangan peserta 

didik sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan 

potensinya.

Untuk dapat membantu serta mendampingi  pengembangan diri siswa secara 

optimal, tentunya guru BK terlebih dahulu harus mengenal dan mengetahui 

kondisi siswa, bagaimana karakteristik siswa, bagaimana pula latar belakang 

siswa tersebut serta permasalahan apa yang dialami siswa dan kebutuhan apa yang 

dibutuhkan oleh siswa. Sehingga guru BK  dapat mengembangkan diri siswa 

secara optimal. Dengan demikian maka, agar dapat mengetahui hal-hal yang 

berkaitan dengan siswa tersebut  guru BK harus melakukan asesmen kebutuhan. 

Abela (dalam Supratiknya, 2011: 116) menguraikan bahwa asesmen 

kebutuhan adalah “finding out about the people to be trained and the type of 

training they need” artinya mencari tahu tentang keadaan keadaan kelompok klien 

yang akan dilayani atau diberi psikoedukasi, atau pelatihan yang mereka 
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butuhkan. Hasil dari asesmen ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait 

kebutuhan peserta didik yang pada akhirnya dapat digunakan oleh konselor 

sebagai dasar untuk menyusun program bimbingan dan konseling.   

Jenis instrumen atau alat pengumpul data yang dapat digunakan oleh guru BK 

ketika melakukan asesmen dapat berupa instrumen tes maupun instrumen non tes. 

Instrumen tes misalnya: menggunakan tes intelegensi, tes bakat, tes minat, tes 

kepribadian dan lain-lain. Sedangkan instrumen non tes meliputi : angket, daftar 

cek masalah (DCM), skala psikologis, alat ungkap masalah (AUM), ATP, ITP, 

sosiometri, observasi, wawancara dan lain -lain. Selain menggunakan instrumen 

tes maupun non tes konselor juga dapat menggunakan asesmen lingkungan. 

Asesmen lingkungan adalah berbagai kebutuhan atau keinginan dari 

lingkungan seperti harapan orang tua, sekolah,  kemampuan konselor, sarana dan 

prasarana pendukung kegiatan bimbingan dan konseling (Sugiyo,2011: 66). 

Berbagai macam data yang telah terkumpul tersebut selanjutnya dijadikan suatu 

acuan oleh konselor untuk menyusun program bimbingan dan konseling yang 

sejalan dengan kebutuhan siswa. Asumsi ini didukung dengan pendapat 

Supratikya (2011: 116) yang menyatakan bahwa “langkah pertama dalam 

menyusun program psikoedukasi yang berhasil adalah melakukan needs 

assessment atau asesmen kebutuhan dari kelompok klien yang hendak dilayani, 

entah dalam lingkungan pendidikan sekolah, industri atau komunitas”. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka, dapat dikatakan bahwa 

kemampuan guru BK dalam melaksanakan asesmen sangat penting,karena jika 

kemampuan asesmen guru BK baik maka guru BK dapat mengungkap 
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permasalahan sesuai dengan yang dialami siswa. Sehingga guru BK dapat 

menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Tohirin (2009: 264) yang menyatakan bahwa program BK “selain 

disusun berdasarkan kebutuhan sekolah dan madrasah juga harus disusun 

berdasarkan kebutuhan siswa secara individual”.

Permasalahan yang terjadi dilapangan belum seperti yang seharusnya 

dilakukan oleh guru BK professional khususnya dalam penyusunan program BK. 

Berdasarkan pengalaman peneliti sewaktu PPL (Praktik Pengalaman Lapangan)  

dan wawancara yang dilakukan oleh pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan salah 

satu guru BK di SMP Negeri  di Kota-Magelang, mengungkapkan bahwa menurut 

beliau “ hasil dari needs assessment yang sudah dilakukan selalu memunculkan 

topik permasalahan yang sama sehinga mereka mengesampingkan asesmen”.

Selain itu guru BK juga  kesulitan dalam memilih format program yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam menyusun program. Atas pengakuan yang 

diungkapkan oleh guru BK bahwa “beberapa kali sempat mengikuti seminar-

seminar terkait cara membuat program BK tetapi menurutnya malah selalu 

menghasilkan format-format yang beragam”.  Bahkan ketika MGBK pun selalu 

dibahas terkait penyusunan program tetapi menurutnya program-program yang 

dibuat oleh guru-guru yang lain pun berbeda-beda formatnya. Dengan demikian 

maka guru BK memilih untuk menggunakan program yang sama dengan tahun 

sebelumnya dan mengesampingkan evaluasi dari program yang tekah 

dilaksanakan tersebut. 
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Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut yaitu guru BK hanya  

menekankan pada layanan klasikal saja, hanya sering melakukan layanan klasikal 

dengan materi-materi yang sama tanpa melihat kebutuhan siswa dan jarang 

melakukan layanan kelompok, maupun individual. Hal ini seharusnya tidak terjadi 

mengingat bahwa manusia itu memiliki kepribadian yang unik yang akan sangat 

berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap siswa pun memiliki kebutuhan yang berbeda pada 

setiap tahunnya. Tidak terlepas dari hal tersebut bahwa semakin hari zaman pun 

semakin berkembang. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkembangan zaman 

juga dapat mempengaruhi kebutuhan manusia karena manusia selalu berusaha 

untuk mengikuti suatu perkembangan zaman agar mereka dapat menyesuaikan 

dengan kondisi lingkungan.  

Selain pengalaman yang dimiliki peneliti dan hasil wawancara dengan guru 

BK yang telah dijelaskan diatas, fenomena tersebut juga didukung oleh berita 

yang termuat dalam http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/butuh-model-baru-

pelatihan-guru-bk tanpa nama diterbitkan pada 17 Februari 2015 1:57 WIB 

Category: Pendidikan, SmCetak A+ / A-  yang diunduh pada selasa 26 Januari 

2016, 08:00 WIB yang menuliskan bahwa “Pelatihan guru bimbingan konseling 

(BK) membutuhkan model baru. Model yang ada selama ini dinilai kurang bisa 

meningkatkan kompetensi profesional guru BK. Terbukti pada kompetensi 

profesional guru BK yang rendah. Salah satunya terlihat pada hasil uji kompetensi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasar Standar Kualifikasi Akademik 
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dan Kompetensi Konselor. Kompetensi profesional dari hasil tersebut hanya 

mencapai skor 42 dari 100 yang terendah adalah kompetensi asesmen”.

Sejalan dengan fenomena-fenomena tersebut juga diperkuat oleh beberapa 

penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Rosra, dkk. (2013) berjudul 

Kinerja Konselor Sekolah dalam Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling 

pada Konselor Sekolah Se-Kabupaten Lampung Tengah Tahun Akademik 

2012/2013. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

berdasarkan hasil analisis data secara umum kinerja  konselor  sekolah  dalam  

penyusunan  Program Bimbingan dan Konseling pada SMA Negeri Se-Lampung 

Tengah, dikategorikan kurang baik. Adapun indikator dalam penelitian ini yaitu 

sebanyak tujuh indikator. Dari ketujuh indikator tersebut, proses analisis 

kebutuhan dan permasalahan siswa termasuk dalam kategori  kurang baik yaitu 

dengan persentase sebesar 25%.  

Berlandaskan hasil penelitian Rosra tersebut, maka semakin memperkuat 

fenomena yang ditemukan  oleh peneliti yaitu terkait rendahnya kemampuan guru 

BK dalam melakukan analisis kebutuhan dan permasalahan siswa. Sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosra, dkk. yang menyatakan bahwa kinerja  

konselor  sekolah  dalam  penyusunan  Program Bimbingan dan Konseling 

dikategorikan kurang baik, maka peneliti memunculkan asumsi terkait hubungan 

antara penyusunan program dan kemampuan asemen guru BK. Hal ini juga 

didukung  dengan Depdiknas (2007: 36) yang menguraikan bahwa penyusunan 

program bimbingan dan konseling disekolah atau madrasah dimulai dari kegiatan 
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asesmen, atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan 

masukan bagi penyusunan program.  

Mengacu pada konsep diatas maka dapat dikatakan bahwa hasil dari asesmen 

siswa tersebut selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan program bimbingan 

dan konseling. Penyusunan program BK adalah suatu kegiatan terencana dalam 

rangka menyusun kegiatan bimbingan dan konseling yang kemudian 

menghasilkan suatu produk yang disebut program BK. Program BK adalah 

seperangkat kegiatan bimbingan dan konseling yang dirancang secara terencana, 

terorganisasi, terkoordinasi selama periode waktu tertentu dan dilakukan secara 

kait mengait untuk pencapaian tujuan. (Sugiyo, 2011:  47).  

Program bimbingan dan konseling memberikan suatu pedoman konselor 

dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling disekolah. Program 

yang tersusun jelas dan terstruktur membuat konselor lebih terarah dan mudah 

dalam melakukan evaluasi terkait program yang telah disusun baik  program yang 

sudah dijalankan ataupun yang belum dilaksanakan. Mengacu pada uraian diatas, 

maka jika program BK tidak disusun oleh guru BK akan berakibat : kegiatan BK 

tidak terarah,tidak efektif dan efisien, penyelenggaraan layanan BK tidak jelas 

serta tidak dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan serta hambatan-hambatan 

dari setiap kegiatan BK yang sudah dilakukan oleh guru BK. 

Program-program BK yang biasanya disusun oleh konselor meliputi : 

program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan dan 

program harian. Berbagai macam program bimbingan dan konseling tersebut 

harusnya dibuat dengan mengacu kepada hasil dari asesmen yang telah dilakukan 
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oleh konselor dengan harapan program yang disusun oleh  konselor tepat sasaran 

dalam arti benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini. Dengan adanya 

kesesuaian antara program yang disusun oleh konselor dengan kebutuhan siswa 

maka diharapkan program bimbingan dan konseling tersebut dapat membantu 

perkembangan siswa secara optimal serta dapat mewujudkan tujuan sistem 

pendidikan nasional sesuai dengan UU. No 20 Tahun 2003. 

Berdasarkan uraian fenomena diatas dan penelitian -penelitian terdahulu yang 

sudah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti berminat untuk meneliti 

“Hubungan Antara Kemampuan Guru BK Dalam Melaksanakan Needs Asessment

dengan Keberhasilan Menyusun Program Bimbingan Dan Konseling Pola 17 plus 

di SMP Negeri Se- Kota Magelang Tahun Ajaran 2014/2015. Tujuan dari 

penelitian ini  yaitu untuk mengetahui hubungan antara  kemampuan guru BK 

dalam melaksanakan needs asessment dengan keberhasilan menyusun program 

BK pola 17 plus di SMP Negeri Se-Kota Magelang tahun ajaran 2015/2016. 

1.2 Rumusan  Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah:  

1. Bagaimakah kemampuan guru BK dalam melaksanakan needs asesment

di SMP Negeri se- Kota Magelang ? 

2.  Seberapa besar tingkat keberhasilan program BK  yang disusun oleh guru 

BK di SMP Negeri se- Kota Magelang ?  
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3. Adakah hubungan antara kemampuan guru BK dalam melaksanakan needs 

assesment dengan  keberhasilan menyusun program  BK pola 17 plus di 

SMP N se- Kota Magelang ?

1.3 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui kemampuan guru BK dalam melaksanakan needs 

assessment di SMP Negeri se- Kota Magelang.

2.  Mengetahui  seberapa besar tingkat keberhasilan program BK  yang 

disusun oleh guru BK di SMP Negeri Se- Kota Magelang.

3. Untuk mengetahui hubungan anatara kemampuan guru BK dalam 

melaksanakan needs assesment  dengan keberhasilan penyusunan program 

BK pola 17 plus  di SMP Negeri se- Kota Magelang.

1.4  Manfaat 

 Manfaat yang diharapkan dari hasil peneltian ini antara lain : 

1.4.1 Manfaat  Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

dalam upaya pengembangan skiil dan keilmuan bidang bimbingan dan konseling 

khususnya mengenai hubungan antara  kemampuan guru BK dalam 

melaksanakan needs assesment dengan keberhasilan menyusun program BK pola 

17 plus. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Untuk  Konselor  Sekolah 

Dapat dijadikan informasi dan menambah pengetahuan guru BK mengenai  

kemampuan guru BK dalam melaksanakan needs assesment  yang harus dikuasai 

oleh guru BK sehingga guru BK di sekolah dapat menyusun program yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa serta program yang disusun oleh konselor dapat  

berhasil sesuai dengan tujuan  program dan target yang hendak dicapai.  

1.4.2.2 Untuk Mahasiswa Bimbingan dan Konseling  

Dapat  menambah  pengetahuan, pemahaman serta dapat  dijadikan  bahan 

belajar  dalam  hal kemampuan yang dibutuhkan dalam melakukan needs  

assesment   dan  keberhasilan  penyusunan  program bimbingan dan konseling. 

1.5  Sistematika Penulisan  Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh akan skripsi ini, maka perlu 

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

bagian inti dan bagian akhir.  

1.5.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian ini berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

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

gambar dan lampiran. 

1.5.2 Bagian Inti  Skripsi 

Bab I berisi pendahuluan yang membahas tentang gambaran secara global 

akan seluruh isi skripsi yang meliputi : latar belakang permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat dan sistematika skripsi. 
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Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka yang menjadi landasan penelitian ini. 

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

pustaka tersebut meliputi: penelitian terdahulu, kemampuan needs assessment,

keberhasilan penyusunan program BK pola 17 plus dan hubungan antara 

kemampuan needs assessment dengan keberhasilan penyusunan program BK pola 

17 plus. 

Bab 3 menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

jenis penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi, sampel 

dan teknik sampling, metode dan alat pengumpul data, penyusun instrumen 

penelitian, validitas dan reabilitas dan teknik analisis data. 

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

pembahasan dari hasil penelitian serta keterbatasan penelitian. 

Bab 5 berisi interprestasi atau simpulan dari hasil penelitian serta saran-

saran.  
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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA,  

Suatu penelitian ilmiah membutuhkan adanya tinjauan pustaka yang kuat dan  

dapat di pertanggung jawabkan. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat di 

pertanggung jawabkan dengan baik, khususnya dalam menjawab permasalahan 

yang diajukan. Teori-teori yang di gunakan dapat memberikan gambaran alur 

befikir dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai penelitian ini. Penelitian ini akan menguraikan tentang penelitian 

terdahulu yang relevan dengan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti dan 

teori-teori yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian ini. Bab ini berisi 

tentang (1) Kajian Pustaka, (2) Kerangka Teoretis, (3) Kerangka Berpikir dan (4) 

Hipotesis Penelitian. 

2.1 Kajian Pustaka 

Untuk memperkuat proses penelitian ini, peneliti akan mengemukakan hasil-

hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Adapun pokok-pokok bahasan yang akan diuraikan dalam penelitian terdahulu 

adalah sebagai berikut: 

Penelitian pertama yang dijadikan rujukan adalah penelitian yang telah 

dilakukan oleh: Purwanto (2014) dalam jurnalnya yang berjudul  Analisis Kinerja 

Guru Pembimbing dalam Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling di 

Kabupaten Pesisir Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Guru 

Pembimbing Dalam  Penyusunan  Program Bimbingan  Konseling  pada  SMA  
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Negeri  Se-Kabupaten  Pesisir  Barat  kurang  baik.  Hal  ini  dikarenakan  dalam 

menyusun  program  bimbingan  dan  konseling  masih  terdapat  guru  

pembimbing yang tidak melakukan analisis terhadap setiap aspek penyusunan 

program. Hasil penelitian tersebut menjadi rujukan untuk  peneliti, dan penelitian 

tersebut mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bahwa peneliti 

ingin mengetahui tingkat keberhasilan penyusunan program BK yang dilakukan 

oleh guru BK di SMP Negeri Se-Kota Magelang tahun ajaran 2015/2016. 

Penelitian kedua yang dijadikan rujukan adalah penelitian yang dilakukan 

oleh: Rosra, dkk. (2013) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Kinerja 

Konselor Sekolah dalam Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling pada 

Konselor Sekolah Se-Kabupaten Lampung Tengah Tahun Akademik 2012/2013. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa berdasarkan hasil 

analisis data secara umum kinerja  konselor  sekolah  dalam  penyusunan  

Program Bimbingan dan Konseling pada SMA Negeri Se-Lampung Tengah, 

dikategorikan kurang baik. Adapun indikator dalam penelitian ini yaitu sebanyak 

tujuh indikator. Berikut penyajian perolehan hasil persentasenya pada setiap 

indikator dalam proses penyusunan program.  

Proses analisis kebutuhan dan permasalahan siswa 25% kategori kurang baik. 

Proses  penentuan tujuan program yang akan dicapai 100% kategori baik. Proses 

menganalisis program, pelaksanaan, hasil, dukungan  serta  faktor-faktor 

penghambat  program sebelumnya 25% kategori kurang baik, proses yang  

berhubungan dengan analisis situasi dan kondisi sekolah 25% kategori baik. 

Proses penetapan personil yang  akan melaksanakan kegiatan 25% kategori baik. 
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Proses  yang  berhubungan dengan persiapan fasilitas dan biaya 50 % kategori 

kurang baik. Serta proses yang  berhubungan dengan  merumuskan  rencana  

evaluasi  pelaksanaan dan keberhasilan program 50% kategori kurang baik.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan  dapat dilihat bahwa analisis 

kebutuhan permasalahan siswa merupakan suatu kegiatan termasuk dalam 

kegiatan yang harus dilakukan ketika hendak menyusun program. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rosra, dkk. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

penyusunan program yang dilakukan oleh guru BK di SMA Negeri Se-Lampung 

Tengah termasuk dalam kategori kurang baik. Hal ini terjadi apakah karena dalam 

indikator proses analisis kebutuhan dan permasalahan siswa termasuk dalam 

kategori kurang baik ?. Sesuai dengan fenomena yang telah dikemukakan oleh 

peneliti pada bagian latar belakang dan didukung dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Rosra tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan 

penelitian terkait hubungan antara kemampuan guru BK dalam melaksanakan 

needs assessment dengan keberhasilan menyusun program BK pola 17 plus.  

2.2  Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini digunakan sebagai gambaran atau 

batasan teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. 

Teori-teori yang akan digunakan dapat memberikan gambaran alur berfikir dalam 

penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

penelitian ini.  
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2.2.1 Kemampuan Guru BK dalam Melaksanakan Needs  Asessment 

Pembahasan  mengenai  konsep kemampuan guru BK dalam melaksanakan needs 

assessment mengacu pada pengertian kemampuan secara umum dan konsep 

tentang need assessment. Untuk dapat mendefinisikan kemampuan guru BK 

dalam melaksanakan needs assessment dimaksud, maka akan diuraikan terlebih 

dahulu konsep-konsep terkait: kemampuan secara umum, pengertian needs 

assessment, tujuan asesmen, jenis asesmen, teknik asesmen, sumber data dalam 

melakukan asesmen, data yang termuat dalam suatu asesmen serta langkah umum 

pelaksanaan asesmen yang baik.

2.3.1.1 Pengertian Kemampuan

Menurut Robbins, dkk.(2008: 57) kemampuan adalah kapasitas individu 

untuk melaksanakan tugas dalam pekerjaan tertentu. Sedangkan  Molan (2002: 1)  

mendefinisikan ability (kemampuan) adalah intelektual dan fisik seseorang 

individu untuk menjalankan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. 

Dalam KBBI kemampuan diartikan sebagai  kesanggupan, kecakapan 

atau kekuatan.

Dari tiga pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan kemampuan adalah kecakapan individu dalam melaksanakan tugas 

ataupun pekerjaan.  

2.3.1.2 Pengertian Needs Assesment 

 Asesmen dapat diartikan sebagai suatu  proses mengumpulkan informasi 

untuk mengetahui kondisi peserta didik. Beberapa ahli menjelaskan pengertian 

asesmen sebagai berikut :



15

Uno dan Koni (2014: 2)  mengartikan bahwa  assessment  sebagai proses 

untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk 

dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulum, 

program pembelajaran,iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan sekolah. 

 Menurut Abdurahman (2003: 60) “asesmen adalah suatu proses 

pengumpulan informasi terkait kesulitan belajar siswa yang akan digunakan 

sebagai pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran untuk anak 

tersebut”. 

Dalam Rifai dan Anni (2011: 252) menjelaskan bahwa  asesmen 

merupakan suatu proses pengumpulkan informasi yang sistematik melalui 

pengukuran pengetahuan, keterampilan, sikap dan keyakinan peserta didik.  

Menurut Supratiknya (2011: 116) “needs assessment atau asesmen 

kebutuhan adalah proses mengumpulkan informasi  terhadap klien untuk 

mengetahui kebutuhan klien”. 

Menurut  Sa’ud  dan  Makmun (2007: 24)  menguraikan arti dari needs 

assessment yaitu:  kajian terhadadap kebutuhan yang mencakup berbagai aspek 

pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan, keberhasilan, kesulitan, 

kekuatan kelemahan, sumber-sumber  yang tersedia, sumber -sumber yang perlu 

disediakan, aspirasi rakyat yang berkembang terhadap pendidikan, harapan dan 

cita-cita yang merupakan dambaan masyarakat.  

Dari  uraian  diatas dapat disimpulkan bahwa asesmen yaitu suatu proses 

pengumpulan atau penganalisaan informasi melalui  pengamatan, dokumentasi 

dan review secara  sistematis dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kekuatan, 
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kelemahan serta kebutuhan peserta didik serta dapat dijadikan sebagai dasar

pembuatan program dan pengambilan keputusan. 

2.3.1.3 Tujuan Needs Assesment

Tujuan asesmen dapat dikelompokkan menjadi  dua yaitu tujuan asesmen 

dalam lingkungan organisasi dan tujuan asesmen dilingkungan pendidikan.  

Menurut Eford  dalam  supratiknya  (2011:116)  menguraikan bahwa 

tujuan  needs assessment dalam di lingkungan pendidikan yaitu sebagai berikut :

Dalam lingkungan  pendidikan  tujuan  needs assessment   yaitu  membantu 

konselor dalam memahami kebutuhan peserta didik dan sebagai dasar dalam 

menyusun program sehingga program yang disusun sistematis dan sesuai dengan 

kebutuhan klien.

Sedangkan menurut Abdurahman (2003: 60) menjabarkan beberapa 

keperluan dari kegiatan asesmen diantaranya adalah  “untuk penyaringan, 

pengalih tanganan, klasifikasi, perencanaan  pembelajaran, dan pemantauan hasil 

belajar anak”. 

Supriatna (2013: 229) menguraikan pemanfaatan data hasil asesmen dalam 

bimbingan dan konseling berguna untuk empat hal: 

1. Sebagai bahan penyusunan program 

Suatu program dapat disusun berdasarkan data yang ditemukan dari lapangan. 

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis kegiatan yang 

diperlukan. Dengan pengumpulan data tersebut diharapkan dapat dikembangkan 

suatu program yang komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan juga sesuai 

dengan fasilitas yang tersedia. 
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2. Bahan pemberian bimbingan 

Dari data yang terkumpul tersebut maka akan mudah dalam menentukan jenis 

bimbingan apa yang diperlukan (social,pribadi,karier atau lainnya), bimbingan 

individual kelompok dan lain-lain. 

3. Bahan melakukan evaluasi 

Hal ini bila data yang dikumpulkan mengakhiri suatu kegiatan program. Hasil 

pengumpulan data juga dapat dijadikan bahan evaluasi. Misalnya data prestasi 

peserta didik data ini dapat dijadikan sebagai evaluasi sejauhmana lembaga 

tersebut dapat mencapai tujuan. 

4. Bahan diagnostik 

Data terkait peserta didik yang terkumpul dapat dijadikan sebagai bahan 

menelaah tentang permaslahan yang dialami peserta didik, yang meliputi : apa 

permaslahan peserta didik, apa yang melatar belakangi terjadinya masalah, solusi 

pemecahan masalah yang dapat digunakan, kepada siapa peserta didik harus 

dirujuk jika masalah tersebut membutuhkan alih tangan kasus. 

Dari pemaparan tujuan  diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tujuan dari 

pelaksanaan asesmen dalam bidang bimbingan dan konseling  tidak lain adalah 

untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi peserta didik. Dalam 

bimbingan dan konseling  keseluruhan informasi yang terkumpul dari kegiatan 

asesmen kemudian digunakan konselor untuk menyusun program bimbingan dan 

konseling  secara sistematis dan sesuai dengan kondisi kebutuhan klien atau 

peserta didik.  
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Dengan adanya program yang sistematis, sesuai dengan kondisi kebutuhan 

peserta didik maka diharapkan kegiatan bimbingan konseling dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional dapat dapat membantu mengembangkan 

potensi peserta didik secara optimal sehingga peserta didik dapat mencapai 

keefektifan hidup sehari-hari dan terhindar dari keefektifan hidup sehari-hari yang 

terganggu. 

2.3.1.4 Teknik  Asesmen 

Teknik  asesmen merupakan suatu cara yang digunakan  dalam melakukan 

asesmen. Teknik asesmen dalam bimbingan dan konseling yang dapat digunakan 

untuk pengumpulan informasi terkait peserta didik dapat dilakukan dengan dua 

teknik.  Hal ini sejalan dengan pendapat Supriatna (2013: 203)  yang menguraikan 

bahwa teknik yang dapat digunakan untuk  mengumpulkan data atau informasi 

terkait dengan peserta didik dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu 

pendekatan tes dan non tes. 

1. Tes 

Tes merupakan himpunan pertanyaan maupun peryataan yang harus dijawab 

oleh peserta didik  untuk mengukur suatu aspek perilaku atau memperoleh data 

dan informasi terkait peserta didik (testee).  Seperti : tes untuk mengukur prestasi 

belajar,tes psikologis, tes kemampuan dan tes kecepatan. 

2. Non tes 

Dalam  mengumpulkan data dapat juga dilakukan dengan cara non tes yang 

dapat dilakukan melalui : wawancara, observasi, angket, inventori dan lain-lain. 

Berikut uraian dariteknik-teknik non tes tersebut : 
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a. Wawancara 

Sutoyo (2009: 135) menguraikan bahwa interviu atau wawancara adalah 

teknik pengumpulan data dengan cara tanya  jawab lisan secara sistematis  

dilakukan oleh dua orang  yaitu, pihak  pencari data (interviwer) dan pihak 

sumber data (interviewee) dengan cara memanfaatkan saluran-saluran 

komunikasi. 

Menurut Djumur & Surya (dalam rahardjo dan gunanto, 2011: 139)  kelebihan 

wawancara adalah sebagai berikut : 

1) Wawancara merupakan teknik yang tepat untuk mengungkapkan keadaan 

pribadi, 

2) Dapat dilaksanakan kepada setiap individu, 

3) Tidak dibatasi kemampuan membaca dan atau menulis dari interviewee. 

Artinya orang tidak dapat membaca dan atau menulis dapat diajak 

wawancara, 

4) Dapat diadakan serempak (bersamaan) dengan observasi yaitu pada waktu 

mengadakan observasi terhadap individu yang bersangkutan sekaligus 

juga diwawancarai atau sebaliknya,  

5) Mempunyai kemungkinan masuknya data lebih mendalam dan lebih tepat 

(dibandingkan dengan kuesioner yang ada kemungkinan diisi oleh orang 

lain,

6) Dapat menimbulkan hubungan pribadi yang lebih baik,  

7) Konselor memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

kurang jelas, 
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8) Kerahasiaan pribadi lebih terjamin.  

Menurut rahardjo dan gunanto (2011: 140)  kelemahan wawancara adalah 

sebagai berikut : 

1) Wawancara terlalu banyak memakan waktu dan mungkin pula tenaga dan 

biaya, 

2) Sangat bergantung kepada individu yang akan diwawancarai, 

3) Situasi wawancara mudah terpengaruh oleh situasi alam sekitar,  Menuntut 

keterampilan dan penguasaan bahasa yang baik dari interviewer.  

4) Adanya pengaruh-pengaruh subjektif interviewer yang dapat 

mempengaruhi hasil wawancara. 

Menurut Komalasari (2011: 44) kelemahan wawancara adalah sebagai 

berikut :  

1) Wawancara membutuhkan waktu lama dan lebih banyak tenaga,  

2) Wawancara membutuhkan keahlian sehingga memerlukan latihan dan 

pendidikan agar dapat menjadi pewawancara yang baik.  

3) Hasil wawancara dapat menjadi bias dan tidak obyektif  bila data yang 

diperoleh berbentuk stereotip. 

b. Observasi 

Menurut Sutoyo (2011: 73) pengertian  observasi dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu pengertian secara sempit dan luas. Dalam arti sempit observasi diartikan 

sebagai suatu pengamatan secara langsung terhadap suatu gejala yang akan 

diteliti. Sedangkan observasi dalam arti luas yaitu meliputi suatu kegiatan 
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pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

obyek yang diteliti.  

Menurut Hanna Djumha dan Ellis (dalam Sutoyo, 2011:  93)  menguraikan 

persyaratan observer yang baik adalah sebagai berikut : 

1) Mengingat esensi observasi adalah melakukan pengamatan dengan 

memanfaatkan pancaindra, maka sebaiknya observer memiliki kondisi alat 

indera yang baik, 

2) Observer memiliki motivasi dan ketersediaan melakukan observasi, 

3) Observer memiliki pengetahuan dan pengalaman observasi yang terus 

dikembangkan, 

4) Observer  dapat bersifat netral tidak mudah berprasangka dan tidak 

tergesa-gesa dalam  menyimpulkan informasi -informasi yang didapat. 

5) Ketika hendak melakukan observasi, observer juga memperhatikan 

kondisi tubuh agar observasi yang dilakukan dapat maksimal. 

6) Seorang yang menjadi observer sebaiknya seseorang yang mengenal latar 

belakang social agar dapat memahami makna yang sebenarnya dibalik 

perilaku yang  nampak. 

7) Seorang konselor ketika sebagai observer dalam situasi konseling 

hendaknya mampu menciptakan hubungan baik agar suasana menjadi 

akrab sehingga konseli dapat terbuka dan sepenuh hati dalam 

mengungkapkan dirinya. 

8) Observer perlu mencatat data-data yang diperoleh dari kegiatan observasi 

sebelum lupa. 
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c. Angket dan skala psikologis 

“Angket atau kuesioner  didefinisikan sebagai sejumlah pertanyaan atau 

peryataan tertulis tentang data  factual atau opini yan berkaitan dengan diri 

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

oleh responden”. (Sutoyo,2011: 167). 

 Sedangkan skala psikologis menurut Syaifudin Azwar (dalam Sutoyo, 2011: 

167) skala psikologis merupakan suatu alat ukur yang memiliki karakteristik 

khusus yaitu : 

1) Cenderung  digunakan untuk mengukur aspek afektif-bukan kognitif. 

2) Stimulusnya berupa pertanyaan atau peryataan yang tidak langsung 

mengungkap atribut yang hendak diukur, melainkan mengungkap 

indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan,  

3) Jawabanya lebih bersifat proyektif  

4) Selalu berisi banyak aitem berkenaan dengan atribut yang diukur,  

5) Respon subyek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” atau 

“salah” semua jawaban dianggap benar sepanjang sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya, jawaban yang berbeda diinterpretasikan berbeda pula. 

d. Daftar cek masalah (DCM) 

Menurut aiken dalam (Sutoyo,2011: 117) menjelaskan bahwa daftar cek 

masalah merupakan instrument yang berbentuk psikometrik yang sederhan, 

memuat kata-kata, kalimat atau peryataan-peryataan yang berisi kegiatan-kegiatan 

atau pikiran-pikiran yang menjadi fokus pengamatan. 
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Sedangkan menurut rahardjo dan gunanto (2011: 69) daftar cek masalah 

merupakan daftar cek yang khusus disusun untuk mengungkap suatu 

permasalahan yang sedang dialami siswa maupun masalah yang pernah dialami 

oleh siswa.  

Dari dua pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan daftar cek masalah adalah suatu instrumen pengumpul data yang 

berbentuk psikometrik berisikan kata-kata atau kalimat maupun peryataan yang 

berkaitan dengan permasalahan siswa saat ini maupun permasalahan yang pernah 

dialami siswa.  

e. ITP/ATP 

Inventori tugas perkembangan (ITP) merupakan instrumen yang digunakan 

untuk memahami tingkat perkembangan individu.  (Komalasari, dkk 2011: 163). 

Menurut  komalasari, dkk (2011: 163)  ITP seperti alat asesmen pada umumya 

yaitu mempunyai kelemahan dan kelebihan. Adapun kelebihan dari ITP  adalah 

sebagai berikut : 

1) Melalui skor hasil ITP konselor dapat lebih mudah memahami tingkat 

perkembangan individu, 

2) Alat asesmen yang dpaat digunakan sebagai dasar penetapan program 

bimbingan dan konseling berbasis perkembangan individu, 

3) Pengolahan ITP dapat dilakukan dengan cepat karena dilengkapi dengan 

program pengolahan ATP berbasis computer versi 3.5. 

Sedangkan kelemahan yang dimiliki dari ITP adalah : 
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1) Sebelum dapat digunakan sebagai alat seleksi, baik untuk menentukan 

kelulusan maupun penempatan, 

2) Skor ITP belum diuji hubungannya dengan aspek perkembangan atau 

aspek kepribadian lainnya, sehingga belum dapat digunakan umtuk 

mempredikasi aspek kepribadian secara lengkap, 

3) Penggunaan ITP sebagai dasar pengembangan model bimbingan di 

perguruan tinggi telah diuji secara empiric, namun jumlah sekolah uji coba 

masih terbatas.  

4) Penggunaan ATP untuk kalangan luas masih dalam tahap awal, sehingga 

masukan untuk penyempurnaan ITP maupun ATP masih diharapkan dari 

para pemakai. 

f. AUM

Alat ungkap masalah yang sederhana dan mudah digunakan 

untuk/mengkomunikasikan mutu dan masalah siswa/mahasiswa kepada personel 

yang membantu konselor. (Komalasari, dkk. 2011: 147). 

Menurut komalasari, dkk (2011: 148) penggunaan AUM-PTSDL juga

memiliki kelebihan dan kekurangan adapun kelebihan dan kekurangan dari alat 

ini adalah sebagai berikut  : 

1) Kelebihan 

a) Pada proses pelaksanan bersifat efisien karena pelaksanaan AUM dapat 

dilakukan secara individual, kelompok maupun klasikal, sehingga guru 

pembimbing dalam waktu singkat dapat memproleh data banyak, 
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b) Pada akurasi data yang diperoleh melalui  AUM –PTSDL memiliki validitas 

dan reliabilitas tinggi yang dibuktikan melalui uji validitas dan relibialitas 

yang telah dilakukan oelh prayitno dan kawan-kawan sebagai tim 

pengembang AUM-PTSDL, 

c) Dari segi fungsinya penggunaan AUM -PTSDL  memudahkan peserta didik 

mengemukakan mutu belajar dan masalah belajar yang banyak memudahkan 

peserta didik untuk mengenali mutu belajar saat ini maupun permaslahan 

belajar yang sedang atau pernah dialaminnyaSistemasi mutu belajar dan jenis 

masalah yang dikempokkan  dalam berbagai bidang mempermudah 

konselor/guru/dosen pembimbing untuk melakukan analisis sintesa data serta 

merumuskan kesimpulan mutu belajar dan masalah belajar yang dialami 

peserta didik, 

d) Tersedianya software program pengolahan AUM-PTSDL akan mempermudah 

dan mempercepat konselor melakukan  pengolahan AUM -PTSDL, 

e) Pengunaan AUM-PTSDL memiliki banyak manfaat antara lain konselor lebih 

mengenal mutu belajar dan memahami masalah peserta didik yang 

membutuhkan bantuan segera, konselor memiliki peta mutu belajar dan 

masalah belajar individu, maupun kelompok, hasil AUM-PTSDL dapat 

digunakan sebagai landasan penetapan layanan bimbingan dan konseling 

belajar yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik dan yang 

lebih penting lagi peserta didik dapat memahmi kualitas mutu dan masalah 

belajar yang dialami dan memahami apakah dirinya memerlukan bantuan atau 

tidak. 
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Selain beberapa kelebihan diatas AUM –PTSDL juga memiliki kelemahan.  

2) Kelemahan  

a) Membutuhkan waktu yang banyak untuk pengolahan hasil, sebagai 

konsekuensi dari banyaknya jumlah butir peryataan mutu dan masalah belajar 

yang tersedia, 

b) Data yang diungkap melalui AUM-PTSDL masih bersifat umum berbentuk 

peta mutu belajar dan amsalah belajar, sehingga untuk mendalami pemahaman 

terhadap mutu dan masalah belajar peserta didik, guru pembimbing perlu 

mengkombinasikan dengan asesmen lain. 

g. Sosiometri 

Sutoyo (2011: 195)  mendefinisikan  pengertian sosiometri dengan cara 

menjabarkan kegunaan sosiometri dalam  suatu lingkungan kelompok yaitu 

sebagai berikut  :  

“Sosiometri banyak digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang dinamika kelompok. Sosiometri juga digunakan untuk 

mengetahui popularitas seseorang dalam kelompoknya. 

Menyelidiki kesukaran seseorang terhadap teman 

sekelompoknya, baik dalam pekerjaan,sekolah maupun teman 

bermain, menyelidiki ketidaksukaan terhadap teman 

sekelompoknya”. 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan 

sosiometri yaitu suatu alat atau instrumen  pengumpul data yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat popularitas, tingkat kecocokan dan  kondisi seseorang dalam 

suatu dinamika kelompok.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam  

kegiatan bimbingan dan konseling dapat untuk mengumpulkan data atau 
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informasi terkait peserta didik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tes dan non 

tes.  Adapun teknik yang dapat digunakan dalam tes seperti : tes akademik, tes 

psikologis dan sebagainya. Sedangkan dalam teknik  non tes dapat dilakukan 

dengan cara wawancara, observasi, angket, inventori, dan lain-lain. 

2.3.1.5 Sumber  Data dalam  Needs Assesment 

Untuk  dapat  mencapai  keberhasilan layanan bimbingan dan konseling 

tentunya dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling hendaklah 

melibatkan seluruh personel sekolah. Keterlibatan konselor dengan para personel 

sekolah dapat dilakukan ketika melakukan asesmen kebutuhan. Dengan 

melibatkan personel sekolah maka dapat memudahkan konselor dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling.

Menurut  suherman  (2011: 99)  data yang akurat  tidak hanya dari pihak 

bimbingan dan konseling  melainkan  melibatkan personil sekolah seperti : kepala 

sekolah, koordinator BK, guru mata pelajaran, wali kelas, sataf sekolah seperti 

pegawai tata usaha, siswa dan teman terdekatnya, orang tua dan masyarakat serta 

lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan 

konseling.  

2.3.1.6  Data yang di ungkap dalam  Needs  Assessment 

Asesmen  kebutuhan merupakan  suatu kegiatan pengumpulan informasi 

yang terkait dengan peserta didik. Data yang diperoleh konselor  dari kegiatan 

asesmen selanjutnya dapat digunakan oleh konselor sebagai bahan dalam 

menyusun program bimbingan dan konseling. Apabila program BK yang akan 

disusun adalah untuk tingkat satuan pendidikan sekolah menengah pertama 
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(SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), harus memperhatikan karakteristik dan 

tugas-tugas perkembangan siswa SMP atau MTs. 

Menurut Tohirin, (2011: 267) kebutuhan siswa disekolah dan madrasah 

sangat banyak, antara lain :

1. Kebutuhan akan informasi cara belajar yang baik 

2. Kebutuhan akan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta dampaknya, 

3. Kebutuhan akan informasi akan karier-karier tertentu, 

4. Kebutuhan akan informasi tentang cara-cara pengembangan potensi diri, 

cara-cara bergaul, 

5. Kebutuhan untuk bisa eksis, untuk diakui dan lain sebagainya. 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh winkel dan sri hastuti  (2004 : 255) 

dalam rangka pengumpulan data di jenjang pendidikan menengah pada 

umumnya dibutuhkan data tentang masing-masing peserta didik yaitu mencakup 

aspek-aspek sebagai berikut : 

1) Latar belakang keluarga ;data orang tua, saudara-saudara, taraf 

ekonomi keluarga, suasana kehidupan dalam keluarga dan 

sebagainya. 2) Riwayat sekolah  seluruh jenjang pendidikan 

yang telah terselesaikan, dalam waktu berapa tahun, tamat 

dimana dan pada tahun berapa, kesukaran-kesukaran belajar 

yang dialaminya dan sebagainya. 3) Taraf prestasi dalam 

bidang-bidang studi yang mempunyai relevasi bagi 

perencanaan  pendidikan lanjutan dan penentuan jabatan 

kelak,seperti: matematika,bahasa inggris,bahasa Indonesia, 

akuntansi,  biologi,kimia, fisika dan beberapa studi pokok 

yang lain. 4) Taraf  intelektual atau kemampuan akademik: 

kemampuan untuk mencapai prestasi disekolah yang 

didalamnya berpikir memegang peranan pokok. 5) Bakat 

khusus : kemampuan untuk mencapai prestasi tinggi dibidang 

tertentu,misalnya dibidang study matematika, dibidang study 

bahasa, \dicabang kesenian tertentu,dibidang pekerjaan dan 
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administrasi. 6)Minat terhadap bidang study dan bidang 

pekerjaan tertentu : kecenderungan menetap untuk merasa 

tertarik pada sesuatu. 7) Pengalaman diluar sekolah : berbagai 

kegiatan dalam berbagai organisasi muda-mudi dan 

pengalaman kerja. 8)Ciri-ciri kepribadian yang tidak termasuk 

dalam nomor (4). (5). (6) di atas:sifat tempramen,sifat 

karakter,corak kehidupan emosional, nilai-nilai kehidupan 

yang dijunjung tinggi, kadar pergaulan social dengan teman / 

rekan sebaya, sikap dalam menghadapi permasalahan di 

berbagai bidang kehidupan, taraf kesehatan mental dan 

sebagainya. 9) Kesehatan jasmani : keadaan kesehatan pada 

umumnnya, gangguan pada alat-alat indera, cacat jasmani, dan 

penyakit serius yang pernah diderita. 

   Sedangkan menurut pendapat Maslow dalam (Tohirin,2011: 267) kebutuhan 

individu terdiri atas : 

Pertama, kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri (self 
actualization need) seperti penggunaan potensi diri, 

pertumbuhan dan pengembangan diri (pengembangan 

keterampilan), kedua kebutuhan harga diri (esteem needs)
seperti : status atau kedudukan, kepercayaan 

diri,pengakuan,reputasi dan prestasi,apresiasi, kehormatan diri 

dan penghargaan, ketiga kebutuhan social (social needs) 
seperti : cinta, persahabatan,perasaan memiliki dan diterima 

dalam kelompok,kekeluarluargaan dan asosiasi. Keempat 

kebutuhan keamanan dan rasa aman (safety and security 
needs),kelima kebutuhan fisiologis (physiological needs)
seperti : makan, minum, perumahan, seks dan istirahat. 

Dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya setiap 

individu memiliki lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar individu 

tersebut dapat menjadi individu yang berhasil. Sedangkan untuk menyusun 

program bimbingan dan konseling harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan 

siswa yang disesuaikan dengan tugas-tugas perkembangan siswa. Adapun 

macam-macam data yang dapat diungkap mencakup aspek : latar belakang 

keluarga, riwayat sekolah, taraf prestasi,taraf intelektual, bakat khusus, minat, 

ciri-ciri kepribadian dan kesehatan jasmani. 
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2.3.1.7 Langkah -Langkah dalam Needs Asessment

Needs assessment merupakan suatu proses penilaian kebutuhan siswa yang 

akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan program kegiatan bimbingan 

dan konseling. 

Menurut pendapat Eford (dalam Supratiknya,2011: 119) menguraikan 

langkah-langkah umum yang biasanya dilakukan dalam melakukan kegiataan 

needs assessment yang baik mencakup tujuh langkah. Adapun ketujuh langkah 

tersebut yaitu :

1. Putuskan dulu, informasi apa saja yang ingin diketahui,

2. Putuskan metode atau pendekatan atau metode yang 

paling efektif  untuk mendapatkan informasi yang ingin 

kita ketahui,

3. Susun metode atau instrumen asesmen kebutuhan yang 

sudah kita tetapkan sebagai yang paling efektif,

4. Meminta bantuan kolega dan beberapa wakil dari 

kelompok sasaran yang akan kita layani untuk 

mereview metode instrumen yang sudah kita susun, 

sekaligus menguji-cobakan apakah mudah dipahami, 

mudah dilaksanakan dan sebagainya,

5. Laksanakan bentuk final dari metode atau instrumen 

kita pada subjek sasaran yang kita pilih,

6. Data yang terkumpul kita olah dan kita interpretasikan

7. Hail-hasil interpretasi data tersebut selanjutnya akan 

kita terjemahkan menjadi tujuan-tujuan umum (goals)

maupun tujuan-tujuan khusus (objectives) dari program 

psikoedukasi yang kita susun.

Dari tujuh langkah yang dikemukakan oleg Eford diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa untuk dapat melakukan needs asessment yang baik maka 

mengacu pada langkah-langkah berikut: menetapkan informasi yang hendak 

diungkap, memilih pendekatan atau metode yang relevan dengan informasi yang 

hendak diungkap, memilih instrumen asesmen yang sesuai dengan data yang 
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hendak diukur, menstandardkan instrumen, melakukan needs asesment dengan 

subyek sasaran,mengolah data yang telah terkumpul, penggunaan hasil 

interpretasi asesmen

Sedangkan dalam diktat kuliah yang ditulis oleh Aryani, E dan Safitry (TT: 

19) langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan asesmen adalah 

sebagai berikut :

1. Perencanaan

Dalam aspek perencanaan ini  yang harus dilakukan dalam perencanaan saat 

asesmen adalah :

a. Memilih fokus asesmen pada aspek tertentu dari diri klien.

b. Memilih instrumen yang digunakan. Dalam hal memilih instrumen 

asesmen harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  kemampuan guru 

BK itu sendiri, kewenangan guru BK, ketersediaan instrumen, waktu yang 

tersedia dan dana yang tersedia.

c. Kapan asesmen akan dilakukan.

d. Validitas dan reabilitas instrumen yang akan digunakan.

2. Pelaksanaan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan asesmen adalah 

pelaksanaannya harus sesuai dengan panduan masing-masing instrumen. Panduan 

suatu instrumen biasanya memuat : cara mengerjakan, waktu yang digunakan, 

kunci jawaban, cara analisis dan interpetasi.

3. Analisis data 



32

Analisis dilakukan dengan mengikuti petunjuk yang ada dalam panduan 

masing-masing instrumen. Apabila data bersifat kualitatif, maka kita melakukan 

analisis data kualitatif, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut : 

yakinkan semua data telah tersedia, buatlah salinan data untuk berjaga-jaga kalau 

ada yang hilang, aturlah data dalam judul dan masukan dalam file, gunakan sistem 

kartu-kartu dalam map, periksa kebenaran hasil asesmen. Apabila data bersifat 

kuantitatif maka analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik, program 

statistic dapat dengan mudah dilakukan dengan bantuan komputer, seperti 

program excel, LISREL, SPSS dan sebagainya.

4. Interpretasi data

Interpretasi berarti menilai objek asemen dan menentukan dampak asesmen 

tersebut. Dalam menginterpretasi data perlu memperhatikan beberapa hal, antara 

lain :

a) Menentukan apakah tujuan telah dicapai, b) Menentukan 

apakah hukum, norma-norma, demokrasi aturan, dan prinsip-prinsip 

etik tidak dilupakan, c) menentukan apakah analisis kebutuhan telah 

dikurangi d) menentukan nilai pencapaian, e) Bertanya kepada 

kelompok penilai, melihat kembali data, menilai keberhasilan dan 

kegagalan, menilai kelebihan dan kelemahan penafsiran, f) 

Membandingkan analisis yang dilaporkan oleh program yang 

usahanya sama, dan g) menafsirkan hasil analisis dengan prosedur 

yang menghasilkannya. Namun demikian, menginterpretasikan data 

bukan hanya pekerjaan evaluator saja, akan tetapi evaluator hanya 

memberikan pandangan saja dari sekian banyak pandangan. 

5. Tindak lanjut

Tindak lanjut adalah menindak lanjuti hasil asesmen atau penggunaan hasil

asesmen dalam konseling. Beberapa kegiatan tindak lanjut diantaranya adalah 

apakah kita perlu melakukan konseling yang memfokuskan pada aspek yang 
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berbeda lainnya, apakah kita perlu mendapatkan treattmen tertentu, atau bahkan 

bisa jadi klien perlu mendapatkan rujukan (referral) kepada pihak ketiga.

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar 

langkah-langkah ketika hendak melakukan needs assessment adalah sebagai 

berikut : perencanaan, pelaksanaan dan analisisis data. 

Dari kedua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar 

langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan asesmen adalah: menetapkan 

lingkup data yang hendak dikumpulkan, memilih instrumen tes maupun non tes 

yang sesuai, memilih instrumen yang telah standarisasi, memperhatikan 

pelaksanan asesmen dan melakukan interpretasi pemanfaatan hasil asesmen. 

2.3.2 Pengertian Kemampuan Guru BK dalam Melaksanakan Needs 

Assesment

Penjelasan tentang kemampuan guru Bk dalam melaksanakan needs 

assessment guru pada definisi kemampuan dan asesmen secara umum. 

Kemampuan merupakan kecakapan individu dalam  melaksanakan tugas ataupun 

pekerjaan. 

Sedangkan asesmen adalah suatu proses pengumpulan atau penganalisaan 

informasi melalui pengukuran secara  sistematis untuk mengetahui kebutuhan 

peserta didik. Dari uraian diatas maka didapatkan pengertian bahwa kemampuan 

guru BK dalam melaksanakan needs assessment adalah kecakapan guru BK 

dalam melakukan pengumpulan atau penganalisaan informasi kebutuhan peserta 

didik secara sistematis atau sesuai dengan langkah-langkah needs asessment.
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2.3.3 Indikator Kemampuan Guru BK dalam Melaksanakan Needs 

Asessment

Adapun yang menjadi parameter atau  indikator dari kemampuan guru BK  

dalam melaksanakan needs assessment adalah pelaksanaan asesmen kebutuhan 

mencakup langkah-langkah sebagai berikut : 

2.3.3.1 Kemampuan Menetapkan informasi lingkup data  yang hendak 

diungkap

Asesmen kebutuhan  merupakan  suatu kegiatan pengumpulan informasi 

yang terkait dengan peserta didik. Data yang diperoleh konselor  dari kegiatan 

asesmen selanjutnya dapat digunakan oleh konselor sebagai bahan dalam 

menyusun program bimbingan dan konseling. Adapun jenis data yang 

dikumpulkan dalam rangka kegiatan asesmen adalah :

2.3.3.1.1 Data Siswa

Apabila program BK yang akan disusun adalah untuk tingkat satuan 

pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), 

harus memperhatikan karakteristik dan tugas-tugas perkembangan siswa SMP atau 

MTs. (Tohirin, 2011:  266).

2.3.3.1.2 Data Lingkungan

Merupakan pengumpulan berbagai kebutuhan atau keinginan dari lingkungan 

seperti : harapan orang tua,sekolah, kemampuan konselor, sarana dan prasarana 

pendukung layanan bimbingan dan konseling. (Sugiyono,2011: 82).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru BK dalam

melaksanakan needs assessment yang dilakukan oleh guru bimbingan dan 
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konseling dapat dilihat dari langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru BK 

yaitu dalam hal menentukan data atau informasi yang hendak diungkap. Adapun 

bentuk data atau informasi tersebut yaitu meliputi data terkait perkembangan 

peserta didik dan data terkait kondisi lingkungan sekolah. Seperti : harapan orang 

tua,sekolah, kemampuan konselor, sarana dan prasarana pendukung layanan 

bimbingan dan konseling.

2.3.3.2 Kemampuan Menggunakan Instrumen

Supriatna (2013 : 203) menguraikan bahwa teknik yang dapat digunakan untuk  

mengumpulkan data atau informasi terkait dengan peserta didik dapat dilakukan 

dengan dua pendekatan yaitu pendekatan tes dan non tes.

2.3.3.2.1 Tes

Tes meliputi, serangkain pertanyaan (tertulis atau lisan) atau tugas yang harus 

dijawab atau dikerjakan oleh seorang yang dites; jawaban atau pengerjaan atas 

pertanyaan atau tugas itu dijadikan dasar untuk menentukan tingkat pengetahuan, 

kemampuan, keterampilan, sikap atau kualifikasi orang yang bersangkutan. 

(Prayitno,2008 : 318). Adapun macam-macam tes meliputi : tes intelegensi, tes 

bakat, tes minat, tes kepribadian, tes hasil belajar, dan tes diagnostik.

2.3.3.2.2 Non Tes

Asesmen teknik non-tes paling banyak digunakan oleh konselor. Prosedur 

perancangan, pengadministrasian, pengolahan, analisis dan penafsirannya relative 

lebih mudah sederhana sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami.  Berbagai 

bentuk asesmen teknik non tes yang selama ini sering digunakan antara lain : 

Pedoman wawancara, pedoman observasi, angket, daftar cek masalah (DCM), 
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sosiometri, Alat Ungkap masalah Umum (Aum-U), Alat Ungkap Masalah Belajar 

(AUM-PTSDL), Inventori Tugas Perkembangan (ITP), dll. (Komalasari Gantina, 

dkk, 2011: 22)

Dari rincian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru BK 

dalam melaksanakan needs assment dapat dilihat dari pendekatan atau metode 

pengumpulan data yang digunakan oleh guru pembimbing yaitu secara tes maupun 

non tes.

2.3.3.3 Kemampuan Memilih Standarisasi Instrumen

Menurut Supriatna (2013 : 217)  suatu insrtumen dikatakan standardized bila 

instrumen tersebut telah diuji berbagai aspek kebaikannya, misalnya : reabilitas, 

validitas.

2.3.3.3.1 Reliabilitas 

Menurut Supriatna (2013: 218) reliabilitas tes menunjukkan tingkat keajegan 

suatu tes, yaitu sejauh mana tes tersebut dapat dipercaya menghasilkan skor yang 

ajeg atau konsisten.

2.3.3.3.2 Validitas 

Validitas menunjukkan tingkat ketepatan suatu alat instrumen (tes maupun 

nontes) dalam mengukur aspek yang hendak diukur, atau mengungkap data yang 

hendak diungkap.

2.3.3.3.3 Praktikalitas 

Dalam hand out yang ditulis oleh Mugiarso (TT: 5) mata kuliah pemahaman 

individu teknik tes menyatakan bahwa “meskipun syarat validitas dan reliabilitas 

telah terpenuhi oleh suatu tes, namun akan kurang berarti apabila ternyata dalam 
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prakteknya sukar untuk digunakan. Syarat praktikalitas dalam hal ini menunjuk 

sifat pemakaian perangkat tes seperti: mudah atau tidaknya dalam hal ini 

menunjuk sifat pemakaian perangkat tes seperti : mudah atau tidaknya dalam hal 

mengadministrasikan, menyekor maupun menafsirkannya.

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan guru BK dalam melaksanakan needs assessment dapat diukur dari 

standarisasi instrumen yang digunakan oleh guru BK yang mencakup : 

kemampuan dalam memilih instrumen yang telah terstandarisasi yaitu yang telah 

teruji: validitas, reabilitas dan praktikalitas. 

2.3.3.4 Kemampuan Melaksanaan Asesmen

2.3.3.4.1 Sasaran

Program BK disekolah diperuntukan untuk semua siswa yang ada dalam 

suatu sekolah. Dengan demikian pelayanan BK tidak hanya diberikan kepada 

siswa yang bermasalah akan tetapi seluruh siswa baik yang bermasalahan atau 

pun tidak bermasalah dengan tujuan agar semua siswa dapat mencapai KES dan 

terhindar dari KES-T. Dengan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

sasaran asesmen sebaiknya adalah semua siswa yang menjadi siswa binaan guru 

BK.

2.3.3.4.2 Jenis Analisis Data

Dalam diktat kuliah yang ditulis oleh Aryani, E dan safitry (TT: 19) 

menguraikan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan 

needs assessment. Adapun uraian dari poin langkah analisis data dijelaskan 

bahwa, 
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“analisis data dilakukan dengan mengikuti petunjuk yang ada 
dalam panduan masing-masing instrumen. Apabila data bersifat 

kualitatif, maka kita melakukan analisis data kualitatif. Metode 

analisis data kualitatif misalnya deskriptif naratif. Dan apabila 

data bersifat kuantitatif maka analisis data dilakukan dengan 

menggunakan statistic, program statistic dapat dengan mudah 

dilakukan dengan bantuan computer, seperti: program Excel, 

LISREL, SPSS dan lain sebagainya”.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru BK dalam 

melaksanakan needs asessment guru BK dapat diukur melalui cara melakukan 

analisis data asesmen yang disesuaikan dengan teknik analisis masing-masing 

instrumen. Apabila data berbentuk kuaitatif maka dianalisis secara kualitatif serta 

data kuantitaif dapat dianalisis menggunakan program Excel, LISREL, SPSS dan 

lain sebagainya.

2.3.3.5 Kemampuan Menginterpretasi dan pemanfaatan hasil asesmen

2.3.3.5.1 Mengaitkan antar data

Dalam Prayitno (2008: 347) menjelaskan bahwa untuk memahami individu 

secara lebih luas, hendaknya tidak hanya didasarkan atas oleh data tunggal yang 

dihasilkan oleh tes semata. Melainkan harus dilengkapi dari sumber-sumber yang 

relevan sehingga gambaran tentang klien lebih bersifat komprehensif dan 

bermakna. Sebagai contoh, mislanya : untuk mengetahui kemampuan akademik 

siswa maka membandingkan antara tes intelegensi dengan prestasi yang dicapai 

siswa. 

2.1.2.5.2 Relevan untuk menyusun program BK

Menurut Supriatna (2013 : 229) menguraikan pemanfaatan data hasil asesmen 

dalam bimbingan dan konseling berguna untuk empat hal yaitu :

1. Sebagai bahan penyusunan program
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Suatu program dapat disusun berdasarkan data yang ditemukan dari lapangan. 

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis kegiatan yang 

diperlukan. Dengan pengumpulan data tersebut diharapkan dapat dikembangkan

suatu program yang komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan juga sesuai 

dengan fasilitas yang tersedia.

2. Bahan pemberian bimbingan

Dari data yang terkumpul tersebut maka akan mudah dalam menentukan jenis 

bimbingan apa yang diperlukan (sosial,pribadi,karier atau lainnya), bimbingan 

individual kelompok dan lain-lain.

3. Bahan melakukan evaluasi

Hal ini bila data yang dikumpulkan mengakhiri suatu kegiatan program. Hasil 

pengumpulan data juga dapat dijadikan bahan evaluasi. Misalnya data prestasi 

peserta didik data ini dapat dijadikan sebagai evaluasi sejauhmana lembaga 

tersebut dapat mencapai tujuan. 

4. Bahan diagnostik

Data terkait peserta didik yang terkumpul dapat dijadikan sebagai bahan 

menelaah tentang permaslahan yang dialami peserta didik, yang meliputi : apa 

permaslahan peserta didik, apa yang melatar belakangi terjadinya masalah, solusi

pemecahan masalah yang dapat digunakan, kepada siapa peserta didik harus 

dirujuk jika masalah tersebut membutuhkan alih tangan kasus.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru BK 

dalam melaksanakan  needs assesment dapat dilihat dari penginterpretasian hasil 
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asesmen yang dirujuk untuk : bahan penyusunan program, bahan pemberian 

bimbingan, bahan melakukan evaluasi dan bahan diagnostik. 

2.3.4 Keberhasilan Menyusun Program BK

Pembahasan mengenai konsep keberhasilan menyusun program bimbingan 

dan konseling dimulai dari : pengertian keberhasilan secara umum, pengertian 

penyusunan, pengertian program bimbingan dan konseling, tujuan penyusunan 

program bimbingan dan konseling, manfaat penyusunan program bimbingan 

konseling, unsur dan syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan program 

bimbingan dan konseling serta tahapan yang harus dilakukan ketika menyusun 

program bimbingan dan konseling. 

2.3.4.1  Pengertian Keberhasilan 

Keberhasilan  adalah  suatu kondisi dimana dapat mencapai suatu hasil yang 

akan dicapai.

Dalam KBBI  (2005 : 392) menguraikan bahwa pengertian keberhasilan 

adalah sebagai berikut : 

“Kata keberhasilan berasal dari kata dasar hasil yang artinya 
sesuatu yang diadakan (dibuat,dijadikan), sedangkan pengertian 

dari keberhasilan adalah perihal keadaan berhasil. Dalam KBBI  

berhasil diartikan sebagai mendatangkan hasil, ada hasilnya 

beroleh (mendapat) hasil, berbuah, tercapai maksudnya”.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan adalah 

keadaan suatu kondisi yang berbuah pada tercapainya suatu tujuan awal yang 

telah ditentukan atau bahkan dapat melebihi target yang telah ditetapkan.  
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2.3.4.2 Pengertian Penyusunan Program BK

 Dalam KBBI  (2005: 1112) menguraikan bahwa pengertian penyusunan  

adalah sebagai berikut : 

“Kata  penyusunan  berasal  dari  kata  dasar  susun  yang  artinya  
kelompok atau  kumpulan  yang  tidak  beberapa  banyak,  

sedangkan  pengertian  dari  penyusunan  adalah  merupakan  suatu  

kegiatan  atau  kegiatan  memproses  suatu data atau kumpulan 

data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara 

baik dan teratur”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan penyusunan 

adalah suatu kegiatan mengumpulkan data dan memproses data secara baik dan 

teratur. 

2.3.4.3 Pengertian Program BK 

Secara umum program bimbingan dan konseling dapat diartikan sebagai  

sederetan rencana kegiatan bimbingan dan konseling yang tersusun secara 

sistematis dan terencana untuk memudahkan konselor dalam melaksanakan 

kegiatan bimbingan dan konseling serta sebagai acuan atau patokan dalam 

memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Sedangkan para ahli 

mendefinisikan program bimbingan dan konseling secara berbeda. Adapun 

definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut : 

Menurut Sugiyo (2011: 47) “Program bimbingan dan konseling diartikan 

seperangkat kegiatan bimbingan dan konseling yang dirancang secara terencana, 

terorganisasi, terkoordinasi selama periode waktu tertentu dan dilakukan secara 

kait mengait untuk pencapaian tujuan”. 
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Menurut Sukardi (2003: 7) “Program bimbingan dan konseling adalah suatu 

rencana keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan 

pada periode tertentu, seperti program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan 

dan harian”. 

Sedangkan Tohirin (2007: 259) “Program bimbingan dan konseling 

merupakan suatu rangkaian kegiatan bimbingan dan konseling yang tersusun 

secara sistematis, terencana, terorganisasi, terorganisir, dan terkoordinasi selama 

kurun waktu tertentu”.

Dari tiga pendapat diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan program 

bimbingan dan konseling adalah sederetan rencana kegiatan bimbingan dan 

konseling dalam kurun waktu tertentu yang meliputi : rencana tahunan, 

semesteran, bulanan, mingguan yang tersusun secara sistematis dan terencana 

serta digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan bimbingan 

dan konseling. 

2.3.4.4 Tujuan  penyusunan  program BK

Penyusunan  program  bimbingan  dan  konseling memiliki beberapa tujuan 

salah satu tujuan tersebut adalah  sebagai pedoman dalam  melaksanakan 

program. Berikut uraian dari tujuan-tujuan penyusunan program bimbingan dan 

konseling sebagai berikut :

Menurut  Sugiyo (2011: 48) tujuan penyusunan program bimbingan dan 

konseling  adalah agar kegiatan BK dapat berjalan dengan lancar efektif  dan 

hasil dari kegiatan bimbingan konseling dapat dievaluasi. Menurut Nurihsan 

(2002: 85) tujuan penyusunan program bimbingan dan konseling adalah  agar 
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program terarah  dalam pelaksanaanya mudah dalam mengevaluasi hasil kegiatan 

suatu program. Pengurus besar IPBI dalam Sugiyo (2011: 48) menguraikan  

tujuan penyusunan program bimbingan dan konseling adalah agar guru 

pembimbing memiliki pedoman program yang jelas sehingga program dapat 

berjalan dengan lancar dan hasil dari kegiatan suatu program dapat dinilai 

keberhasilannya maupun kegagalannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan tujuan dari penyusunan program 

bimbingan dan konseling adalah sebagai patokan dalam melaksanakan program 

bimbingan dan konseling sehingga program bimbingan konseling jelas, terarah, 

berjalan dengan lancar, efektif dan dapat melakukan evaluasi penilaian dari 

setiap program- program yang telah dilakukan sehingga dapat menemukan 

hambatan-hambatan program maupun pendukung yang diperlukan sehingga 

dengan adanya evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan dalam penyusunan 

program yang selanjutnya. 

2.3.4.5 Manfaat  Penyusunan Program  BK 

Penyusunan program bimbingan dan konseling yang baik tentu memberikan  

beberapa keuntungan. Prayitno dalam sugiyo (2011 : 49)  mengemukakan 

beberapa keuntungan disusunya suatu program yaitu :  

(1) Memungkinkan  guru pembimbing untuk menghemat waktu, usaha, biaya 

dengan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan usaha 

coba-coba yang tidak menguntungkan. (2) Siswa asuh akan menerima pelayanan 

bimbingan dan konseling secara seimbang dan menyeluruh, baik dalam hal 

kesempatan, bidang bimbingan dan jenis-jenis layanan bimbingan yang 



44

diperlukan. (3) Setiap guru pembimbing mengetahui peranannya masing -masing 

dan mengetahui pula bilamana dan dimana harus bertindak, dalam pada itu Guru 

Pembimbing akan mengkhayati pengalaman yang sangat berguna untuk 

kemajuannya sendiri dan untuk kepentingan siswa-siswa asuhnya. 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan manfaat dari penyusunan 

program bimbingan dan konseling adalah : guru pembimbing menghemat waktu, 

seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam menerima 

bimbingan serta guru pembimbing mendapatkan pengalaman yang dapat 

digunakan sebagai pengetahuan ketika hendak menyusun program yang 

selanjutnya. 

2.3.4.6 Unsur dan Syarat Penyusunan Program BK 

Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling diharapkan memenuhi 

unsur- unsur dan persyaratan tertentu agar program bimbingan dan konseling 

yang disusun sesuai dengan tujuan bimbingan dan konseling serta sejalan dengan 

kebijakan  sekolah.   

Menurut  prayitno dalam sugiyo  (2011: 50) menguraikan unsur- unsur  yamg 

harus diperhatikan dan menjadi isi program bimbingan dan konseling meliputi :  

kebutuhan siswa, jumlah siswa yang dibimbing, kegiatan diluar dan di dalam jam 

belajar sekolah, jenis bidang bimbingan dan jenis layanan volume kegiatan BK. 

dan  frekuensi layanan terhadap siswa.  

Menurut sugiyo (2011 : 50)  terdapat beberapa  syarat  yang harus dipenuhi 

dalam  penyusunan program bimbingan dan konseling diantaranya adalah :  
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1. Berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan peserta didik sesuai dengan 

kondisi pribadinya, serta jenjang dan jenis pendidikannya. 

2. Lengkap dan menyeluruh, artinya memuat segenap fungsi bimbingan. 

Kelengkapan program ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik 

peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.  

3. Sistematik,  dalam arti program disusun menurut urutan logis, tersinkrinisasi 

dengan menghindari tumpang tindih yang tidak perlu, serta dibagi-bagi 

secara logis.  

4. Terbuka dan luwes artinya mudah menerima masukan untuk pengembangan 

dan penyempurnaan, tanpa harus merombak program itu secara menyeluruh. 

5. Memungkinkan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam rangka sebesar  - 

besarnya memanfaatkan berbagai sumber dan kemudahan yang tersedia bagi 

kelancaran dan keberhasilan pelayanan BK.  

6. Memungkinkan  diselenggarakannya penilaian dan tindak lanjut untuk 

penyempurnaan program pada khususnya dan peningkatan efektivitas dan 

efisiensi penyelenggaraan program BK pada umumnya. 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan unsur dan syarat yang 

harus dipenuhi dalam menyusun program bimbingan dan konseling adalah : 

program disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa, program 

bersifat menyeluruh untuk semua siswa dan menyesuaikan dengan tingkat 

pendidikan, program tersusun secara sistematis dan fleksibel,  untuk mendapatkan 

suatu keberhasilan program dapat melibatkan pihak yang terkait dengan 
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pelayanan BK serta adanya penilaian dan evaluasi program untuk mengetahui 

tingkat keefektifan dari program yang dilaksanakan.  

2.3.4.7 Hal-hal yang diperhatikan dalam Penyusunan Program BK

Hikmawati (2011: 9) menjabarkan untuk menyusun program bimbingan dan 

konseling juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kegiatan bimbingan dan konseling diarahkan kepada : terpenuhinya tugas 

perkembangan peserta didik dalam setiap tahap perkembangan.  

2. Kegiatan bimbingan dan konseling memuat tugas perkembangan agar peserta 

didik mampu mengenal diri dan lingkungan, mengembangkan diri dan sikap 

positif, mengembangkan arah karier dan masa depan.  

3. Kegiatan bimbingan konseling mencakup empat bidang yaitu : pribadi, social, 

belajar dan karier. 

4. Pelayanan bimbingan dan konseling mengarah pada pengembangan berbagai 

kompetensi peserta didik. 

    Dari rincian penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

menyusun program bimbingan dan konseling perlu memperhatikan tugas 

perkembangan peserta didik dalam setiap tahap perkembangan meliputi bidang : 

pribadi, belajar, karir dan social. 

2.3.4.8 Pola Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling 

Menetapkan pola dasar yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan 

pola program bimbingan dan konseling. Pola penyusunan program bimbingan dan 

konseling tersebut terdiri dari: Penyusunan program bimbingan dan konseling 
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berdasar konvensional atau KTSP dan Penyusunan bimbingan dan konseling 

komprehensif. 

2.3.4.8.1 Penyusunan program bimbingan dan konseling berdasar konvensional 

atau KTSP

Dalam Sugiyo (2011:  73 ) menguraikan rambu-rambu penyusunan program 

bimbingan dan konseling berdasarkan KTSP meliputi : 

1. Perencanaan Kegiatan

a) Perencanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling (BK) mengacu 

pada program tahunan yang telah dijabarkan kedalam program semesteran. 

Bulanan dan mingguan.

b)  Perencanaan kegiatan pelayanan BK harian merupakan jabaran dari program 

mingguan disusun dalam bentuk SATLAN dan SATKUNG yang masing-

masing memuat :

1)  Sasaran layanan / kegiatan pendukung

2) Substansi layanan/ kegiatan pendukung

3)  Jenis layanan/kegiatan pendukung serta alat bantu yang digunakan 

4) Pelaksana layanan/kegiatan pendukung dan pihak-pihak yang terlibat

5) Waktu dan tempat

c) Rencana kegiatan pelayanan konseling mingguan meliputi kegiatan di dalam 

kelas dan diluar kelas untuk masing-masing kelas peserta didik yang menjadi 

tanggung  jawab konselor.

d) Satu kali kegiatan layanan atau kegiatan pendukung konseling berbobot 

ekuivalen 2 (dua) jam pembelajaran.
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e) Volume keseluruhan kegiatan pelayanan konseling dalam satu minggu 

minimal ekuivalen dengan beban tugas wajib konselor disekolah/madrasah.

2. Pelaksanaan Kegiatan

a) Bersama pendidik dan personil sekolah /madrasah lainnya, konselor 

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengembangan diri yang bersifat 

rutin, insidental dan keteladanan.

b) Program pelayanan konseling yang direncanakan dalam bentuk SATLAN dan 

SATKUNG dilaksanakan sesuai dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, 

waktu, tempat dan pihak – pihak yang terkait.

c) Pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling

(1)  Di dalam jam pembelajaran sekolah /madrasah :

(a) Kegiatan tatap muka secara klasikal dengan peserta didik untuk 

menyelenggarakan layanan informasi, penempatan penyaluran. 

Penguasaan konten, kegiatan instrumentasi serta layanan/kegiatan lain 

yang dilakukan di dalam kelas.

(b) Volume tatap muka klasikal adalah 2 (dua) jam perkelas perminggu dan

dilaksanakan secara terjadwal.

(c)  Kegiatan tidak tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan 

layanan konsultasi, kegiatan konferensi kasus, himpunan data, kunjungan 

rumah, pemanfaatan kepustakaan dan alih tangan kasus.

(2) Diluar jam pembelajaran sekolah/madrasah:
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(a) Kegiatan tatap muka bersama peserta didik untuk menyelenggarakan 

layanan orientasi, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling 

kelompok dan mediasi siswa serta kegiatan lainnya yang dapat 

dilaksanakan diluar kelas.

(b) Satu kali kegiatan layanan/pendukung konseling diluar klasikal luar jam 

pembelajaran ekuivalen dengan 2 (dua) jam pembelajaran tatap muka 

dalam kelas.

(c) Kegiatan pelayanan konseling diluar jam pemeblajaran  sekolah/ madrasah 

maksimum 50% dari seluruh kegiatan pelayanan konsleing, diketahui dan 

dilaporkan kepada pimpinan sekolah/madrasah.

(d) Kegiatan pelayanan konseling dicatat dalam laporan pelaksanaan program 

(LAPERPROG) 

(e) Volume dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling didalam 

kelas dan diluar kelas setiap minggu diatur oleh konselor dengan persetujuan 

pimpinan sekolah/madrasah.

(d) Program pelayanan konsleing pada masing-masing satuan sekolah/madrasah 

dikelola dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan program 

antar kelas dan antar jenjang kelas dan mensinkronisasikan program 

pelayanan konseling dengan kegiatan pembelajaran mata pelajaran dan 

kegiatan ekstra kurikuler, serta mengefektifkan dan mengefisienkan 

penggunaan fasilitas sekolah/ madrasah.

3. Penilaian Kegiatan 

1) Penilaian hasil kegiatan pelayanan konseling dilakukan melalui :
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a) Penilaian Segera (LAISEG) yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan 

kegiatan pendukung konseling untuk mengetahui perolehan peserta didik yang 

dilayani.

b) Penilaian Jangka Pendek (LAIJAPEN) yaitu penilaian dalam waktu tertentu 

(satu minggu sampai dengan satu bulan) setelah satu jenis layanan dan atau 

kegiatan pendukung konseling diselenggarakan untuk mengetahui dampak 

layanan/kegiatan terhadap peserta didik.

c) Penilaian Jangka Panjang (LAIJAPANG) yaitu penilaian dalam waktu tertentu 

(satu bulan sampai satu semester) setelah satu atau beberapa layanan dan 

kegiatan pendukung konseling diselenggarakan untuk mengetahui lebih jauh 

dampak layanan dan atau kegiatan pendukung konseling terhadap peserta 

didik.

2) Penilaian proses kegiatan pelayanan konseling dilakukan melalui analisis

terhadap keterlibatan unsur -unsur sebagaimana tercantum di dalam SATLAN  

dan SATKUNG untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan 

kegiatan.

3) Hasil penilaian kegiatan pelayanan konseling dicantumkan dalam 

LAPERPROG.

4) Hasil kegiatan pelayanan konseling secara keseluruhan dalam satu semester 

untuk setiap peserta didik dilaporkan secara kualitatif.

4. Langkah Penyusunan Bimbingan dan Konseling Berdasarkan KTSP 

Menurut  Sugiyo (2011: 76) langkah penyusunan program berdasarkan KTSP 

adalah sebagai berikut :
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1) Identifikasi kebutuhan dan Permasalahan Siswa

Identifikasi dan permasalahan siswa adalah mengumpulkan dan memahami 

secara cermat kebutuhan dan permasalahan siswa yang secara actual dirasakan 

dan dihadapi oleh siswa. Kegiatan ini merupakan langkah awal dan sebagai dasar 

dalam menyusun program. Tanpa melakukan identifikasi yang jelas dan mantap, 

maka layanan- layanan yang akan diberikan kepada siswa belum tentu sesuai 

dengan kebutuhan dan permasalahan siswa. Identifikasi kebutuhan permasalahan 

siswa dapat dilakukan dengan teknik tes maupun non tes. Teknik tes misalnya : 

tes kecerdasan, bakat, minat dan sebagainya. Penggunaan teknik tes harus 

dilakukan oleh tenaga yang memiliki wewenang. Teknik Non Test misalnya : 

Observasi, wawancara, angket, inventori dan sebagainya.

2) Menentukan Prioritas Layanan

Berdasarkan identifikasi kebutuhan dan masalah tersebut diatas maka 

disamping secara konvensioanl semua kebutuhan dan masalah diprogramkan, 

namun demikian masih perlu memperhatikan prioritas apa saja yang secara 

incidental memerlukan kecepatan penanganan masala. Hal inilah yang juga 

diperhatikan secara khusus.

3) Menentukan dan memperhatikan situasi dan kondisi sekolah

Maksud memperhatikan situasi dan kondisi sekolah adalah memperhatikan 

karakteristik sekolah, apakah sekolah umum atau sekolah kejuruan, sehingga 

program yang disusun sesuai dengan situasi kondisi sekolah yang bersangkutan.

4) Memperhatikan potensi konselor sekolah
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Makna dalam menyusun program perlu diperhatikan kompetensi konselor 

sehingga bidang apa yang akan dilakukan oleh konselor disesuaikan dengan 

kompetensi yang dikuasai.

5) Langkah selanjutnya adalah menyusun program bimbingan  

yaitu meliputi : program tahunan, program semeteran, program bulanan, 

program mingguan dan program harian.

2.3.5 Pengertian Keberhasilan Menyusun Program BK pola 17 plus 

Definisi keberhasilan menyusun  program bimbingan dan konseling merujuk 

pada pengertian keberhasilan  secara  umum, pengertian  dari penyusunan serta 

makna dari  program bimbingan dan konseling. 

Secara umum keberhasilan didefinisikan sebagai suatu keadaan atau kondisi 

yang berbuah pada tercapainya suatu hasil yang dimaksud. 

Penyusunan diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan data dan 

memproses data secara baik dan teratur. Sedangkan  program bimbingan dan 

konseling merupakan sederetan rencana kegiatan bimbingan dan konseling dalam 

kurun waktu tertentu yang meliputi : rencana tahunan, semesteran, bulanan, 

mingguan yang tersusun secara sistematis dan terencana serta digunakan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan bimbingan dan konseling. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan 

keberhasilan menyusun program bimbingan dan konseling dalam penelitian ini 

adalah suatu kegiatan terencana dalam rangka menyusun kegiatan bimbingan dan 

konseling dalam kurun waktu tertentu secara baik dan teratur sehingga dapat 

menciptakan suatu kondisi pada ketercapaian suatu hasil yang dimaksud. 
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2.3.6 Indikator Keberhasilan Menyusun Program BK 

Adapun yang menjadi parameter dari keberhasilan penyusunan program 

bimbingan dan konseling yaitu terpenuhinya komponen-komponen kelengkapan  

program serta kesesuaian dengan langkah dalam penyusunan program bimbingan 

dan konseling. 

2.3.6.1  Keterpenuhan Komponen Kelengkapan program 

2.3.6.1.1 Program Tahunan 

Menurut Sugiyo (2011: 53) program tahunan yaitu program yang akan 

dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu satu tahun tertentu dalam jenjang 

sekolah.  

Program tahunan yaitu pelayanan BK yang meliputi seluruh kegiatan selama 

satu tahun ajaran untuk masing-masing rombongan belajar peserta didik (kelas) 

pada satuan pendidikan yang di dalamnya memuat rincian program untuk satuan 

waktu semesteran (dalam satu tahun ajaran ada dua unit semesteran; dengan 

demikian program tahunan BK dirinci dalam dua program semesteran. 

(Depdiknas, 2014: 42).  

Komponen dalam program tahunan, meliputi : rasional, visi dan misi, 

sasaran pelayanan, deskripsi kebutuhan, arah atau tujuan pelayanan, materi 

program, rencana kegiatan sarana dan prasarana (termasuk didalamnya anggaran). 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

program tahunan adalah program kegiatan yang memuat sejumlah kegiatan yang 

akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Adapun komponen yang harus 

termuat dalam program tahunan meliputi: rasional, visi dan misi, sasaran 
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pelayanan, deskripsi kebutuhan, arah tujuan atau pelayanan, materi program, 

rencana kegiatan serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Berdasarkan dari 

uraian yang telah disajikan diatas, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan 

penyusunan program BK dapat dilihat dari tersusunya program tahunan yang 

mencakup atau memperhatikan komponen-komponen yang harus termuat dalam 

program tahunan.  

2.3.6.1.2 Program Semesteran 

Menurut Sugiyo (2011: 53) program semester yaitu program yang akan 

dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu satu semester tertentu dalam satu 

tahun ajaran. 

2.3.6.1.3 Program Bulanan 

Dalam Depdiknas (2014:  43) program bulanan yaitu program pelayanan BK 

meliputi kegiatan selama satu bulan yang merupakan jabaran dari program 

semesteran yang didalamnya termuat rincian program mingguan. 

Menurut Sugiyo (2011: 53) program bulanan yang akan dilaksanakan secara 

penuh untuk kurun waktu semester tertentu dalam satu tahun ajaran. 

Komponen dalam program bulanan meliputi : rincian dari program 

semesteran untuk sebagaimana terkemas di dalam sejumlah tema/sub tema yang 

merupakan kesinamnungan dari program persemester dan perbulannya. 

(Depdiknas, 2014:  43). 

Dari jabaran diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan  

keberhasilan penyusununan program adalah disusunya program bulanan yang 

merupakan serangkaian program kegiatan BK yang akan dilaksanakan selama 
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satu bulan.  Selain itu dalam program bulanan yang disusun harus memuat 

komponen sebagai berikut : rincian dari dari program semesteran untuk segenap 

bidang layanan, kegiatan pendukung dengan materi sebagaimana terkemas di 

dalam sejumlah tema/sub yang merupakan kesinambungan dari program 

persemester dan perbulannya. Dari uraian diatas maka yang dimaksud dengan 

keberhasilan penyusunan program dalam penelitian ini yaitu disusunya program 

bulanan yang sesuai dengan komponen-komponen yang harus termuat dalam 

program bulanan seperti yang telah dijelaskan diatas meliputi : rasional, visi dan 

misi, sasaran pelayanan, deskripsi kebutuhan, arah atau tujuan pelayanan, materi 

program, rencana kegiatan sarana dan prasarana (termasuk didalamnya anggaran). 

2.3.6.1.4 Program Mingguan 

Menurut Sugiyo (2011: 53) program mingguan yaitu yang akan 

dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu satu minggu tertentu dalam satu 

bulan. 

2.3.6.1.5 Program Harian  

Dalam Depdiknas (2014: 55) program harian yaitu program pelayanan BK 

yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program harian 

merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk Satuan Layanan 

(SATLAN) atau Rencana Program Layanan (RPL) dan atau (SATKUNG) atau 

rencana kegiatan pendukung (RKP) pelayanan BK.

Menurut Sugiyo (2011: 53) yaitu program yang langsung diadakan pada 

hari-hari tertentu dalam satu minggu.
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Komponen dalam program harian menurut Depdiknas (2014: 55) adalah 

indentitas satuan pendidikan dan sasaran pelayanan, waktu dan tempat, materi 

pelayanan, tujuan pelayanan, bentuk pelayanan (jenis layanan atau kegiatan 

pendukung dan format pelayanan), fungsi pelayanan, sarana atau media, langkah 

kegiatan serta evaluasi dan tindak lanjut.

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa parameter keberhasilan 

penyusunan program dapat dilihat dari tersusunya program harian yang mengacu 

pada komponen-komponen yang harus termuat dalam program harian sesuai 

dengan ketentuan dari Depdiknas (2014: 55).

2.3.6.2 Keterpenuhan unsur dalam penyusunan program

Penyusunan program bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang 

berkesinambungan. Kegiatan ini bertujujan untuk semakin memperjelas arah 

suatu program bimbingan dan konseling dengan memperhatikan berbagai macam 

cara dan program tertentu. Dalam menyusun program bimbingan dan konseling, 

ada beberapa hal yang perlu dikaitkan dengan proporsi antara program dan 

kebutuhan serta keinginan masyarakat. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam kegiatan penyusunan program adalah sebagai berikut :

2.3.6.2.1 Melakukan Kegiatan Needs Assesment

Program pelayanan BK disusun dengan mengacu kepada tugas-tugas

perkembangan dan kebutuhan peserta didik (need assessment) yang diperoleh 

melalui kajian teori dan aplikasi instrumentasi, kajian kondisi lingkungan dan atau 

cara-cara lainnya yang hasilnya terkemas dalam tema atau subtema materi 

pelayanan. (Depdiknas, 2014: 42).
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Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan menyusun 

program yang dilakukan oleh guru BK diukur dari bagaimana proses yang 

dilakukan oleh guru BK dalam menyusun program BK. Terkait dalam 

pelaksanaan asesmen disini yang dimaksud yaitu apakah asesmen yang dilakukan 

oleh guru BK mengacu pada kepada tugas-tugas perkembangan dan kebutuhan 

peserta didik yang diperoleh melalui kajian teori dan aplikasi instrumentasi, 

kajian kondisi lingkungan dan atau cara-cara lainnya yang hasilnya terkemas 

dalam tema atau subtema materi pelayanan atau tidak.

2.3.6.2.2 Penyesuaian substansi program layanan disesuaikan dengan bidang, 

dan kegiatan pendukung. 

1. Penyesuaian dengan bidang 

Menurut Hikmawati (2012: 11) bidang bimbingan dan konseling yang 

hendaknya menjadi isi program BK yaitu, bimbingan pribadi, bimbingan social, 

bimbingan belajar dan karier. Adapun jenis layanan yang hendaknya menjadi isi 

program BK menurut Hikmawati (2012: 11) meliputi : Layanan Informasi, 

layanan orientasi, layanan penempatan penyaluran, layanan pembelajaran, 

layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok. 

Berkenaan dengan uraian diatas maka yang menjadi isi program bimbingan 

dan konseling yaitu terdapat bidang bimbingan, jenis layanan serta kegiatan 

pendukung bimbingan dan konseling. Sejalan dengan penjabaran tersebut maka 

bidang bimbingan dan konseling yang menjadi isi program dalam pola 17 plus 

yaitu terdiri dari enam bidang.  
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Menurut Awalya, dkk. (2013: 55) pelayanan bimbingan dan konseling dalam 

pola BK 17 plus mencakup enam bidang yaitu : Bidang Kehidupan Pribadi, 

Bidang Kehidupan Sosial Bidang perencanaan, pelaksanaan dan pemantapan 

karier, Bidang Kegiatan Belajar, Bidang Kehidupan Berkeluarga dan Bidang 

Kehidupan Keberagamaan.

Dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan komponen program yang 

harus menjadi isi program bimbingan dan konseling yaitu enam bidang 

bimbingan yang mencakup : bidang pribadi, belajar, social, karier, kehidupan 

berkeluarga serta bidang kehidupan keberagamaan.

2. Layanan Pendukung Bimbingan dan Konseling 

Menurut Hikmawati (2013: 11) Kegiatan pendukung dalam bimbingan dan 

konseling juga harus menjadi isi program bimbingan dan konseling. Adapun 

layanan pendukung dalam bimbingan dan konseling pola BK 17 plus menurut 

awalya (2013: 73)  adalah sebagai berikut : apilikasi instrumentasi, konferensi 

kasus, alih tangan kasus, himpunan data, kunjungan rumah dan tampilan 

kepustakaan. 

2.3.6.2.3 Format dan Sasaran 

1. Format layanan 

Dalam Depdiknas (2014: 31) layanan  BK dan  kegiatan  pendukungnya  

diselenggarakan  melalui  berbagai  format layanan, yaitu  : 

a. Individual,  yaitu  format  kegiatan  BK  yang  melayani  peserta  didik  secara 

perorangan.  
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b. Kelompok,  yaitu  format  kegiatan  BK  yang  melayani  sejumlah  peserta 

didik melalui suasana dinamika kelompok 

c. Klasikal,    yaitu    format    kegiatan    BK    yang    melayani    sejumlah  

peserta  

didik dalam rombongan belajar satu kelas. 

d. Lapangan,    yaitu    format    kegiatan    BK    yang    melayani    seorang  atau 

sejumlah  peserta didik  melalui    kegiatan    di    luar    kelas    atau di 

lapangan terbuka/bebas. 

e. Pendekatan Khusus/Kolaboratif,  yaitu  format  kegiatan  BK  yang  melayani 

kepentingan peserta didik  melalui    pendekatan    kepada    pihak-pihak  

terkait yang dapat memberikan kemudahan. 

f. Jarak  Jauh,  yaitu  format  kegiatan  BK  yang  melayani kepentingan  peserta 

didik melaui media dan atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana 

elektronik. 

Dari uraian diatas maka dapat diasumsikan bahwa keberhasilan menyusun 

program BK dapat dilihat dari kesesuaian antara jenis kegiatan pelayanan BK dan 

kegiatan pendukung yang digunakan oleh guru BK yang disesuaikan dengan 

format pelayanan yang terdapat dalam bimbingan dan konseling yaitu mencakup : 

individual, kelompok, klasikal, lapangan, pendekatan khusus/kolaboratif dan jarak 

jauh. 
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2. Sasaran Pelayanan 

Dalam Depdiknas (2014: 38) menjelaskan bahwapeserta didik  yang  menjadi 

sasaran pelayanan  atau subjek  asuhan/  ampuan seorang  Guru  BK  atau  

Konselor  pada  satuan  pendidikan  adalah  minimal  150 orang. Dengan catatan: 

a. Semua  kegiatan  Guru  BK  atau  Konselor  dalam  pengasuhan/  

pengampuanpeserta  didik  tiap  minggu  secara  langsung  ditujukan  kepada  

peserta  didik  asuhannya  yang  berjumlah  minimal  150  orang  itu.  Dengan  

kata  lain  semua  peserta  didik  asuhan  itu  setiap  waktu  sepanjang  tahun  

memiliki  hak  dan  kesempatan  untuk  mendapatkan  pelayanan  dari  Guru  

BK  atau  konselor sebagai  pengasuhnya  sesuai  dengan  kebutuhan/  masalah  

yang  ada  pada  diri  peserta  didik,  dan/atau  kondisi  peserta  didik  yang  

dianggap  perlu mendapatkan pelayanan.  

b. Masing-masing  Guru  BK  atau  Konselor  mendapat  kesempatan  mengasuh  

peserta didik dengan cara bergilir, yaitu mengasuh peserta didik yang berbeda 

(secara  bergilir)  setiap  pergantian  tahun  ajaran,  atau  berkelanjutan,  yaitu 

mengasuh peserta didik terus menerus mulai dari ketika mereka masuk satuan 

pendidikan (SMP) sampai menamatkannya. 

Dari rincian diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyusunan program 

BK yang dilakukan oleh guru BK dapat dilihat dari kesesuaian sasaran 

pelayanan yaitu bahwa satu orang guru BK membimbing 150 siswa serta guru  

BK  atau  Konselor  mendapat  kesempatan  mengasuh  peserta didik dengan 

cara bergilir. 
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2.3.6.2.4 Volume beban tugas guru BK 

Dalam Depdiknas (2014: 39)  uraian dan volume tugas guru BK adalah sebagai 

berikut :  

1. Jumlah jam pembelajaran (JP) wajib yang harus dipenuhi oleh Guru BK atau 

konselor,  sesuai peraturan  yang  berlaku,  yaitu  18-24  jam  pembelajaran  

per minggu. 

2. Satu kali kegiatan layanan atau kegiatan pendukung BK di luar kelas (kegiatan  

nonklasikal) ekuivalen dengan 2 (dua) JP. volume  kerja  minimal  18  JP   

Guru  BK  atau  Konselor  tiap  minggu  harus menyelenggarakan  pelayanan  

minimal  9  (sembilan)  kali  kegiatan  layanan  dan/atau  pendukung  BK  

(dengan  volume  2  x  9  JP  =  18  JP),  dalam  bentuk  kegiatan  klasikal  dan  

nonklasikal  baik  secara  terjadwal  maupun  tidak  terjadwal.  

3. Kegiatan  pelayanan  BK,  baik  berupa  layanan  maupun  pendukungnya,  

yang diselenggarakan  di  dalam  maupun  di  luar  JP  dalam  satu  minggu  

dihitung ekuivalensinya dengan JP mingguan.  

Dari konsep teori yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa parameter keberhasilan menyusun program BK yang dilakukan oleh guru 

BK juga dilihat dari ketepatan volume dan beban tugas guru BK sesuai dengan 

yang tercantum dalam (Depdiknas, 2014:  39)  bahwa volume dan beban mengajar 

guru BK adalah jumlah jam pelajaran yang harus dipenuhi per minggu yaitu 18-24 

jam, satu kali melakukan kegiatan layanan atau pendukung diluar kelas ekuivalen 

dengan dua jam pelajaran. Serta kegiatan BK baik kegiatan pelayanan BK di 
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dalam maupu diluar jam harus ekuivalen dengan  jam pelajaran yang harus 

dilakukan perminggu. 

2.3.7 Hubungan antara kemampuan guru BK dalam 
melaksanakan needs assessment guru BK  dengan  
keberhasilan menyusun program BK pola 17 plus 

Penyusunan program bimbingan dan konseling disekolah atau madrasah 

dimulai dari kegiatan asesmen, atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang 

dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program tersebut. (Depdiknas,2007: 

36). Sejalan dengan pendapat tersebut  sukardi (2003) mengemukakan bahwa 

salah satu ciri program bimbingan dan konseling  yang baik adalah program yang 

disesuai dengan kondisi kebutuhan siswa. Proses mengidentifikasi kebutuhan 

siswa atau disebut dengan asesmen kebutuhan merupakan suatu proses yang 

dilakukan oleh konselor untuk memperoleh informasi, mengumpulkan atau 

menganalisa informasi melalui  pengamatan, dokumentasi dan review secara  

sistematis dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kekuatan, kelemahan serta 

kebutuhan peserta didik serta dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan program 

dan pengambilan keputusan. 

Menurut Tohirin (2009: 264) menyatakan bahwa program BK “selain disusun 

berdasarkan kebutuhan sekolah dan madrasah juga harus disusun berdasarkan 

kebutuhan siswa secara individual”. 

Dengan demikian maka dapat diasumsikan bahwa needs assessment

merupakan suatu hal yang diperlukan ketika hendak menyusun program. 

Meskipun dalam bimbingan dan konseling pola 17 plus kegiatan needs asesmen

termasuk dalam kegiatan aplikasi instrumentasi dan termasuk kegiatan penunjang. 
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Akan tetapi  berbagai data yang berhasil diungkap melalui berbagai prosedur dan 

sumber yang menunjang, saling melengkapi atau dipakai untuk mengecek 

kebenaran atau ketepatan suatu kondisi, yang kesemuanya itu dipakai sebagai 

bahan pertimbangan tentang perlunya layanan tertentu bagi individu yang 

bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut  diperkuat dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Supratiknya (2011: 116) yang menyatakan bahwa “langkah 

pertama dalam menyusun program psikoedukasi yang berhasil adalah melakukan 

needs assessment atau asesmen kebutuhan dari kelompok klien yang hendak 

dilayani, entah dalam lingkungan pendidikan sekolah, industri atau komunitas”.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas maka dapat dikatakan bahwa 

needs assessment merupakan suatu langkah yang harus dilakukan ketika hendak 

menyusun program BK yang sesuai dengan kebutuhan siswa mengacu pada hal 

tersebut maka diperlukan guru BK yang memiliki kemampuan melaksanakan 

needs assessment yang baik. Adapun yang dimaksud kemampuan melaksanakan 

needs assessment guru BK dalam penelitian ini yaitu kecakapan guru BK dalam 

melakukan pengumpulan atau penganalisaan informasi kebutuhan peserta didik 

secara sistematis atau sesuai dengan langkah-langkah needs asessment.  

Langkah-langkah needs assessment yang dimaksud yaitu terdiri dari lima 

langkah atau indikator yang digunakan sebagai parameter kemampuan guru BK 

dalam melakukan needs assessment meliputi : kemampuan dalam menetapkan 

informasi lingkup data yang hendak diungkap, kemampuan dalam penggunaan 

jenis instrumen asesmen, kemampuan dalam memilih instrumen yang telah 



64

terstandarisasi, kemampuan dalam menganalisis data hasil asesmen serta 

kemampuan dalam melakukan interpretasi hasil asesmen.  

Apabila kemampuan guru BK dalam melaksanakan needs assessment telah 

terbukti bagus, maka diharapkan hal tersebut dapat mempermudah guru BK 

mencapai keberhasilan dalam menyusun program BK karena dapat dikatakan 

bahwa asesmen merupakan suatu pedoman yang dapat digunakan sebagai 

pedoman atau acuan dalam menyusun program BK.  Adapun yang dimaksud 

dengan keberhasilan menyusun program BK dalam penelitian ini yaitu 

penyusunan program bimbingan dan konseling dalam penelitian ini adalah suatu 

kegiatan terencana dalam rangka menyusun kegiatan bimbingan dan konseling 

dalam kurun waktu tertentu secara baik dan teratur sehingga dapat menciptakan 

suatu kondisi pada ketercapaian suatu hasil yang dimaksud.  

Adapun yang menjadi parameter dalam keberhasilan menyusun program 

bimbingan dan konseling yaitu terpenuhinya komponen-komponen kelengkapan  

program serta kesesuaian dengan langkah dalam penyusunan program bimbingan 

dan konseling. Dalam komponen keterpenuhan program BK mencakup : 

terpenuhinya program pahunan, program bulanan dan program harian. Sedangkan 

dalam komponen keterpenuhan unsur dalam penyusunan program BK mencakup : 

kegiatan asesmen sebagai proses, jenis bidang dan kegiatan pendukung, format 

dan sasaran serta volume dan beban tugas guru BK.
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2.3 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan landasan teori diatas, maka dalam penelitian ini hipotesis yang  

diajukan  peneliti  adalah  ada  hubungan yang signifikan antara  kemampuan guru 

BK dalam melaksanakan needs asesment dengan keberhasilan menyusun program 

bimbingan konseling di SMP Negeri Se-Kota Magelang Tahun ajaran 2015/2016. 

Semakin  kemampuan needs assessment maka semakin tinggi keberhasilan dalam 

menyusun program bimbingan dan konseling sebaliknya  semakin  rendah 

kemampuan melaksanakan needs assessment maka semakin rendah keberhasilan 

menyusun program bimbingan dan konseling.  

Kemampuan needs asessment guru BK diukur dari 

kemampun guru dalam hal : 

1. Menetapkan lingkup data yang hendak diungkap

2. Kemampuan memilih  jenis intrumen

3. Kemampuan memilih instrumen yang terstandar

4. Kemampuan menganalisis data asesmen

5. Kemampuan menginterpretasikan data hasil asesmen

Ada atau tidak 

hubungan 

antara 

kemampuan 

guru BK 

dalam 

melaksanakan 

needs 
asesment
dengan 

keberhasilan 

menyusun 

program BK 

pola 17 plus

Keberhasilan Penyusunan Program BK pola 17 plus 

dilihat dari

1. Keterpenuhan komponen program mencakup : 

Program tahunan, program bulanan dan program 

harian 

2.Keterpenuhan unsur dalam penyusunan program BK 

mencakup : pelaksanaan asesmen,kesesuaian program 

layanan disesuaikan dengan bidang dan kegiatan 
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BAB 5 

PENUTUP
5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka hubungan antara 

kemampuan guru BK dalam melaksanakan needs assessment  dengan 

keberhasilan menyusun program BK pola 17 plus. Secara umum dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan  hasil perhitungan deskriptif persentase yang telah dilakukan maka 

menunjukkan persentase sebesar 74,64%. Artinya kemampuan guru BK dalam 

melaksanakan  needs assesment di SMP Negeri se-Kota jika diukur dari aspek 

kemampuan guru BK dalam menetapkan data yang hendak diungkap, 

kemampuan guru BK dalam menetapkan jenis instrumen yang digunakan 

dalam asesmen, kemampuan guru BK dalam memilih instrumen yang 

terstandarisasi, kemampuan guru BK dalam menganalisis data hasil asesmen 

serta kemampuan guru BK dalam menginterpretasikan data hasil asesmen 

tergolong dalam kriteria baik. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif  persentase diperoleh hasil 

hasil sebesar 74,64 %. Artinya bahwa keberhasilan penyusunan program BK 

yang dilakukan oleh guru BK di SMP Negeri se-Kota Magelang, jika diukur 

dari keterpenuhan komponen program dan keterpenuhan unsur dalam 

penyusunan program BK dapat dikatakan sudah baik atau berhasil.  
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3.  Berdasarkan perhitungan korelasi dengan rumus product moment yang telah 

dilakukan oleh peneliti,  menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 0,668   

yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antar variabel kemampuan 

guru BK dalam melakukan needs assessment guru BK dengan keberhasilan 

menyusun program BK di SMP Negeri se-Kota Magelang Tahun Ajaran 

2015/2016. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ini, maka dapat 

diajukan saran sebagai berikut : 

1. Untuk Guru BK  

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kemampuan guru BK 

dalam melaksanakan needs assessment di SMP Negeri Se-Kota Magelang secara 

keseluruhan tergolong baik.  Penelitian ini juga dapat dijadikan masukan untuk 

guru BK agar dapat terus  meningkatkan  kemampuan guru BK dalam 

melaksanakan needs assessment. Sehingga ketika melakukan asesmen guru BK  

dapat memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu karena 

kemampuan  guru BK dalam melaksanakan needs assessment berhubungan 

dengan keberhasilan dalam menyusun program BK.  

2. Untuk Mahasiswa Bimbingan dan Konseling

Hasil penelitian ini agar dapat menjadikan rujukan serta dapat  dijadikan  

bahan belajar  dalam  hal  needs assesment dan  keberhasilan  penyusunan  

program bimbingan dan konseling. 
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