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ABSTRAK 
 

Abdi Khawari, Karisma Bayu. 2017. Kinerja Guru BK di MGBK(Musyaarah 

Guru Bimbingan dan Konseling) SMP Negeri Kota Semarang Tahun 

2017. Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling. Fakultas Ilmu 

Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Kusnarto 

Kurniawan, M.Pd., Kons., Pembimbing II Drs. Eko Nusantoro, M.Pd., 

Kons., 

Kata Kunci: kinerja MGBK 

Kinerja MGBK adalah hasil kerja yang dicapai beberapa orang atau 

sekumpulan orang yang memiiki tujuan yang sama dalam hal ini adalah anggota 

MGBK, berdasarkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan standar dan tujuan 

yang telah ditetapkan. Kinerja MGBK dapat ditunjukkan dengan penampilan, 

keterampilan, sikap, maupun hasil dari apa yang telah dilakukan oleh anggota 

MGBK selama mereka menjalankan tugas, peran dan fungsi yang sudah 

ditetapkan dalam MGBK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja 

MGBK SMP Negeri Kota Semarang. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif survey. Populasi dalam 

penelitian ini adalah guru BK SMP Negeri Kota Semarang yang menjadi anggota 

MGBK SMP Kota Semarang yang berumlah 138 guru BK. Teknik sampling yang 

digunakan adalah cluster sampling menggunakan perhitungan nomogram Harry 

King, sampel yang digunakan berjumah 82 guru BK. Alat pengumpul data 

menggunakan kuesioner angket dan analisis data yang digunakan menggunakan 

statistik deskriptif dengan rumus standar deviasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja MGBK (Musyawarah Guru 

Bimbingan dan Konseling) SMP negeri Kota Semarang tahun 2017 memiliki nilai 

rata-rata sebesar 136 dan masuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

anggota MGBK sudah menjalankan pra raker MGBK, pengembangan penggunaan 

instrumen need asesmen untuk menyusun data kebutuhan siswa dan mampu 

menyusun rencana program pemberian layanan yang sistem dan terstruktur, 

peningkatan kompetensi guru BK dalam pengelolaan pelayanan BK, 

pengembangan peningkatan kemampuan guru BK dalam SKK dan PTBK, 

peningkatan kompetensi guru BK tentang assesmen dalam pelayanan BK dan 

mengkomunikasikan hasil psikotes, peningkatan kompetensi pengembangan 

pembuatan bahan ajar/modul bimbingan dan konseling, peningkatan kompentesi 

pembuatan pelaporan dan evaluasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja 

MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling) SMP Negeri Kota 

Semarang sudah baik. 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan yaitu anggota 

MGBK SMP Negeri Kota Semarang tidak menganggap penyusunan Program 

MGBK sebagai kegiatan formalitas semata. Selain itu Anggota MGBK Kota 

Semarang diharapkan mempertahankan Kinerja yang sudah baik agar organisasi 

MGBK benar-benar memberikan manfaat yang baik untuk guru BK SMP Dikota 

Semarang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan yang berkualitas tentunya memerlukan komponen-komponen 

pendidikan yang meliputi peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, menejemen 

pendidik, fasilitas pendidikan, dan dukungan dari stakeholder. Tenaga pendidik 

merupakan salah satu komponen yang penting dan berpengaruh dalam 

terlaksananya tujuan pendidikan nasional. Tenaga kependidikan yang termasuk 

didalamnya adalah konselor. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 

1 butir 6 disebutkan bahwa “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, 

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

kekhususanya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.” 

Konselor sekolah menurut winkel adalah seorang tenaga profesional yang 

memperoleh pendidikan khusus diperguruan tinggi dan mencurahkan seluruh 

waktunya pada pelayanan Bimbingan dan Konseling. 

Guru Bimbingan Konseling memiliki peran yang sangat penting di sekolah 

untuk memberikan kelancaran kegiatan belajar siswa. Konselor sekolah 

merupakan tenaga ahli yang mampu menyelenggarakan kegiatan Bimbingan dan 

Konseling di sekolah seperti yang tercantum dalam UU No. 20/2003 Pasal 1 Butir 

6. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Winkel (2012: 167) konselor 



2 

 

 

 

sekolah adalah seorang tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus di 

perguruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan. 

Pendidikan formal jenjang strata satu (S-1) bidang Bimbingan dan Konseling 

sebagai pembentukan kompetensi pedagogik konselor dan mendapatkan gelar 

Sarjana Pendidikan (S.Pd) bidang Bimbingan dan Konseling. 

Bimbingan konseling memiliki kegiatan organisasi yang terorganisir tiap 

wilayah kabupaten atau kota disetiap daerahanya. Organisasi tersebut adalah 

musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK) yang berfungsi sebagai 

tempat musyawarah para guru BK yang ada di daerah. Sebelum berubah nama 

menjadi MGMP dulunya masih bernama MGP (Musyawarah Guru Pembimbing). 

MGBK penting kedudukanya sebagai penunjang tugas konselor sekolah dalam 

menyikapi sebuah dinamika permasalahan yang tentunya berubah setiap saat. 

Dengan adanya MGBK tentunya menjadi sarana untuk saling bermusyawarah 

mengenai permasalahan yang dihadapi konselor sekolah serta dapat terpecahkan 

permasalahan tersebut. Kinerja guru BK sebagai anggota MGBK juga 

menentukan hasil yang akan dicapai nantinya. Istilah kinerja (performance) bisa 

disebut dengan prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, 

unjuk kerja, atau penampilan kerja (Priansa 2014: 46). Sedangkan Supardi (2014: 

45) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan harapan 

dan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja lebih sering disebut dengan prestasi 

kerja. Prestasi kerja merupakan hasil dari pekerjaan dan kontribusi sumber daya 

manusia terhadap organisasi. Kinerja mengandung makna hasil kerja, 
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kemampuan, prestasi atau dorongan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 

Semakain baik kinerja anggota dalam suatu organisasi, maka akan semakin baik 

eksistensi organisasi tersebut.  

Hasil wawancara dengan ketua MGBK kota Semarang, diketahui bahwa 

adanya MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling) merupakan 

adaptasi dari kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dalam dunia 

pendidikan, utamanya di profesi guru, sedangkan dalam bimbingan dan konseling 

disebut dengan MGBK. Walaupun nama dan istilahnya berbeda namun pada 

dasarnya haluan kerjanya sama dengan MGMP. Tujuan dan kegiatan yang 

dilakukan antara MGBK dan MGMP pun kurang lebih sama. Selain itu dalam 

wawancara tersebut dikemukakan bahwa MGBK SMP Kota Semarang memiliki 8 

program Pokok dalam 1 periode. Program MGBK SMP Kota Semarang Tahun 

2014-2017 meliputi: 

1. Pra Raker MGBK 

2. Pengembangan Penggunaan instrumen need asesmen untuk menyusun data 

kebutuhan siswa dan Mampu menyusun rencana program pemberian 

layanan yang sistem dan terstruktur. 

3. Peningkatan Kompetensi Guru BK dalam Pengelolaan Pelayanan BK 

4. Pengembangan Peningkatan Kemampuan Guru BK dalam SKK dan PTBK 

5. Peningkatan Kompetensi Guru BK tentang Assesmen dalam Pelayanan 

BK dan Mengkomunikasikan hasil psikotes 

6. Lain-lain 
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7. Peningkatan Kompetensi Pengembangan Pembuatan Bahan Ajar/Modul 

Bimbingan dan Konseling 

8. Peningkatan Kompentesi Pembuatan Pelaporan dan Evaluasi 

Selain itu, berdasarkan dari hasil wawancara dengan ketua MGBK SMP 

Kota Semarang, di kota Semarang diperoleh informasi yang dapat dirangkum 

menjadi beberapa poin: 1) Keanggotaan yang tergabung di MGBK Kota 

Semarang adalah seluruh SMP/MTS baik negeri maupun swasta yang ada di Kota 

Semarang, 2) Terdapat struktur kepengurusan, struktur kepengurusan MGBK kota 

Semarang dipilih dan disahkan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) 

SMP Kota Semarang, 3) Memiliki program kegiatan, 4) Anggota MGBK Kota 

Semarang dibagi menjadi 8 Sub-Rayon dan tiap sub rayon memiliki ketua 

pengurus sub rayon. 

Dalam standar pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) (DEPDIKNAS: 2008) Tujuan MGMP yaitu:  

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, 

khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan 

silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, 

memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan 

sumber belajar,dsb. 

2. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah 

kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan 

umpan balik. 
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3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, serta mengadopsi 

pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional 

bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja. 

4. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam 

melaksanakan melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah. 

5. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja 

(meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kerja) dan 

mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan 

pengembangan profesionalisme di tingkat KKG/MGMP 

6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin 

dari peningkatan hasil belajar peserta didik. 

7. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat 

KKG/MGMP 

Berdasarkan paparan diatas mengenai tujuan MGMP dapat ditarik kesamaan 

bahwa MGBK dikembangkan bertujuan untuk memberikan kerangka pikir dan 

kerangka kerja utuh tentang penyelenggaran pelayanan bimbingan dan konseling 

dalam jalur pendidikan formal. Selain itu dengan adanya media musyawarah 

tersebut para guru BK dapat saling bertukar pikiran, pengetahuan, wawasan, 

ketrampilan untuk meningkatkan kemampuannya dan kinerja guru BK sehingga 

pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan juga akan berkualitas. MGBK 

sebagai kegiatan musyawarah yang penting untuk penunjang kegiatan BK di 

sekolah harus memiliki program yang baik dan berkelanjutan sehingga setiap guru 

BK di sekolah dapat dengan jelas untuk menjalankanya. Fenomena yang terjadi di 
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lapangan masih belum banyak diketahui aktivitasnya sebagai sarana dalam 

mengembangkan profesi bimbingan dan konseling. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Winarno (2013) di 

MGBK Kabupaten Boyolali dan Wijaya (2015) di Kabupaten Malang yang 

dilakukan terkait pentingnya keberadaan MGBK dan juga terkait pemahaman 

mengenai MGBK menunjukkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Keberadaan MGMP/MGBK Kabupaten Boyolali 

NO KEBERADAAN MGMP/MGBK FREKUENSI PRESENTASE 

1 Sangat Penting/sangat dibutuhkan/sangat 

mendukung/sangat bermanfaat/sangat 

membantu/sangat strategis/naik sekali 

43 53,8% 

2 Penting, perlu, bagus, cukup 31 38,8% 

3 Sebagai wadah organisasi 4 5,0% 

4 Sarana berkumpul 2 2,4% 

JUMLAH 80 100% 

 

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa Keberadaan MGMP/MGBK di 

kabupaten  Boyolali sangat penting dan sangat dibutuhkan karena sangat 

bermanfaat, sangat membantu dan sangat strategis. Tabel diatas menjelaskan 

bahwa 43 Responden atau 53,8%  memilih poin pertama yang menunjukkan 

mereka merasa MGBK/MGMP sangat penting, sangat dibutuhkan, sangat 

mendukung, sangat bermanfaat, sangat membantu, dan sangat strategis. Sebanyak 

31 responden atau 38,8% merasa MGBK/MGMP penting, perlu dan bagus untuk 

tetap dilaksanakan. Serta ada 4 responden atau 5% merasa bahwa MGBK/MGMP 

hanya wadah organisasi saja dan hanya 2 responden atau 2,4% yang hanya merasa 

MGMP/MGBK hanya untuk sarana berkumpul saja. 

 

 

 

Tabel 1.2 
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Klasifikasi dan Persepsi Guru BK terhadap MGBK Di Kabupaten Malang 
 

NO KLASIFIKASI/PERSEPSI PRESENTASE 

1 Klasifikasi Tinggi 100% 

2 Klasifikasi Cukup 0% 

3 Klasifikasi Kurang 0% 

4 Persepsi Positif 33,33% 

5 Persepsi Cukup 66,67% 

6 Persepsi Negatif 0% 

7 Sikap positif 8,33% 

8 Sikap cukup 91,67% 

9 Sikap negative 0% 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa  Sangat banyak konselor (100%) 

yang memiliki pengetahuan pada klasifikasi tinggi. Cukup banyak konselor 

(33,33%) memiliki persepsi positif, banyak konselor (66,67%) memiliki persepsi 

cukup, dan pada klasifikasi negatif tidak ada. Sedikit konselor (8,33%) yang 

memiliki sikap positif, sangat banyak konselor (91,67%) yang memiliki sikap 

cukup positif, dan pada klasifikasi negatif tidak ada. Kesimpulannya adalah (1) 

Sangat banyak konselor SMA Negeri Kota Malang yang memiliki pengetahuan 

tinngi tentang MGBK (mulai dari pengertian, landasan hukum, tujuan, fungsi, 

peranan, tugas dan kegiatan) meliputi mengetahui, memahami, menggunakan, 

menguraikan, menyimpulkan dan mengevaluasi dengan baik. (2) sangat banyak 

konselor SMA Negeri Kota Malang yang memiliki persepsi cukup positif 

terhadap MGBK. (3) sangat banyak konselor SMA Negeri Kota Malang yang 

memiliki sikap cukup positif terhadap MGBK. 

MGBK SMP Negeri Kota Semarang merupakan organisasi profesi guru BK 

SMP yang ada di wilayah kerja kota Semarang. MGBK SMP Kota semarang 

terbagi menjadi 8 subrayon wilayah, dan memiliki ketua di setiap sub rayonya. 

Walaupun di bagi di tiap sub rayon, di MGBK SMP Kota Semarang tetap 
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memiliki ketua umum yang menjadi koordinator di semua sub rayon selama 1 

periode MGBK Kota Semarang menjalankan program kegiatan yang sudah 

dibuat. Program kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas profesi guru BK. Selain itu MGBK merupakan sebuah 

organisasi yang digunakan sebagai tempat musyawarah dalam menghadapi 

persoalan yang menjadi temuan dilapangan apabila ada anggota MGBK yang 

kesulitan dalam penanganan masalah tersebut. MGBK juga menjadi sarana 

musyawarah guru BK untuk membahas setiap kepentingan Bimbingan dan 

Konseling dalam menghadapi era globalisasi, mengingat permasalahan yang 

terjadi dilapangan berjalan dinamis mengikuti perkembangan zaman, oleh karena 

itu MGBK dijadikan sebagai sarana pendukung kerja guru BK untuk menghadapi 

setiap perubahan yang terjadi di lapangan. Jika di cermati fungsi dan manfaat dari 

MGBK sangatlah penting sekali untuk penunjang kerja guru BK. MGBK berada 

pada posisi yang sangat strategis untuk menunjang kinerja guru BK agar bekerja 

lebih professional. Namun banyak orang , guru bahkan kepala sekolah yang ada di 

Kota semarang yang belum begitu mengetahui kinerja MGBK sebagai organisasi 

profesi. Melihat peran dan fungsi yang begitu penting bagi guru BK SMP yang 

ada di kota semarang, penting rasanya untuk mengetahui kinerja yang sebenarnya 

dalam menjalankan program pokok yang sudah disusun selama 1 periode. 8 

program pokok MGBK kota Semarang dapat menjadi indicator dalam melihat 

kinerja guru BK di MGBK SMP Negeri Kota Semarang apakah sudah baik atau 

belum.  

1.2 Rumusan Masalah 
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1.2.1 Bagaimana kinerja guru BK di MGBK SMP Negeri Kota Semarang ? 

1.2.2 Bagaimana kinerja Guru BK ditinjau dari aspek Pra Raker MGBK ? 

1.2.3 Bagaimana kinerja Guru BK di tinjau dari aspek Pengembangan 

Penggunaan instrumen need asesmen untuk menyusun data kebutuhan 

siswa dan Mampu menyusun rencana program pemberian layanan yang 

sistem dan terstruktur ? 

1.2.4 Bagaimana kinerja guru BK ditinjau dari aspek Peningkatan Kompetensi 

Guru BK dalam Pengelolaan Pelayanan BK ? 

1.2.5 Bagaimana kinerja guru BK ditinjau dari Pengembangan Peningkatan 

Kemampuan Guru BK dalam SKK dan PTBK ? 

1.2.6 Bagaimana kinerja guru BK ditinjau dari aspek Peningkatan Kompetensi 

Guru BK tentang Assesmen dalam Pelayanan BK dan 

Mengkomunikasikan hasil psikotes ? 

1.2.7 Bagaimana kinerja guru BK ditinjau dari aspek Peningkatan Kompetensi 

Pengembangan Pembuatan Bahan Ajar/Modul Bimbingan dan Konseling ? 

1.2.8 Bagaimana kinerja guru BK ditinjau dari aspek Peningkatan Kompentesi 

Pembuatan Pelaporan dan Evaluasi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Untuk megetahui kinerja MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan 

Konseling) SMP Negeri kota Semarang Tahun. 

1.3.2 Untuk mengetahui kinerja guru BK ditinjau dari aspek Pra Raker MGBK. 
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1.3.3 Untuk mengetahui kinerja guru BK ditinjau dari aspek Pengembangan 

Penggunaan instrumen need asesmen untuk menyusun data kebutuhan 

siswa dan Mampu menyusun rencana program pemberian layanan yang 

sistem dan terstruktur. 

1.3.4 Untuk mengetahui kinerja guru BK ditinjau dari aspek Peningkatan 

Kompetensi Guru BK dalam Pengelolaan Pelayanan BK. 

1.3.5 Untuk mengetahui kinerja guru BK ditinjau dari aspek Pengembangan 

Peningkatan Kemampuan Guru BK dalam SKK dan PTBK. 

1.3.6 Untuk mengetahui kinerja guru BK ditinjau dari aspek Peningkatan 

Kompetensi Guru BK tentang Assesmen dalam Pelayanan BK dan 

Mengkomunikasikan hasil psikotes 

1.3.7 Untuk mengetahui kinerja guru BK ditinjau dari aspek Peningkatan 

Kompetensi Pengembangan Pembuatan Bahan Ajar/Modul Bimbingan 

dan Konseling 

1.3.8 Untuk mengetahui kinerja guru BK dilihat dari aspek Peningkatan 

Kompentesi Pembuatan Pelaporan dan Evaluasi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dan 

memberikan masukan bagi ilmu bimbingan dan konseling, utamanya bagi 

organisasi seperti MGBK yang menjadi organisasi profesi bimbingan dan 
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konseling, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian yang 

sejenis oleh peneliti selanjutnya.  

1.4.2 Manfaat praktis  

1.4.2.1 Bagi Organisasi MGBK 

Bagi organisasi Musyawarah Bimbingan dan Konseling (MGBK) dapat 

dijadikan bahan evaluasi bagi organisasi tersebut sehingga dapat meningkatkan 

kualitas organisasi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling.  

1.4.2.2 Bagi Peneliti 

Bagi peneliti dapat menjadi pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan 

penelitian dan peneliti dapat mengaitkan hasil penelitian dengan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh di perkuliahan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian inti, 

dan bagian akhir, untuk lebih rincinya akan dijelaskan sebagai berikut: 

1.5.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi ini berisi mengenai halaman judul, abstrak, lembar 

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

daftar lampiran. 

1.5.2 Bagian Inti Skripsi 

Bagian isi terdiri dari lima bab yang meliputi: 

Bab 1 Pendahuluan 
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Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika skripsi. 

Bab 2 Kajian Pustaka  

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teoritis yang 

membahas teori-teori yang melandasi judul skripsi. Kajian teori meliputi Kinerja, 

MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling) Sebagai organisasi, 

Kinerja MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling), Kerangka 

Berpikir 

Bab 3 Metode Penelitian  

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang  

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

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

instrumen, serta teknik analisis data 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. Selain itu dalam bab ini juga dibahas mengenai 

keterbatasan penelitian. 

Bab 5 Penutup 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. 

1.5.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang mendukung penelitian ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian ilmiah membutuhkan landasan teoritik yang kuat. Hal ini 

bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawaBKan dengan baik. 

Teori-teori yang digunakan sebagai landasan akan dapat menunjukkan alur 

berfikir dari proses penelitian yang dilakukan. Untuk memberikan gambaran yang 

cukup luas terlebih dahulu diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu 

yang melatar belakangi penelitian yang akan dilaksanakan. 

Selanjutnya akan diuraikan kajian teoritis mengenai Kinerja MGBK 

(Musawarah Guru Bimbingan dan Konseling) SMP Negeri Kota Semarang. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya  

oleh peneliti lain, tujuanya sebagai bahan masukan bagi pemula dan untuk 

membandingkan antara peneliti yang satu dengan yang lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Basuki dan Kusnarto (2016) tentang Peran 

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling dan Kompetensi Profesional Konselor 

SMP Kota Semarang, dalam penelitian tersebut dapat dilihat bahwa keberadaan 

MGBK SMP Kota Semarang sebagai salah satu wadah organisasi profesi 

bimbingan dan konseling khususnya dalam lingkup pendidikan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan MGBK dalam mendukung 

profesi bimbingan dan konseling dan bagaimana kompetensi profesional konselor 

anggota MGBK SMP Negeri Kota Semarang. Dari penelitian tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa peranan MGBK SMP Negeri kota Semarang termasuk dalam 

kriteria cukup baik dan kompetensi professional konselor termasuk dalam kriteria 

baik. Penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan rujukan bahwa 

peranan kinerja MGBK sangat penting. Sejalan dengan penelitian ini maka 

peneliti ingin meneliti tentang Kinerja MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan 

Konseling). 

Penelitian yang dilakukan oleh Korkaew Jankingthong dan Suthinee 

Rurkkhum (2012) dalam jurnal yang berjudul “Factors Affecting Job 

Performance: A Review of Literature” menunjukkan adanya faktor-faktor yang 

memperngaruhi kinerja kerja, yaitu kepemimpinan, keadilan organisasi, 

keterlibatan kerja, dan motivasi dalam pelayanan publik berpengaruh langsung 

pada tugas dan kinerja secara kontekstual. Penelitian ini dapat mendukung dan 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu 

bahwa keterlibatan kerja anggota dalam organisasi untuk melaksanakan program 

kerja menjadi faktor yang sangat penting. 

 

2.2 Kinerja 

2.2.1 Pengertian Kinerja  

Istilah kinerja (performance) bisa disebut dengan prestasi kerja, pelaksanaan 

kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, unjuk kerja, atau penampilan kerja (Priansa 

2014: 46). Menurut Kane dalam Widoyoko (2013: 200), kinerja bukan merupakan 

karakteristik seseorang, seperti bakat atau kemampuan, tetapi merupakan 

perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri. Pendapat tersebut 
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menunjukkan bahwa kinerja merupakan perwujudan dari kemampuan dalam 

bentuk karya nyata. 

Supardi (2014: 45) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggungjawab 

sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja lebih sering 

disebut dengan prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan hasil dari pekerjaan dan 

kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi. Kinerja mengandung makna 

hasil kerja, kemampuan, prestasi atau dorongan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan. Suprihanto dalam Supardi (2014: 47) juga menuturkan “kinerja adalah 

hasil kerja seseorang dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan beberapa 

kemungkinan, misalnya standar target, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu”. 

Sedang Rachmawati dan Daryanto (2013: 16) berpendapat bahwa kinerja 

adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan 

tugas dan tanggungjawabnya serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar 

yang telah ditetapkan. Kemudian Fatah (dalam Rachmawati dan Daryanto, 

2013:16) menegaskan bahwa “kinerja diartikan sebagai ungkapan kemajuan yang 

didasari oleh pengetahuan, sikap, dan motvasi dalam menghasilkan suatu 

pekerjaan”. Kinerja menggambarkan kesuksesan suatu organisasi, maka 

dipandang penting untuk mengukur karakteristik tenaga kerja. Kinerja dianggap 

baik dan memuaskan apabila hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang berdasarkan kemampuan yang 

dimilikinya sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat 

ditunjukkan dengan penampilan, keterampilan, sikap, maupun hasil dari apa yang 

telah dilakukan oleh seseorang. 

 

2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi maupun individu. 

Widoyoko (2013: 200) menjelaskan bahwa kinerja ditentukan oleh (1) 

kemampuan yang diperoleh dari hasil pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan (2) 

motivasi yang merupakan perhatian khusus dari hasrat seorang pegawai dalam 

melakukan pekerjaan dengan baik. Gibson, et. al dalam Supardi (2014: 51) juga 

menjelaskan tentang variasi yang mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja atau 

kinerja, yaitu individual, organisasional dan psikologis seperti diuraikan sebagai 

berikut:  

(1) variabel individual, terdiri dari: (a) kemampuan dan 

keterampilan: mental dan fisik; (b) latar nelakang: keluarga, 

tingkat sosial, penggajian; (c) demografis: umur, asal-usul, jenis 

kelamin; (2) variabel organisasional, terdiri dari: (a) sumber daya, 

(b) kepemimpinan, (c) imbalan, (d) struktur; (3) variabel 

psikologis, terdiri dari: (a) persepsi, (b)sikap, (c) kepribadian, (d) 

belajar, (e) motivasi. 
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KARAKTERISTIK 

ORGANISASI 

1. Imbalan 

2. Penetapan tujuan 

3. Seleksi 

4. Latihan dan  

    pengembangan 

5. Kepemimpinan 

6. Stuktur organisasi 

Sedangkan Kopelman (dalam Supardi, 2014: 50) menyatakan bahwa 

“kinerja organisasi ditentukan oleh empat faktor antara lain yaitu: (1) lingkungan, 

(2) karakteristik individu, (3) karakteristik organisasi, dan (4) karakteristik 

pekerjaan”. Selanjutnya, karakteristik-karakteristik tersebut dapat dilihat seperti 

bagan berikut ini: 

Gambar 2.1 

Karakteristik Kinerja Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kopelmen dalam Supardi, 2014: 51) 

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru seperti yang dilansir oleh 

Rachmawati dan Daryanto (2013: 19-44) antara lain kepribadian dan dedikasi, 

pengembangan profesi, kemampuan mengajar, antar hubungan dan komunikasi, 

hubungan dengan masyarakat, kedisiplinan, kesejahteraan, dan  iklim kerja. 

Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

 

 

KARAKTERISTIK 

PEKERJAAN  

1. Penilaian kinerja  

2. Umpan balik prestasi 

3. Desain pekerjaan  

4. Jadwal kerja 

KARAKTERISTIK 

INDIVIDU 

1. Pengetahuan 

2. Keterampilan 

3. Kemampuan 

4. Motivasi 

5. Kepercayaan dan  

    nilai-nilai 

6. Sikap 

 

KINERJA 
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2.2.2.1 Kepribadian dan Dedikasi 

Kepribadian adalah suatu cerminan dari citra seorang guru dan akan 

mempengaruhi interaksi antara guru dan siswa. Oleh karena itu, kepribadian 

merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya martabat guru. Guru yang 

memiliki kepribadian yang baik dapat membangkitkan kemauan untuk giat 

memajukan profesinya dan meningkatkan dedikasi dalam melakukan pekerjaan 

mendidik. 

2.2.2.2 Pengembangan Profesi 

Pengembangan profesi guru merupakan hal penting untuk diperhatikan guna 

mengantisipasi perubahan dan beratnya tuntutan terhadap profesi guru sehingga 

guru tidak akan mengalami ketinggalan dalam perkembangan ilmu dan teknologi. 

Pengembangan profesionalisme guru menekankan kepada penguasaan ilmu 

pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Apabila 

syarat-syarat profesionalisme guru terpenuhi akan mengubah peran guru yang 

tadinya pasif menjadi guru yang kreatif dan dinamis. Semakin sering profesi guru 

dikembangkan melalui berbagai kegiatan maka semakin mendekatkan guru pada 

pencapaian predikat guru yang profesional dalam  menjalankan tugasnya sehingga 

harapan kinerja guru yang lebih baik akan tercapai 

2.2.2.3 Kemampuan Mengajar 

Kemampuan mengajar guru sebenarnya merupakan pencerminan 

penguasaan guru atas kompetensinya. Kemampuan mengajar guru yang sesuai 

dengan tuntutan standar tugas yang diemban memberikan efek positif bagi hasil 

yang ingin dicapai seperti perubahan hasil akademik siswa, sikap siswa, 
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keterampilan siswa, dan perubahan pola kerja guru yang makin meningkat, 

sebaliknya jika kemampuan mengajar yang dimiliki guru sangat sedikit akan 

berakibat bukan saja menurunkan prestasi belajar siswa tetapi juga menurunkan 

tingkat kinerja guru itu sendiri. 

2.2.2.4 Antar Hubungan dan Komunikasi 

Guru dalam proses pelaksanaan tugasnya perlu memperhatikan hubungan 

dan komunikasi baik antara guru dengan Kepala Sekolah, guru dengan guru, guru 

dengan siswa, dan guru dengan personalia lainnya di sekolah. Kinerja guru akan 

meningkat seiring adanya kondisi hubungan dan komunikasi yang sehat di antara 

komponen sekolah sebab dengan pola hubungan dan komunikasi yang lancar dan 

baik mendorong pribadi seseorang untuk melakukan tugas dengan baik. Ini berarti 

bahwa pembinaan hubungan dan komunikasi yang baik di antara komponen 

dalam sekolah menjadi suatu keharusan dalam menunjang peningkatan kinerja. 

2.2.2.5 Hubungan dengan Masyarakat 

Terjalinnya hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat 

membuka peluang adanya saling koordinasi dan pengawasan dalam proses belajar 

mengajar di sekolah dan keterlibatan bersama memajukan siswa. Setiap aktivitas 

guru dapat diketahui oleh masyarakat sehingga guru akan berupaya menampilkan 

kinerja yang lebih baik 

2.2.2.6 Kedisiplinan 

Kedisiplinan sangat perlu dalam menjalankan tugas dan kewajiban guru. 

Disiplin yang tinggi akan mampu membangun kinerja yang profesional sebab 

pemahaman disiplin yang baik oleh guru mampu mencermati aturan-aturan dan 
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langkah strategis dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Dengan 

demikian kedisiplinan seorang guru menjadi tuntutan yang sangat penting untuk 

dimiliki dalam upaya menunjang dan meningkatkan kinerja dan di sisi lain akan 

memberikan tauladan bagi siswa bahwa disiplin sangat penting.  

2.2.2.7 Kesejahteraan 

Untuk memaksimalkan kinerja guru langkah strategis yang dilakukan 

pemerintah yaitu memberikan kesejahteraan yang layak sesuai volume kerja guru, 

selain itu memberikan intensif pendukung sebagai jaminan bagi pemenuhan 

kebutuhan hidup guru dan keluarganya. Program peningkatan mutu pendidikan 

apapun yang akan diterapkan pemerintah, jika kesejahteraan guru masih rendah 

maka besar kemungkinan program tersebut tidak akan mencapai hasil yang 

maksimal. 

2.2.2.8 Iklim Kerja 

Iklim sekolah memegang peran penting sebab iklim itu menunjukkan 

suasana kehidupan pergaulan di sekolah tersebut. Iklim kerja adalah hubungan 

timbal balik antara faktor-faktor pribadi, sosial dan budaya yang mempengaruhi 

sikap individu dan kelompok dalam lingkungan sekolah yang tercermin dari 

suasana hubungan kerjasama yang harmonis dan kondusif antara kepala sekolah 

dengan guru, antara guru dengan guru yang lain, antara guru dengan pegawai 

sekolah dan keseluruhan komponen itu harus menciptakan hubungan dengan 

siswa sehingga tujuan pendidikan dan pengajaran tercapai.  Terbentuknya iklim 

yang kondusif pada tempat kerja dapat menjadi faktor penunjang bagi 

peningkatan kinerja sebab kenyamanan dalam bekerja membuat guru berpikir 
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dengan tenang dan terkonsentrasi hanya pada tugas yang sedang dilaksanakan. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka diketahui bahwa terdapat faktor 

internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja guru. Adapun faktor 

internal seperti kepribadian dan dedikasi, kemampuan mengajar, dan kedisiplinan, 

sedangkan faktor eksternal seperti pengembangan profesi, antar hubungan dan 

komunikasi, hubungan dengan masyarakat, kesejahteraan, dan 

iklim kerja. 

 

2.3 Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) 

Sebagai Organisasi 

 
2.3.1 Pengertian MGBK sebagai Organisasi 

Menurut Getzel-Guba dalam Cepi Triatna (2015: 28), organisasi memeiliki 

karakteristik dan fungsi penting yang sama, yaitu sebagai berikut: institutions 

have purpose (organisasi memiliki tujuan); institution are structural (organisasi 

memiliki/harus terstruktur); Institutions are normative (organisasi memiliki 

aturan); institutions are saction bearing (organisasi memiliki sanksi tegas). 

Sedangkan menurut Wursanto (2005: 42), dalam arti dinamis organisasi dalam 

berarti memandang organisasi itu dari segi isinya, yaitu sekelompok orang yang 

melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan organisasi 

sebagai sitem kerjasama, adalah suatu system mengenai pekerjaan-pekerjaan yang 

dirumuskan dengan baik, dan masing-masing pekerjaan itu mengandung 

wewenang, tugas dan tanggungjawab tertentu yang memungkinkan orang-orang 

dari suatu organisasi dapat bekerjasama secara efektif dalam usaha mencapai 

tujuan bersama (Wursanto, 2005:45). 
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Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan 

wadah yang digunakan bagi sekelompok atau sekumpulan orang yang memiliki 

kepentingan yang sama dan biasanya terikat dengan sebuah kerjasama untuk 

mencapai tujuan bersama khususnya guna pengembangan keprofesian mereka. 

Dengan tidak meninggalkan normadan adanya sanksi yang tegas bagi para 

anggota yang melanggarnya. 

MGBK atau Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling adalah wadah 

organisasi guru-guru BK yang ada di daerah untuk pengembangan profesi 

konselor. MGBK juga berfungsi untuk wadah musyawarh para guru BK dalam 

menyikapi setiap permasalahan yang terjadi. Dengan adanya wadah untuk saling 

berbagi pengetahuan serta pemecahan masalah yang ada menjadikan posisi 

MGBK sangatlah penting untuk penunjang tugas konselor sekolah.  

 

2.3.2 Peran dan Tujuan MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan 

Konseling) 

 

MGBK sebagai wadah organisasi guru BK di daerah pastinya memiliki 

peran dan tujuan, MGBK sebagai wadah organisasi guru BK di daerah pastinya 

memiliki peran dan tujuan, menurut Syaefudin (2013: 85), secara umum fungsi 

dan peranan organisasi keprofesian itu meliputi: 

1. Melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian dan 

kewibaan kelembagaanya secara keseluruhanya (dengan membina 

dan menegakkan kode etik).  

Setiap organisasi tentunya memiliki kepentingan, baik itu 

kepentingan untuk individu maupun untuk kepentingan 

kelompok/organisasi itu sendiri. Dengan adanya wadah organisasi 

tersebut diharapkan tiap anggota mendapatkan perlindungan dari 

organisasi tersebut. Tentunya perlindungan yang diberikan oleh 

organisasi tidak melanggar kode etik dan norma yang ada dan 
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sudah disepakati didalam organisasi tersebut. Menurut direktorat 

Pembina Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagakerjaan 

Perguruan Tinggi (2004: 42), kode etik profesi adalah norma-

norma itu berisi apa yang tidak boleh, apa yang seharusnya 

dilakukan, dan apa yang diharapkan dari tenaga profesi. Jika 

terjadi pelanggaran norma tersebut maka akan mendapatkan 

sanksi. 

2. Berupaya meningkatkan dan atau mengembangkan karir 

Organisasi MGBK juga berperan dalam pengembangan karir 

anggotaya. Dengan adanya wadah organisasi tentunya anggota 

akan memiliki wawasan karir yang lebih luas dan juga memiliki 

hubungan yang lebih luas sehingga pemahaman untuk bidang karir 

anggotanya akan berkembang. Dalam hal ini MGBK mampu 

memberikan pengaruh terhadap rangkaian dalam perjalanan 

profesi yang digelutinya dalam hal ini adalah profesi sebagai 

konselor. Sedangkan menurut Tolber dalam Erman Amti dan 

Marjohan (1991: 121), istilah karier biasanya menunjukkan 

rangkaian-rangkaian pekerjaan yang dilaksankan oleh seseorang 

selama hidupnya. 

3. Berperan meningkatkan kemampuan 

MGBK sebagai suatu organisasi profesi mampu memberikan 

dampak terhadap peningkatan kemampuan yang dimiliki 

anggotanya dalam hal ini adalah konselor sebagai anggota MGBK. 

Yang menjadi indikator dalam hal ini adalah Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK), yang meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, kompetensi Profesional. Dalam PERMENDIKNAS No 27 

tahun 2008 ditegaskan bahwa standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar 

kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspetasi 

kinerja konselor. 

4. Berperan meningkatkan kewenangan professional 

Adanya MGBK diharapkan mampu memberikan 

kewenangan bagi para anggotanya, dimana kewenangan tersebut 

diantaranya tertuang dalam kode etik profesi konselor yang 

bersumber dari kode etik ABKIN yaitu untuk dapat bekerja 

sebagai konselor, diperlukan pengakuan keahlian dan kewenangan 

oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan 

kepadanya oleh pemerintah yang meliputi kewenangan 

penyimpanan dan penggunaan informasi, kewenangan dalam hal 

melakukan testing, dan kewenangan dalam melakukan riset. 

5. Meningkatkan martabat, dan kesejahteraan para anggotanya. 

MGBK sebagai wadah organisasi mampu meningkatkan 

martabat dan kesejehteraan anggota-anggotanya, sehingga 

eksistensi konselor benar-benar diakui keberadaanya secara 

profesional. Dalam dunia profesi, kemampuan seorang tenaga 
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profesi atau lembaga yang bersangkutan dengan profesi yang diuji 

dan kepadanya diberikan tanda bukti bahwa yang bersangkutan 

benar-benar diyakini dan dapat diberi kepercayaan untuk 

melaksanakan tugas dalam bidang profesi yang dimaksudkan, 

dimana kepercayaan tersebut dapat melalui 

sertifikasi,akreditasi,dan lisensi,sehingga mampu meningkatkan 

derajat dan kesejahteraan anggota MGBK. 

 

 

Sedangkan menurut Soejipto dan Raflis Kosasi (2011:36), organisasi 

MGBK bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisasi dari guru dalam 

kelompok masing-masing. Selanjutnya dalam UU No14 tahun 2005 pasal 41 ayat 

(2) organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan 

kompetensi karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan 

pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya sebuah organisasi profesi hendaknya 

memiliki sebuah kewenangan, sama halnya dengan organisasi guru maupun 

organisasi MGBK, dalam UU No 14 tahun 2005 pasal 42 menyebutkan bahwa 

organisasi profesi guru juga memiliki kewenangan; menetapkan dan menegakkan 

kode etik guru; memberikan bantuan kepada guru, memberikan perlindungan 

profesi guru; memberikan bantuan hukum kepada guru, memberikan perlindungan 

profesi guru; melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan 

memajukan pendidikan nasional. 

Dalam standar pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) (DEPDIKNAS: 2008), Tujuan MGMP yaitu:  

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, 

khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan 

silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi 

pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana 

belajar, memanfaatkan sumber belajar,dsb. 
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2. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau 

musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling 

memberikan bantuan dan umpan balik. 

3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, serta mengadopsi 

pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih 

profesional bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja. 

4. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam 

melaksanakan melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah. 

5. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah 

kerja (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kerja) dan 

mengembangkan profesionalismeguru melalui kegiatan-kegiatan 

pengembangan profesionalisme di tingkat KKG/MGMP 

6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang 

tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik. 

7. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di 

tingkat KKG/MGM 

 

Berdasarkan dari beberapa pendapat dan sumber diatas dapat disimpulkan 

bahwa peran dan tujuan MGBK adalah sebagai berikut : 

1. Melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian dan kewibaan 

kelembagaanya secara keseluruhanya (dengan membina dan menegakkan 

kode etik).  

2. Berupaya meningkatkan dan atau mengembangkan karir 

3. Berperan meningkatkan kemampuan 

4. Berperan meningkatkan kewenangan professional 

5. Meningkatkan martabat, dan kesejahteraan para anggotanya. 

6. Berperan meningkatkan kompetensi guru BK 
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2.3.3 Program Kerja MGBK SMP Kota Semarang 

Program Kerja MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling) 

SMP/MTs Kota Semarang tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut: 

1. Pra Raker MGBK 

a. Menyusun rencana program kegiatan MGBK tahun 2014-2017 

b. Data Base jumlah guru BK (berlatar belakang BK maupun guru alih fungsi 

BK) di SMP Negeri dan Swasta kota Semarang 

2. Pengembangan penggunaan instrument need assesmen untuk menyusun Data 

Kebutuhan Siswa, Dan Mampu menyusun Rencana program pemberian 

layanan yang sistematis dan terstruktur. 

3. Peningkatan kompetensi guru BK dalam pengelolaan pelayanan BK 

a. Pengembangan ketrampilan konseling (bagi guru BK berlatar belakang BK) 

b. Pengembangan Kegiatan Pendukung (Bagi guru Alih Fungsi yang tetap 

memilih menjadi Guru BK) 

4. Pengembangan Peningkatan kemampuan Guru BK dalam SKK dan PTBK 

a. Pengembangan Kompetensi Kemandirian Siswa Melalui Pelayanan 

Konseling 

b. Penelitian Tindakan dalam Bimbingan Konseling (PTBK) 

5. Peningkatan kompetensi guru BK tentang Assesmen dalam pelayanan BK, dan 

Mengkomunikasikan hasil psikotes. 

6. Lain-lain  

a. Pencegahan pelecehan seksual  

b. Penyuluhan penanggulangan Narkotika 
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c. Wisata Eduktif 

d. Penyusunan Portofolio 

e. Kegiatan Outbond/Wisata Edukatif 

7. Peningkatan Kompetensi Pengembangan pembuatan bahan Ajar/Modul 

Bimbingan Konseling 

a. Pelayanan BK didalam Kelas/tatap muka dikelas 

b. Pelayanan BK diluar kelas/ ruangan BK dan lain-lainya 

8. Peningkatan Kompetensi Pembuatan Pelaporan dan evaluasi. 

 

2.4 Kinerja MGBK (Muyawarah Guru Bimbingan dan 

Konseling) 

 
2.4.1 Pengertian Kinerja MGBK 

Rachmawati dan Daryanto (2013: 16) berpendapat bahwa kinerja adalah 

tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar 

yang telah ditetapkan. Kemudian Fatah (dalam Rachmawati dan Daryanto, 

2013:16) menegaskan bahwa “kinerja diartikan sebagai ungkapan kemajuan yang 

didasari oleh pengetahuan, sikap, dan motivasi dalam menghasilkan suatu 

pekerjaan”. Kinerja menggambarkan kesuksesan suatu organisasi, maka 

dipandang penting untuk mengukur karakteristik tenaga kerja. Kinerja dianggap 

baik dan memuaskan apabila hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang berdasarkan kemampuan yang 
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dimilikinya sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat 

ditunjukkan dengan penampilan, keterampilan, sikap, maupun hasil dari apa yang 

telah dilakukan oleh seseorang. 

Dalam arti dinamis organisasi dalam, berarti memandang organisasi itu dari 

segi isinya, yaitu sekelompok orang yang melakukan kerja sama untuk mencapai 

tujuan bersama. Sedangkan organisasi sebagai sitem kerjasama, adalah suatu 

system mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dirumuskan dengan baik, dan masing-

masing pekerjaan itu mengandung wewenang, tugas dan tanggungjawab tertentu 

yang memungkinkan orang-orang dari suatu organisasi dapat bekerjasama secara 

efektif dalam usaha mencapai tujuan bersama (Wursanto, 2005:45). 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan wadah 

yang digunakan bagi sekelompok atau sekumpulan orang yang memiliki 

kepentingan yang sama dan biasanya terikat dengan sebuah kerjasama untuk 

mencapai tujuan bersama khususnya guna pengembangan keprofesian mereka. 

Dengan tidak meninggalkan normadan adanya sanksi yang tegas bagi para 

anggota yang melanggarnya. 

MGBK atau Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling adalah wadah 

organisasi guru-guru BK yang ada di daerah untuk pengembangan profesi 

konselor. MGBK juga berfungsi untuk wadah musyawarh para guru BK dalam 

menyikapi setiap permasalahan yang terjadi. Dengan adanya wadah untuk saling 

berbagi pengetahuan serta pemecahan masalah yang ada menjadikan posisi 

MGBK sangatlah penting untuk penunjang tugas konselor sekolah. 
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Jadi, Kinerja MGBK adalah hasil kerja yang dicapai beberapa orang atau 

sekumpulan orang yang memiiki tujuan yang sama dalam hal ini adalah anggota 

MGBK, berdasarkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan standar dan tujuan 

yang telah ditetapkan. Kinerja MGBK dapat ditunjukkan dengan penampilan, 

keterampilan, sikap, maupun hasil dari apa yang telah dilakukan oleh anggota 

MGBK selama mereka menjalankan tugas, peran dan fungsi yang sudah 

ditetapkan dalam MGBK. 

  

2.4.2 Aspek-Aspek Kinerja MGBK 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang berdasarkan kemampuan 

yang dimilikinya sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja 

dapat ditunjukkan dengan penampilan, keterampilan, sikap, maupun hasil dari apa 

yang telah dilakukan oleh seseorang. Sedangkan kinerja MGBK adalah hasil kerja 

yang dicapai beberapa orang atau sekumpulan orang yang memiiki tujuan yang 

sama dalam hal ini adalah anggota MGBK, berdasarkan kemampuan yang 

dimiliki sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja MGBK 

dapat ditunjukkan dengan penampilan, keterampilan, sikap, maupun hasil dari apa 

yang telah dilakukan oleh anggota MGBK selama mereka menjalankan tugas, 

peran dan fungsi yang sudah ditetapkan dalam MGBK. 

Dari urian tersebut kinerja MGBK mengacu pada tugas dan tanggung jawab 

anggota MGBK (konselor) sehingga kinerjanya dapat diukur dari bagaimana 

anggota MGBK melaksanakan program kerja MGBK yang telah ada, yaitu 

meliputi: 
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2.4.2.1 Pra Raker MGBK 

1. Menyusun rencana program kegiatan MGBK 

Menurutt H. J. Burbach dan L.E Decker (dalam Nurichsan, 2005: 28) 

perencanaan adalah suatu proses yang kontinu. Sedangkan pengertian proses 

dalam hal ini adalah mengantisipasi dan menyiapkan berbagai kemungkinan atau 

usaha untuk menentukan dan mengontrol kemungkinan-kemungkinan yang akan 

terjadi. 

Burhanudin (2005: 51) menyatakan bahwa perencanaan merupakan suatu 

langkah persiapan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sedangkan Sugiyo (2011: 30) menyatakan perencanaan merupakan 

aktivitas atau keputusan apapun yang diputuskan dalam suatu dalam suatu 

organisasi dalam jangka waktu tertentu. 

Dari pendapat berbagai ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

adalah proses yang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Sehingga perencanaan program kerja MGBK adalah proses 

mempersiapkan program untuk melaksanakan kegiatan MGBK agar mencapai 

tujuan dari MGBK yaitu sebagai wadah keprofesionalan guru bimbingan dan 

konseling. 

Nurichsan (2005: 28) menyatakan manfaat dari perencanaan program 

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

pelaksanaan program MGBK, 2) Adanya kemudahan mengontrol dan 
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mengevaluasi kegiatan MGBK yang dilakukan, 3) Terlaksananya program 

kegiatan MGBK secara lancar, efektif dan efesien. 

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

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

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

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

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

analisis kebutuhan, (b) penentuan tujuan otganisasi, (c) analisis kondisi dan situasi 

organisasi, (d) penentuan jenis kegiatan yang akan dilakukan, (e) penentuan 

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

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

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

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

perencanaan terdiri dari (1) Menetapkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai, (2) 

Menetapkan jenis, strategi, dan teknik kegiatan MGBK, (3) Menentukan jadwal 

kegiatan MGBK, (4) menentukan anggaran dana dan fasilitas. 

2. Data Base Jumlah Guru BK 

Menurut Conolly dan Begg (2010: 65) Database adalah logikal data yang 

saling terhubung dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu 

organisasi.konsep dasar dari database adalah kumpulan dari catatan-catatan atau 

potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari 

jenis fakta yang tersimpan dibawahnya, yang disebut dengan skema. Database 

adalah kumpulan informasi yang disimpan didalam computer secara sistematik 
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sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program computer untuk 

memperoleh informasi dari basis data tersebut. 

 Perkembangan zaman menuntut setiap orang untuk mengikuti teknologi 

yang ada, tidak menutup kemungkinan juga sebuah organisasi dalam menjalankan 

sebuah program yang sudah dibuat. Teknologi berperan penting dalam membantu 

setiap kegiatan manusia. MGBK sebagai sebuah organisasi juga tidak bisa lepas 

dari teknologi dalam menjalankan aktifitas keorganisasianya. MGBK menyimpan 

segala bentuk data organisasi dalam sebuah database agar saat dibutuhkan, data 

tersebut dapat diambil secara mudah dan aman. 

 

2.4.2.2 Pengembangan Penggunaan instrumen need asesmen untuk menyusun 

data kebutuhan siswa dan Mampu menyusun rencana program 

pemberian layanan yang sistem dan terstruktur 

 

1. Pengembangan Penggunaan instrumen need asesmen untuk menyusun data 

kebutuhan siswa 

 

Depdiknas (2007: 6) asesmen kebutuhan siswa adalah hal yang 

menyangkut karakter peserta didik, seperti aspek fisik (kesehatan dan 

keberfungsiannya), kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, 

minat-minatnya (pekerjaan, jurusan, olah raga, seni, dan keagamaan), masalah-

masalah yang dialami, dan kepribadian atau tugas-tugas pekembangannya, 

sebagai landasan untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi 

analisis kebutuhan peserta didik adalah proses menguraikan, membedakan, dan 

menelaah berbagai data mengenai siswa untuk mengetahui kebutuhan siswa. 

Data yang dibutuhkan dalam analisis kebutuhan ini adalah informasi 

yang berkaitan dengan diri peserta didik tersebut seperti latar belakang sosial 
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dan budaya peserta didik. Tidak hanya itu, riwayat pendidikan, catatan 

kesehatan, prestasi, bakat, minat, kemampuan ekonomi harus didapatkan oleh 

guru bimbingan dan konseling dari peserta didik. Dalam mendapatkan data 

guru bimbingan dan konseling bisa membuat, menggunakan, mengembangkan 

dan memilih instrumen sesuai dengan kebutuhan, baik itu instrumen tes 

maupun non-tes. Biasanya pengumpulan data ini dilakukan pada awal tahun 

ajaran baru. 

2. Mampu menyusun rencana program pemberian layanan yang sistem dan 

terstruktur 

 

Perencanaan program bimbingan dan konseling adalah proses 

mempersiapkan program untuk melaksanakan layanan bimbingan dan 

konseling agar mencapai tujuannya yaitu membantu peserta didik berkembang 

secara optimal. Perencanaan program bimbingan dan konseling digunakan 

untuk merumuskan tujuan dari kegiatan bimbingan dan konseling. Tujuan akan 

dirumuskan setelah guru bimbingan dan konseling mengetahui kebutuhan dari 

peserta didik.  

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

dipertimbangkan (a) perumusan masalah yang dihadapi peserta didik, konselor, 

dan kepala sekolah; (b) perumusan tujuan yang jelas; dan (c) perumusan 

inventaris berbagai fasilitas yang ada, personel, dan anggaran biaya. 
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2.4.2.3 Peningkatan Kompetensi Guru BK dalam Pengelolaan Pelayanan BK 

 

1. Pengembangan Keterampilan Konseling 

Keterampilan konseling menurut Ivey (dalam Willis 2007: 86) ia 

mengatakan bahwa keterampilan konseling dapat juga dipandang sebagai 

keterampilan minimal seorang konselor profesional, sehingga penguasan akan 

keterampilan-keterampilan ini dapat sedikit banyak menjamin keberlangsungan 

suatu proses konseling untuk mencapai tujuan konseling. Dengan harapan 

bahwa konseli dapat memecahkan masalahnya sendiri demi perkembangan 

optimal diri konseli sendiri. 

Di dalam proses konseling dikenal adanya tiga tahap, dan ini harus 

diketahui oleh konselor sekolah. Tiga tahap tersebut adalah tahap awal, tahap 

pengembangan, dan tahap terminal konseling (Pieter B. Mboeik, 1988: 2). 

Setiap tahap ada keterampilan-keterampilan tertentu yang menyatu di dalam 

membangun suatu proses konseling yang utuh. Apabila proses ini gagal untuk 

dibangun maka suatu keterampilan yang dilakukan dapat mengganggu 

konseling secara keseluruhan. 

2. Pengembangan Kegiatan Pendukung 

Menurut Prayitno dan Amti (2009: 315) Pelaksanaan berbagai jenis 

layanan bimbingan dan konseling memerlukan sejumlah kegiatan pendukung. 

Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling adalah usaha untuk 

mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik (klien) dan 

keterangan tentang lingkungannya, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, 

ataupun dilingkungan sekitarnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar para 
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pembimbing dan guru lebih mudah memahami potensi dan kekuatan, serta 

masalah yang dihadapi klien. dengan kegiatan pendukung ini diharapkan akan 

terkumpul data-data yang akurat yang dihadapi oleh seorang klien. 

Kegiatan pendukung pada umumnya tidak ditujukan secara langsung untuk 

memecahkan atau mengentaskan masalah klien melainkan untuk memungkinkan 

di perolehnya data dan keterangan lain serta kemudahan-kemudahan atau 

komitmen yang akan membantu kelancaran dan keberhasilan kegiatan layanan 

terhadap klien. Kegiatan pendukung ini umumnya dilaksanakan tanpa kontak 

langsung dengan sasaran layanan (Hallen, 2000: 89). 

 

2.4.2.4 Pengembangan Peningkatan Kemampuan Guru BK dalam SKK dan 

PTBK 

1. Pengembangan Kompetensi Kemandirian Siswa Melalui Pelayanan Konseling 

 

Dalam Permendiknas No. 23 Tahun 2006 telah dirumuskan Standar 

kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dicapai peserta didik, melalui proses 

pembelajaran berbagai mata pelajaran. Namun, dalam Permendiknas tersebut 

tidak memuat Standar Kompetensi yang harus dicapai peserta didik melalui 

pelayanan Bimbingan dan Konseling. Oleh karena itu Asosiasi Bimbingan dan 

Konseling Indonesia (ABKIN) mengambil inisiatif untuk merumuskan Standar 

Kompetensi ang harus dicapai peserta didik, yang dikenal dengan istilah 

Standar Kompetensi Kemandirian (SKK). 

Pada siswa SMP Standar Kompetensi Kemandirian siswa di dalamnya 

mencakup sepuluh aspek perkembangan individu, yaitu: (1) Landasan hidup 

religious, (2) Landasan perilaku etis, (3) Kematangan emosi, (4) Kematangan 
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intelektual, (5) Kesadaran tanggung jawab sosial, (6) Kesadaran Gender, (7) 

Pengembangan diri, (8) Perilaku Kewirausahaan (kemandirian perilaku 

ekonomis), (9) Wawasan dan kesiapan karir, (10) kematangan hubungan 

dengan teman sebaya (Sugiatno, 2014: 5). 

2. Penelitian Tindakan dalam Bimbingan dan Konseling (PTBK) 

Penelitian Tindakan dalam Bimbingan dan Konseling dalam pengertian 

ini diorientasikan pada penelitian tindakan kelas (PTK). Suhardjono (dalam 

Arikunto, dkk, 2006)  PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan di kelas 

dengan tujuan memperbaiki/meningkatkan mutu praktek pembelajaran.  

Penelitian tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK) dapat didefinisikan  

sebagai suatu bentuk  kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang 

dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dan dari tindakan-tindakan 

mmereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap 

tindakan-tindakan yang dilakukannya itu, serta memperbaiki kondisi dimana 

praktek-praktek bimbingan konseling tersebut dilaksanakan. 

Tujuan utama PTBK adalah memecahkan permasalahan nyata yang 

terjadi di dalam pelaksanaan layanan BK sekaligus mancari jawaban ilmiah 

mengapa hal tersebut dapat dipecahka melalui tindakan yang akan dilakukan. 

PTBK juga bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata guru pembimbing 

dalam pengembangan informasinya. 

 

 

2.4.2.5 Peningkatan Kompetensi Guru BK tentang Assesmen dalam 

Pelayanan BK dan Mengkomunikasikan hasil psikotes 
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1. Assesmen dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

Assesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran. Dalam konteks 

bimbingan konseling, asesmen yaitu mengukur suatu proses konseling yang 

harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut 

dilaksanakan/ berlangsung (Ratna Widiastuti, 2010). 

Asesmen merupakan salah satu bagian terpenting dalam seluruh kegiatan 

yang ada dalam konseling (baik konseling kelompok maupun konseling 

individual). Karena itulah asesmen dalam bimbingan dan konseling merupakan 

bagian yang terintegral dengan proses terapi maupun semua kegiatan 

bimbingan dan konseling itu sendiri. Asesmen dilakukan untuk menggali 

dinamika dan "aktor penentu yang mendasari munculnya masalah. Hal ini 

sesuai dengan tujuan asesmen dalam bimbingan dan konseling, yaitu 

mengumpulkan informasi yang memungkinkan bagi konselor untuk 

menentukan masalah dan memahami latar belakang serta situasi yang ada pada 

masalah klien. 

2. Mengkomunikasikan hasil psikotes 

Tes adalah alat untuk memperoleh data tentang perilaku individu (Allen 

dan yen, 1979). Sedangkan (Anastasi,1982) mengemukakan didalam tes 

terdapat sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab atau tugas yang harus 

dikerjakan, yang akan memberikan informasi mengenai aspek psikologis 

tertentu berdasarkan jawaban yang diberikan individu yang dikenai tes 

tersebut. 
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Pengertian Psikologi menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13 

(1990), Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang 

baik yang dapat dilihat  secara langsung maupun yang tidak dapat dilihat secara 

langsung. Sedangkan pengertian Psikologi menurut Dakir (1993), psikologi 

membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. 

Pengertian Psikologi menurut Muhibbin Syah (2001), psikologi adalah 

ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada 

manusia baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan 

lingkungan. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor 

yang meliputi perbuatan berbicara, duduk , berjalan dan lain sebgainya, 

sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berfikir, berkeyakinan, berperasaan 

dan lain sebagainya. 

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 

tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya 

dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak 

maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun yang tidak disadari. 

Tes Psikologi atau lebih dikenal sebagai Psikotes adalah tes untuk 

mengukur aspek-aspek individu secara psikis, dalam hal ini yang diukur adalah 

kecenderungan perilaku. Psikotes adalah tes yang dilakukan untuk mengukur 

aspek individu secara psikis. Tujuan dari dilaksanakannya tes ini adalah untuk 

mengukur berbagai kemungkinan atas bermacam kemampuan orang secara 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-psikologi/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-psikologi/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-psikologi/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-psikologi/
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mental dan faktor-faktor yang mendukungnya, termasuk prestasi dan 

kemampuan, kepribadian, gaya belajar, minat dan bakat, serta inteligensi. 

Tujuan dari psikotes itu sendiri adalah untuk mengukur Tingkat 

Kecerdasan Dasar, Bakat, Minat dan Kepribadian siswa serta Kelanjutan Studi, 

Mengenali kelemahan dan kelebihan masing-masing aspek psikologis pada 

setiap diri siswa, Mengidentifikasi metode pengembangan untuk meningkatkan 

potensi siswa, Menelusuri kesalahan belajar dan pengarahan selanjutnya 

(Bimbingan Konseling), serta Mengukur kemajuan prestasi sekolah maupun 

prestasi umum siswa. 

2.4.2.6 Peningkatan Kompetensi Pengembangan Pembuatan Bahan 

Ajar/Modul Bimbingan dan Konseling 

Spencer dan Spencer dalam Palan (2007:84) mengemukakan bahwa 

kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang 

menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, 

pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul 

(superior performer) di tempat kerja. Ada 5 (lima) karakteristik yang membentuk 

kompetensi yakni 1). Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, 

proses kemanusiaan, dan sistem. 2). Keterampilan; merujuk pada kemampuan 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. 3). Konsep diri dan nilai-nilai; 

merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan 

seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. 4). Karakteristik pribadi; 

merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau 

informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah 
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tekanan. 5). Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-

dorongan lain yang memicu tindakan. 

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor 46A tahun 

2003, tentang pengertian kompetensi adalah :kemampuan dan karakteristik yang 

dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga 

Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, 

efektif dan efisien. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah 

pembawaan seseorang dalam berkinerja yang mengambarkan karakteristik, 

konsep diri, motif, keahlian, maupun pengetahuan sehingga orang tersebut dapat 

bekerja secara baik dan professional. 

Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari 

secara mandiri oleh peserta pembelajaran.  Modul disebut juga media untuk 

belajar mandiri karena didalamnya telah dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar 

sendiri.  Artinya pembaca dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran 

pengajar secara langsung (Syamsudin, 2005: 168). 

Menurut Goldschmid, Modul pembelajaran sebagai sejenis satuan kegiatan 

belajar yang terencana, di desain guna membantu siswa menyelesaikan tujuan-

tujuan tertentu. Modul adalah semacam paket program untuk keperluan belajar 

(Wijaya, 1988:128). 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian modul 

adalah salah satu bentuk bahan ajar cetak yang dirancang secara terstruktur dan 
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sistematis untuk membantu proses pembelajaran, dapat digunakan secara mandiri 

oleh peserta pembelajaran karena modul dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar 

sendiri. Dalam hal ini, siswa dapat melakukan kegiatan belajar sendiri tanpa 

kehadiran pengajar secara langsung. 

Dari pengertian kompetensi dan modul diatas dapat disimpulkan mengenai 

kompetensi pengembangan bahan ajar atau modul adalah pengembangan keahlian 

atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan bahan ajar yang 

akan digunakan untuk membantu proses belajar siswa dalam menyelesaikan 

tujuan tertentu. 

Dalam aspek ini ada 2 jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru BK 

disekolah, yang pertama adalah penyampaian materi yang dilakukan didalam 

kelas yang didalamnya memuat materi mengenai pencegahan pelecehan seksual 

dan mengenenai penyuluhan penanggulangan narkotika. Kegiatan didalam kelas 

tersebut dapat dilakukan mengunakan media Power Point atau bisa menggunakan 

video pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih tertarik mengikuti kegiatan 

tersebut. Yang kedua kegiatan dalam aspek ini adalah kegiatan diluar kelas yang 

meliputi Wisata Eduktif dan Kegiatan Outbond. Kegiatan ini dilakukan diluar 

kelas untuk memberikan layanan kepada siswa dengan cara yang berbeda agar 

siswa dapat merasa senang dan tertarik mengikuti kegiatan tersebut. 

 

2.4.2.7 Peningkatan Kompentesi Pembuatan Pelaporan dan Evaluasi 

Pada aspek ini guru BK diharapkan mampu membuat program pelayanan 

Bimbingan dan Konseling berdasrkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun 
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ajaran sebelumnya. Penilaian atau evaluasi merupakan proses terakhir dalam 

kegiatan bimbingan dan konseling. Dengan adanya proses penilaian, dapat 

diketahui efektifitas pelaksanaan kegiatan serta dapat diketahui kelebihan dan 

kelemahannya. Sugiyo (2011: 97) menyatakan bahwa “penilaian program 

bimbingan dan konseling merupakan usaha untuk mengetahui sejauh mana 

program bimbingan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu 

Nurichsan (2005: 44) menyatakan bahwa penilaian kegiatan bimbingan 

bimbingan di sekolah merupakan segala upaya, tindakan atau proses untuk 

menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan berkaitan dengan pelaksaanaan 

program bimbingan dengan mengacu pada criteria atau patokan-patokan tertentu 

sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan. 

Evaluasi dalam program bimbingan dan konseling di sekolah adalah upaya 

untuk menelaah programlayanan bimbingan dan konseling yang telah dan sedang 

dilaksanakan untuk mengembangkan dan memperbaiki program bimbingan dan 

konseling di sekolah yang bersangkutan. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

 
MGBK sangatlah penting sekali untuk penunjang kerja guru BK. MGBK 

berada pada posisi yang sangat strategis untuk menunjang kinerja guru BK agar 

bekerja lebih professional. Namun banyak orang , guru bahkan kepala sekolah 

yang ada di Kota semarang yang belum begitu mengetahui kinerja MGBK sebagai 

organisasi profesi. Melihat peran dan fungsi yang begitu penting bagi guru BK 

SMP yang ada di kota semarang, penting rasanya untuk mengetahui kinerja yang 
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sebenarnya dalam menjalankan program pokok yang sudah disusun selama 1 

periode. 8 program pokok MGBK kota Semarang dapat menjadi indikator dalam 

melihat kinerja guru BK di MGBK SMP Negeri Kota Semarang apakah sudah 

baik atau belum.  

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang berdasarkan kemampuan 

yang dimilikinya sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja 

dapat ditunjukkan dengan penampilan, keterampilan, sikap, maupun hasil dari apa 

yang telah dilakukan oleh seseorang. Supardi (2014: 45) menyatakan bahwa 

kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, 

menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang 

telah ditetapkan. Kinerja lebih sering disebut dengan prestasi kerja. Prestasi kerja 

merupakan hasil dari pekerjaan dan kontribusi sumber daya manusia terhadap 

organisasi. Kinerja mengandung makna hasil kerja, kemampuan, prestasi atau 

dorongan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 

Organisasi merupakan wadah yang digunakan bagi sekelompok atau 

sekumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama dan biasanya terikat 

dengan sebuah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama khususnya guna 

pengembangan keprofesian mereka. Dengan tidak meninggalkan normadan 

adanya sanksi yang tegas bagi para anggota yang melanggarnya. Menurut 

Wursanto (2005: 42), dalam arti dinamis organisasi dalam berarti memandang 

organisasi itu dari segi isinya, yaitu sekelompok orang yang melakukan kerja 

sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan organisasi sebagai sitem 

kerjasama, adalah suatu system mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dirumuskan 
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dengan baik, dan masing-masing pekerjaan itu mengandung wewenang, tugas dan 

tanggungjawab tertentu yang memungkinkan orang-orang dari suatu organisasi 

dapat bekerjasama secara efektif dalam usaha mencapai tujuan bersama 

(Wursanto, 2005:45). 

MGBK atau Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling adalah wadah 

organisasi guru-guru BK yang ada di daerah untuk pengembangan profesi 

konselor. MGBK juga berfungsi untuk wadah musyawarh para guru BK dalam 

menyikapi setiap permasalahan yang terjadi. Dengan adanya wadah untuk saling 

berbagi pengetahuan serta pemecahan masalah yang ada menjadikan posisi 

MGBK sangatlah penting untuk penunjang tugas konselor sekolah. Program Kerja 

MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling) SMP/MTs Kota Semarang 

tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut: 

1. Pra Raker MGBK 

a. Menyusun rencana program kegiatan MGBK tahun 2014-2017 

b. Data Base jumlah guru BK (berlatar belakang BK maupun guru alih fungsi 

BK) di SMP Negeri dan Swasta kota Semarang 

2. Pengembangan penggunaan instrument need assesmen untuk menyusun Data 

Kebutuhan Siswa, Dan Mampu menyusun Rencana program pemberian 

layanan yang sistematis dan terstruktur. 

3. Peningkatan kompetensi guru BK dalam pengelolaan pelayanan BK 

a. Pengembangan ketrampilan konseling (bagi guru BK berlatar belakang BK) 

b. Pengembangan Kegiatan Pendukung (Bagi guru Alih Fungsi yang tetap 

memilih menjadi Guru BK) 



45 

 

 

 

4. Pengembangan Peningkatan kemampuan Guru BK dalam SKK dan PTBK 

a. Pengembangan Kompetensi Kemandirian Siswa Melalui Pelayanan 

Konseling 

b. Penelitian Tindakan dalam Bimbingan Konseling (PTBK) 

5. Peningkatan kompetensi guru BK tentang Assesmen dalam pelayanan BK, dan 

Mengkomunikasikan hasil psikotes. 

6. Lain-lain  

a. Pencegahan pelecehan seksual  

b. Penyuluhan penanggulangan Narkotika 

c. Wisata Eduktif 

d. Penyusunan Portofolio 

e. Kegiatan Outbond/Wisata Edukatif 

7. Peningkatan Kompetensi Pengembangan pembuatan bahan Ajar/Modul 

Bimbingan Konseling 

a. Pelayanan BK didalam Kelas/tatap muka dikelas 

b. Pelayanan BK diluar kelas/ ruangan BK dan lain-lainya 

8. Peningkatan Kompetensi Pembuatan Pelaporan dan evaluasi. 

Kinerja MGBK adalah hasil kerja yang dicapai beberapa orang atau 

sekumpulan orang yang memiiki tujuan yang sama dalam hal ini adalah anggota 

MGBK, berdasarkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan standar dan tujuan 

yang telah ditetapkan. Kinerja MGBK dapat ditunjukkan dengan penampilan, 

keterampilan, sikap, maupun hasil dari apa yang telah dilakukan oleh anggota 
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MGBK selama mereka menjalankan tugas, peran dan fungsi yang sudah 

ditetapkan dalam MGBK. 

Sedangkan aspek Kinerja MGBK meliputi: (1) pra raker MGBK, (2) 

pengembangan penggunaan instrument need asesmen untuk menyusun data 

kebutuhan siswa (3) peningkatan kompetensi guru BK dalam pengelolaan layanan 

BK (4) pengembangan peningkatan kemampuan guru BK dalam SKK dan PTBK 

(5) peningkatan kompetensi guru BK tentang asesmen dalam pelayanan BK, dan 

mengkomunikasikan hasil psikotes, (6) peningkatan kompetensi pengembangan 

pembuatan bahan ajar/modul bimbingan konseling, (7) peningkatan kompetensi 

pembuatan laporan dan evaluasi. Program tersebut akan dijalankan oleh Guru BK 

yang menjadi anggota MGBK. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Hasil dari penelitian ini adalah Kinerja MGBK (Musyawarah Guru 

Bimbingan dan Konseling) SMP Negeri Kota Semarang berkinerja baik. Dari 

hasil Kinerja yang baik tersebut menunjukkan bahwa MGBK (Musyawarah Guru 

Bimbingan dan Konseling) Kota Semarang sudah baik. Jika ditinjau dari setiap 

aspek dari jumlah tujuh aspek yang ada dalam penelitian ini, semua aspek masuk 

dalam kategori baik. 

1 Pra Raker MGBK 

Aspek Pra Raker MGBK sudah masuk dalam kriteria baik. Namun aspek 

ini masuk dalam aspek yang memperoleh skor terendah, selain itu dalam 

aspek ini peneliti menemukan temuan penelitian berupa, masih banyak 

anggota MGBK yang menganggap penyusunan Program MGBK sebagai 

formalitas semata. 

2 Pengembangan Penggunaan instrumen need asesmen untuk menyusun data 

kebutuhan siswa dan Mampu menyusun rencana program pemberian layanan 

yang sistem dan terstruktur. 

Pada aspek ini guru BK sudah mampu mengembagaka penggunaan 

instrument sesuai denga kebutuhan siswa dilapangan. Guru BK tidk hanya 

menggunakan DCM saja dalam menggali informasi siswa, namun 

menggunakan berbagai macam instrument yang disesuaikan dengan apa yang 

menjadi kebutuhan dari siswa. 
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3 Peningkatan Kompetensi Guru BK dalam Pengelolaan Pelayanan BK 

Dalam aspek ini, guru BK sudah memiliki kompetensi yang baik dalam 

pengelolaan layan BK disekolah dengan melakukan layanan konseling sesuai 

dengan prosedur. 

4 Pengembangan Peningkatan Kemampuan Guru BK dalam SKK dan PTBK 

Dalam aspek ini anggota MGBK sudah mampu mengembangkan 

kompetensi kemandirian siswa dengan memberikan pengetahuan dan 

wawasan pada siswa untuk mendukung kemandirian siswa menjalani 

studinya. 

5 Peningkatan Kompetensi Guru BK tentang Assesmen dalam Pelayanan BK 

dan Mengkomunikasikan hasil psikotes 

Pada aspek ini guru BK sudah memiliki kompetensi yang baik saat 

melakukan assessment dalam pelayanan BK dengan melakukan psikotes di 

awal siswa masuk sekolah. Selain itu guru BK juga sudah baik dalam 

mengkomunikasikan hasil psikotes dengan cara melakukan konseling 

individu dan tidak menyampaikan hasil psikotes secara klasikal didepan 

kelas. 

6 Peningkatan Kompetensi Pengembangan Pembuatan Bahan Ajar/Modul 

Bimbingan dan Konseling 

Dalam aspek ini guru BK sudah baik dalam melakasanakan 

pengembangan pembuatan bahan ajar yang digunakan didalam kelas maupun 

diluar kelas. 

7 Peningkatan Kompentesi Pembuatan Pelaporan dan Evaluasi 
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Dalam aspek ini guru Bk sudah baik dalam melaksanakan pelaporan dan 

evaluasi. Guru BK sudah melaksanakan evaluasi setiap tahunnya untuk 

dijadikan pedoman dalam pembuatan rogram tahun berikutnya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa saran 

antara lain:  

5.2.1 Bagi Organisasi MGBK 

Bagi anggota MGBK diharapkan tidak menganggap penyusunan  program 

MGBK sebagai kegiatan formalitas semata dengan sungguh-sungguh dalam 

penyusunan program di kegiatan Pra Raker MGBK. Selain itu, anggota MGBK 

Kota Semarang diharapkan lebih giat dalam mengembangkan materi layanan BK 

di Sekolah. Selain dua hal tersebut, hendaknya Anggota MGBK kota Semarang 

selalu giat berinovasi dalam pembuatan kegiatan yang bertujuan untuk 

pengembangan profesionalisme guru BK. 

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih giat melakukan penelitian 

di daerah-daerah tidak hanya di kota Semarang, mengingat organisasi MGBK ada 

disetiap kabupaten atau kota. 
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