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ABSTRAK 

 
Istarihana,Avita.2010. ”Kesiapan Konselor Untuk Melaksanakan Layanan 
Bimbingan dan Konseling Sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
Di SMA Negeri Se-Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 2009/2010.” Skripsi 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Semarang. Dra.MTh. Sri Hartati,M.Pd dan Drs.Eko Nusantoro,M.Pd. 
 
Kata kunci: Kesiapan, Pemahaman Konselor, Sikap Konselor  

Kesiapan adalah hal penting yang harus ada ketika individu akan 
melakukan suatu hal. Berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan tergantung pada 
kesiapan dari seseorang tersebut. Begitu pula dalam Bimbingan dan Konseling, 
salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan layanan konseling di 
sekolah tergantung pada kesiapan konselor itu sendiri. Seorang konselor dikatakan 
telah siap untuk melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling, apabila ia telah 
memiliki pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Fakta 
yang diperoleh bahwa konselor memiliki pemahaman yang cukup dan sikap yang 
baik. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana kesiapan konselor 
ditinjau dari pemahaman konselor dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling 
sesuai KTSP, 2) bagaimana kesiapan konselor ditinjau dari sikap konselor 
terhadap layanan Bimbingan dan Konseling KTSP. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menetahuai 1) memperoleh informasi yang benar dan obyektif tentang 
kesiapan konselor dari segi pemahaman dalam pelayanan Bimbingan dan 
Konseling sesuai KTSP, 2) memperoleh data yang benar dan obyektif tentang 
kesiapan konselor dari segi sikap konselor terhadap layanan Bimbingan dan 
Konseling sesuai KTSP. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 
Penelitian ini adalah penelitian populasi dimana yang menjadi populasi yaitu 
seluruh konselor di SMA Negeri Se-Kabupaten Jepara sebanyak 30 konselor. 
Pengambilan data dengan angket dan skala psikologi. Perhitungan validitas 
dengan rumus Poduct Moment dan perhitungan reliabilitas dengan rumus Alpha. 
Angket dan skala sikap dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif 
persentase. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesiapan konselor ditinjau 
dari pemahaman konselor termasuk dalam kriteria cukup dengan persentase 61%, 
kesiapan konselor ditinjau dari sikap konselor berada dalam kriteria baik dengan 
persentase 69%. 

Hal ini menunjukkan bahwa konselor mempunyai kesiapan untuk 
melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling, namun masih dalam batas 
standar. Berdasarkan penelitian tersebut, disarankan kepada konselor untuk lebih 
meningkatkan layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah dengan mengikuti 
Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), seminar, dan pelatihan-
pelatihan Bimbingan dan Konseling. Diharapkan adanya peningkatan pemahaman 
pada konselor supaya siap untuk melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling 
di sekolah dengan maksimal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Bimbingan dan Konseling di sekolah merupakan usaha dari pemerintah 

yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yaitu 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan potensi 

diri siswa secara optimal. Hal ini tentunya perlu diikuti dengan kesadaran semua 

pihak yang ada di sekolah untuk membantu terselenggaranya bimbingan dan 

konseling, karena bimbingan dan konseling merupakan satu-kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. 

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dilakukan oleh konselor 

sekolah. Konselor adalah individu yang sangat menunjang tercapainya tujuan 

belajar siswa, sehingga keberadaan konselor dituntut untuk mampu 

mengembangkan diri peserta didiknya. Pelaksanaan Pelayanan bimbingan dan 

konseling di sekolah saat ini diatur oleh Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang 

Standart Isi untuk Satuan Pendidikan dasar dan menengah yang memuat 

pengembangan diri peserta didik dalam struktur kurikulum setiap satuan 

pendidikan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, Peraturan 

Mendiknas No. 22 Tahun 2006, dan Dasar Standarisasi Profesi Konseling yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Tahun 2004 yang memberi 
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arah pengembangan profesi konseling di sekolah dan di luar sekolah, maka dapat 

disimpulkan bahwa setiap satuan pendidikan beserta stakeholder nya harus 

mengambil inisiatif untuk menyongsong perubahan paradigma pendidikan itu 

melalui penyusunan KTSP yang lebih fleksibel sesuai dengan karakteristik peserta 

didik, situasi dan kondisi satuan pendidikan (sekolah), potensi atau karakteristik 

daerah, atau kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 

Pengembangan diri merupakan bagian integral dari KTSP baik dasar 

maupun menengah dan implementasinya sama dengan dua jam pelajaran. Dari 

beberapa landasan hukum yang ada ditekankan bahwa pengembangan diri dalam 

KTSP ini sangat penting keberadaannya, hal ini seirama dengan keberadaan 

konselor di sekolah yang dituntut untuk mampu mengembangkan diri peserta 

didiknya. 

Prayitno (2001:2) menyatakan bahwa tugas pokok konselor adalah 

mewujudkan proses konseling disertai dengan kegiatan yang menunjang tugas 

pokoknya itu. Hal ini sama dengan tugas guru pembimbing di sekolah yaitu 

memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa dan 

menyelenggarakan kegiatan ini yang mendukung seperti pengadministrasian 

bimbingan dan konseling. 

Dekdikbud (1995:86) yang menjelaskan bahwa tugas pokok guru 

pembimbing adalah menyusun program bimbingan dan konseling, melaksanakan 

program bimbingan dan konseling, evaluasi pelaksanaan bimbingan dan 

konseling, dan melaksanakan tindak lanjut dalam program bimbingan dan 

konseling terhadap peserta didik yang menjadi tanggug jawabnya. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas konselor 

sekolah dalam KTSP ini antara lain dapat mengembangakan diri peserta didik 

agar dapat berkembang secara optimal, memberikan layanan bimbingan dan 

konseling kepada siswa, konselor membuat program bimbingan dan konseling 

melalui pengembangan diri, serta konselor melaksanakan evaluasi dan tidak lanjut 

layanan bimbingan dan konseling.  

Hasil pengamatan dari 8 konselor, 5 diantaranya belum memahami betul 

tentang pembuatan program Bimbingan dan Konseling, serta belum mempunyai 

kesiapan untuk melaksanakan pengembangan diri layanan Bimbingan dan 

Konseling. Dari kelima konselor tersebut mengakui masih mengalami kesulitan 

dalam menyusun program Bimbingan dan Konseling, ”saya sering mengalami 

hambatan ketika menyusun program BK sehingga saya terkadang masih 

menggunakan program tahun ajaran sebelumnya” tutur X pada peneliti (Selasa, 23 

Februari 2010). Dari pemaparan X dapat dikatakan bahwa kinerja konselor di 

sekolah belum berjalan dengan maksimal karena untuk menyusun program saja 

masih mengalami kesulitan.  

Dilihat dari fenomena diatas, diharapkan konselor perlu mempunyai 

kesiapan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling sesuai KTSP.  

Dibutuhkan kesiapan karena pembuatan program melalui pengembangan diri 

berbeda dengan program layanan BK yang dahulu. Walaupun sudah dari dulu 

para konselor melaksanakan layanan bimbingan dan konseling tetapi dalam 

pembuatan program pada KTSP ini mempunyai format baru dan lebih difokuskan 

pada pengembangan diri peserta didik. KTSP diberlakukan di sekolah-sekolah 
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sejak tahun ajaran 2006/2007, konselor seharusnya sudah siap dan memahami 

tentang pembuatan program bimbingan dan konseling, pembuatan administrasi 

yang berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling, dan pengembangan 

materi layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Kesiapan konselor sekolah yang benar-benar matang dengan didukung 

oleh segenap komponen sangat diperlukan dalam sekolah, karena pengembangan 

diri KTSP merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam 

suatu tindakan praktis yang dapat memberikan dampak baik berupa perubahan 

pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. 

Untuk menyikapi permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

data dan informasi yang benar tentang kesiapan konselor untuk melaksanakan 

layanan bimbingan dan konseling, serta konselor dapat mengimplementasikan 

program bimbingan dan konseling dalam layanan bimbingan dan konseling 

dengan baik sesuai KTSP. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “Kesiapan Konselor Untuk Melaksanakan Layanan Bimbingan 

Dan Konseling Sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Di SMA 

Negeri Se-Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 2009/2010”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari Latar Belakang yang telah diuraikan diatas muncul permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1.2.1 Bagaimana kesiapan konselor ditinjau dari pemahaman konselor dalam 
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pelayanan bimbingan dan konseling sesuai KTSP? 

1.2.2 Bagaimanakah kesiapan konselor ditinjau dari sikap konselor terhadap  

layanan bimbingan dan konseling KTSP? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan Rumusan Masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1.3.1 Memperoleh informasi yang benar dan obyektif tentang kesiapan konselor 

dari segi pemahaman dalam pelayanan bimbingan dan konseling sesuai 

KTSP. 

1.3.2 Memperoleh data yang benar dan obyektif tentang kesiapan konselor dari 

segi sikap konselor terhadap layanan bimbingan dan konseling KTSP. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka manfaat yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama dan informasi baru 

mengenai pelayanan bimbingan dan konseling dalam KTSP. Selain itu 

juga untuk menambah wacana bagi upaya penyelenggaraan bimbingan dan 

konseling dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat untuk membantu konselor dalam 

meningkatkan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai KTSP. 

 

1.5 Garis Besar Sistematika Skripsi 

Sistematika dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) pokok meliputi: 

1.5.1 Bagian Awal 

Bagian ini berisi halaman judul, halaman motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran serta abstrak. 

1.5.2 Bagian Isi 

BAB 1 : Pendahuluan yang menguraikan tentang latarbelakang pemilihan 

judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan garis besar 

sistematika skripsi. 

BAB 2 : Landasan teori yang membahas tentang teori-teori yang 

melandasi penelitian, yang meliputi kesiapan konselor yaitu: pengertian kesiapan, 

wujud kesiapan konselor, layanan BK yang sesuai dengan KTSP, pemahaman 

konselor dalam layanan BK, dan sikap konselor dalam KTSP. 

BAB 3 : Metode penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, 

desain penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan 

alat pengumpul data, prosedur penyusunan instrumen, uji coba instrumen dan 

teknik analisis data. 

BAB 4 : Hasil penelitian dan pembahasannya. Pada bab ini disajikan hasil 

penelitian yang berisi data masukan selama penelisian. 
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BAB 5 : Kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran dari peneliti. 

1.5.3 Bagian Akhir 

Pada bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Untuk memperoleh jawaban yang empiris pada penelitian ini maka akan 

diuraikan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kesiapan konselor 

dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling sesuai KTSP. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh peneliti lain dengan tujuan mendapatkan hasil yang empiris. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan kesiapan konselor dalam 

melaksanakan layanan bimbingan dan konseling sesuai KTSP. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusnarto tentang Pelayanan Bimbingan 

dan Konseling di Sekolah Dasar dalam pelaksanaan KTSP dengan hasil 

penelitiannya yaitu menunjukkan pemahaman guru kelas terhadap  tugasnya  

69,48% dengan kategori kuat dan guru masih terfokus pada mengajar, 

pelaksanaan pelayanan BK di Sekolah Dasar 81,62% dengan kategori sangat kuat 

karena dalam pelaksanaan KTSP perlu dilaksanakan dan bermanfaat bagi 

perkembangan dan pencapaian prestasi belajar siswa secara optimal. Perlu disusun 

program layanan BK di Sekolah Dasar tersendiri 57,93% dengan kategori cukup 

karena pola pelayanan BK di Sekolah Dasar yang sesuai melalui pola 

ekstrakurikuler, pola kegiatan sehari-hari, dan diperlukan juga pola infusi tetapi 
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guru kelas perlu dilatih terampil merancang dan menerapkannya. Serta perlu 

diskusi professional mengenai BK di Sekolah Dasar 88,28% dengan kategori 

sangat kuat dalam rangka pengembangan wawasan, pengetahuan, ketrampilan, 

nilai, dan sikap (WPKNS). 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sugiharto tentang Peran dan Kinerja 

Pembimbing dalam Peningkatan Mutu Layanan Bimbingan dan Konseling (Studi 

pada Guru Pembimbing SMU Negeri di kota Semarang) dengan hasil 

penelitiannya yaitu menunjukkan profil modernitas guru pembimbing di SMU 

Negeri kota Semarang untuk aspek kesediaan menerima konsep baru tentang 

peningkatan mutu layanan bimbingan dan konseling di sekolah, orientasi kemasa 

depan, keterlibatan sosial, komitmen etos kerja, komitmen terhadap ilmu, dan 

komitmen terhadap keluarga berada pada kategori kuat. Persepsi atas peran dalam 

meningkatkan mutu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah 

baik dalam sub variabel proses pembuatan peran, peran yang diharapkan, peran 

yang dilaksanakan kesemuanya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

dengan kinerja guru pembimbing dalam meningkatkan mutu layanan bimbingan 

dan konseling disekolahnya. 

Penelitian terdahulu yang terakhir dilakukan oleh Hartoyo mengenai 

Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kesiapan Guru dalam 

Mengimplementasikan KTSP dengan hasil penelitian yaitu terdapat pengaruh 

positif yang signifikan antara variabel pengetahuan dan pemahaman guru tentang 

KBK dan kesiapan mereka dalam melaksanakan KTSP. Hubungan ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman guru semakin 
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baik pula kesiapan guru dalam melaksanakan KTSP. Korelasi antara variabel 

terjadi pada semua jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD rx1y sebesar 0,524, 

jenjang SMP rx1y sebesar 0,409, SMA rx1y sebesar 0,559, SMK 0,321, dan 

jenjang SLB sebesar 0,273. 

Dari beberapa hasil penelitian diatas kaitannya dengan penelitian tentang 

kesiapan konselor untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling sesuai 

KTSP yaitu (1) Jika kinerja konselor kuat maka mutu pelayanan bimbingan dan 

konseling akan meningkat. Semakin bagus peran dan kinerja pembimbing maka 

akan semakin berkualitas mutu layanan yang diberikan dengan begitu konselor 

tersebut memiliki kesiapan yang bagus terhadap layanan bimbingan dan konseling 

sesuai KTSP. (2) Kemampuan guru pembimbing dalam melaksanakan layanan 

bimbingan konseling sangat penting agar siswa termotivasi untuk memanfaatkan 

bimbingan dan konseling di sekolah. (3) Pengetahuan dan pemahaman guru yang 

tinggi sangat penting karena semakin baik pengetahuan dan pemahamannya maka 

semakin baik pula kesiapan guru dalam melaksanakan KTSP. 

 

2.2 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan suatu wujud 

perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Seiring dengan perubahan yang 

terjadi terdapat pula perbaikan-perbaikan ataupun penyempurnaan dari kurikulum 

sebelumnya, tujuannya untuk memandirikan dan memberdayakan sekolah dalam 

mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada siswa sesuai dengan 

kondisi lingkungan.  



11 

 

KTSP merupakan kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-

masing sekolah bahkan guru yang bertanggung jawab dalam hal tersebut, 

penyusunannya mengacu pada standar kompetensi yang dikembangkan oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Konsep kurikulum ini mengacu 

pada otonomi sekolah yang menentukan kebijakan sekolah yang menentukan 

kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, dan efisiensi pendidikan 

memodifikasikan keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang 

erat antara sekolah, masyarakat, industri dan pemerintah yang membentuk pribadi 

peserta didik, sehingga mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di 

lingkungan sekitar sekolah. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2007: 20) yang menyatakan 

bahwa: 

1) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, 
potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat 
setempat dan peserta didik. 
2) Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar 
kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervisi dinas 
pendidikan kabupaten/kota, dan departemen agama yang bertanggung 
jawab dibidang pendidikan. 
3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi 
diperguruan tinggi dikembangkan dan diterapkan oleh masing-masing 
perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. 

 
 

Pengembangan KTSP tidak hanya melibatkan pihak sekolah sebagai 

pelaksana, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai komite sekolah, selain itu 

KTSP memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada setiap satuan pendidikan, 

hal ini diberikan dengan tujuan bahwa pihak sekolah sebagai pelaksana 

pendidikan memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, 
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sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih 

tanggap terhadap kebutuhan setempat. 

Mulyasa (2007: 22) menyatakan bahwa tujuan KTSP dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk 

memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan dan mendorong sekolah 

untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipasif dalam pengembangan 

kurikulum. Sedangkan tujuan khusus diterapkannya KTSP adalah untuk: 

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah 

dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber 

daya yang tersedia. 

2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan 

kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. 

3. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas 

pendidikan yang akan dicapai. 

Dari tujuan KSTP diatas, terdapat pula beberapa pilar atau karakteristik 

KTSP antara lain: 

1. Pemberian otonomi yang luas kepada sekolah dan satuan pendidikan  

KTSP memberikan otonomi yang luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, 

disertai tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan 

kondisi setempat. 

2. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi 

Orang tua siswa dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah dengan 

bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan 
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merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

siswa. 

3. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional 

Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana kurikulum merupakan 

orang-orang yang mempunyai integritas profesional dan berkompeten 

dibidangnaya. 

4. Tim kerja yang kompak dan transparan 

Keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh 

kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam 

pendidikan. 

Berdasarkan konsep KTSP yang telah diuraikan diatas maka pelaksanaan 

KTSP menuntut adanya kesediaan dari setiap satuan pendidikan untuk dapat 

melaksanakan kurikulum tersebut serta kesiapan dari guru dan setiap elemen 

satuan pendidikan untuk dapat saling bekerja sama secara kompak memajukan 

sekolah masing-masing, serta dibutuhkan tenaga yang profesional dan 

bertanggung jawab pada setiap tugasnya. 

2.2.1 Kedudukan Bimbingan dan Konseling dalam KTSP 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian 

tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, 

proses, kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar 
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nasional pendidikan tersebut yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam 

mengembangkan kurikulum. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional 

Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang pendidikan dasar dan 

menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL 

serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standart Nasional 

Pendidikan (BSNP). Selain dari itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti 

ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005. 

Standar isi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) terdiri dari tiga 

komponen yaitu:  

1. Mata pelajaran 

Mata pelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang harus ditempuh oleh 

siswa dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun. 

2. Muatan lokal  

Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 

kompetensi yang sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah, serta 

keunggulan daerah, yang meterinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata 

pelajaran yang ada. Muatan lokal dapat berupa: bahasa daerah, bahasa asing 

(Arab, Inggris, Mandarin, dan Jepang), kesenian daerah, keterampilan dan 

kerajinan daerah. 



15 

 

3. Pengembangan diri  

Kedudukan Bimbingan dan Konseling terdapat dalam pengembangan 

diri. Pengembangan diri adalah kegiatan pendidikan diluar mata pelajaran 

sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan pengembangan diri 

merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian siswa yang dilakukan 

melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi, 

kehidupan sosial, kegiatan belajar, pengembangan karier, dan kegiatan ekstra 

kurikuler. 

Kegiatan pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan potensi, 

kebutuhan bakat, minat, dan karakteristik siswa sesuai dengan kondisi sekolah. 

Kegiatan pengembangan diri terdiri dari dua bagian yaitu (1) pelayanan 

bimbingan dan konseling, (2) kegiatan ekstra kurikuler. 

Pelayanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan oleh konselor 

sedangkan kegiatan ekstra kurikuler dapat dibimbing dan difasilitasi oleh guru 

dan konselor yang mempunyai kompetensi dibidangnya masing-masing. 

Dalam hal ini perbedaan KTSP dengan kurikulum Bimbingan dan 

Konseling yang sebelumnya yaitu terdapat pada pembuatan program bimbingan 

dan konseling yang berbeda dengan program yang sebelumnya. Program yang 

terdahulu dalam pembuatan SATLAN (Satuan Layanan) dan materi bimbingan 

dan konseling dibuat secara terpisah tetapi pada kurikulum tingkat satuan 

pendidikan ini dalam pembuatan programnya satlan dan materi dijadikan satu 

serta harus sesuai dengan kebutuhan siswa disekolah. 
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2.2.2 Implementasi Layanan Bimbingan dan Konseling dalam KTSP 

Implementasi pelayanan Bimbingan dan Konseling sesuai KTSP terdiri 

dari perencanaan (pembuatan program BK mulai dari program tahunan, program 

semesteran, program bulanan, program mingguan, program harian), pelaksanaan 

layanan konseling, dan penilaian (penilaian segera, penilaian jangka pendek, 

penilaian jangka panjang). 

2.2.2.1 Jenis – jenis Layanan Bimbingan dan Konseling 

Prayitno (2004: 255) menyatakan bahwa kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling antara lain: 

1. Layanan Orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk 

memperkenalkan siswa baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang 

baru dimasukinya. 

2.  Layanan informasi merupakan layanan untuk membekali individu dengan 

berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna 

untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan 

sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat. 

3.   Layanan penempatan dan penyaluran berguna untuk individu yang mengalami 

kesulitan dalam menentukan pilihan agar mereka dapat mengembangkan 

potensinya dengan baik. 

4.  Layanan bimbingan belajar yaitu untuk membantu siswa yang mengalami 

kesulitan dalam belajarnya. 

5.  Layanan konseling perorangan merupakan pelayanan khusus dalam hubungan 

langsung tatap muka antara konselor dan klien. 
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6.   Layanan bimbingan dan konseling kelompok yaitu layanan yang mengarah 

kepada sekelompok individu yang didalamnya memberikan manfaat atau jasa 

kepada sejumlah orang. 

Heru Mugiharso (2005: 54) layanan bimbingan dan konseling meliputi: 

1. Layanan orientasi ditujukan untuk semua siswa baru dan untuk pihak-pihak lain 

guna memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan 

sekolah yang baru dimasuki siswa 

2. Layanan informasi untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan 

dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, 

merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota 

keluarga dan masyarakat.  

3. Layanan penempatan/penyaluran untuk membantu individu agar dalam 

mengembangkan potensinya dapat ditempatkan/disalurkan dengan tepat. 

4. Layanan Pembelajaran untuk memungkinkan siswa memahami dan 

mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan 

materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya  serta 

tuntutan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan 

dirinya 

5. Layanan konseling perorangan untuk memungkinkan siswa mendapatkan 

layanan langsung, tatap muka dengan konselor sekolah dalam rangka 

pembahasan dan pengentasan permasalahannya. 
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6. Layanan bimbingan kelompok memungkinkan siswa secara bersama-sama 

memperoleh berbagai bahan dari konselor sebagai narasumber yang bermanfaat 

untuk kehidupan sehari-hari. 

7. Layanan konseling kelompok memungkinkan siswa memperoleh kesempatan 

bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami melalui dinamika 

kelompok. 

Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 6) menjabarkan layanan 

bimbingan dan konseling mencakup layanan: 

(1).Orientasi, (2) Informasi, (3) Penempatan dan Penyaluran, (4) 
Penguasaan Kontent, (5) Konseling Perorangan, (6) Bimbingan 
Kelompok, (7) Konseling Kelompok, (8) Konsultasi, (9) Mediasi.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

layanan bimbingan dan konseling sesuai KTSP yaitu meliputi: 

1. Orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan 

(seperti lingkungan sekolah) yang baru dimasuki peserta didik, untuk 

mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik dilingkungan 

baru tersebut. Contoh: Pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah, peraturan 

dan hak-hak serta kewajiban siswa, peranan pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam membantu segala jenis masalah  dan kesulitan siswa. 

2. Informasi, yaitu layanan yang membekali individu dengan berbagai hal yang 

berguna pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna 

untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan 

sebagai pelajar. Contoh: Informasi tentang fasilitas penunjang atau sumber 

belajar, informasi tentang tata tertib sekolah. 
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3. Penempatan dan Penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat didalam kelas, kelompok 

belajar, jurusan/program studi, program tahunan, magang, dan kegiatan 

ekstrakulikuler. Contoh: Penempatan kelas siswa, penempatan dan penyaluran 

kelompok belajar. 

4. Penguasaan Kontent, yaitu layanan konseling yang membantu peserta didik 

menguasai kontent tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang 

berguana dalam kehidupan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Contoh: 

Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan pribadi, kompetensi dan 

kebiasaan dalam kehidupan karier. 

5. Konseling Perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam 

mengentaskan masalah pribadinya. Contoh: Masalah pribadi dalam kehidupan 

sosial, masalah pribadi kemampuan belajar. 

6. Bimbingan Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam 

pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, 

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

melalui dinamika kelompok. Contoh: Pengenalan bakat minat dan cita-cita 

serta penyalurannya, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. 

7. Konseling Kelompok, yaitu layanan konseling yang membantu peserta didik 

dalam pembahasan dan pengentasan pribadi melalui dinamika kelompok. 

Contoh: Masalah pribadi dalam kehidupan pribadi, masalah pribadi dalam 

kehidupan sosial, yang membedakan dengan konseling individu yaitu 

konseling kelompok dalam pemecahan masalah dibahas dalam satu kelompok 
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yang lebih mendasarkan pada dinamika kelompok. 

8. Konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain 

dalam memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara yang perlu 

dilaksanakan dalam mengenai kondisi dan atau peserta didik. Contoh: 

Pemberdayaan pihak tertentu untuk dapat membantu peserta didik dalam 

pengembangan diri. 

9. Mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan 

permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka. Contoh: Upaya 

mendamaikan pihak-pihak tertentu (peserta didik) yang sedang berselisih. 

2.2.2.2 Kegiatan Pendukung 

Prayito (2004: 315) menyatakan bahwa kegiatan pendukung bimbingan 

dan konseling antara lain: (1) Instrumentasi, (2) Penyelenggaraan himpunan data, 

(3) Kegiatan khusus yaitu meliputi konferessi kasus, kunjungan rumah, alih 

tangan kasus. 

Heru Mugiharso (2005: 72) mengatakan bahwa kegiatan pendukung 

bimbingan dan konseling meliputi: 

1.  Aplikasi instrumentasi untuk mengumpulkan data dan keterangan peserta didik 

baik secara individual maupun kelompok, keterangan tentang lingkungan yang 

termasuk didalamnya informasi pendidikan dan jabatan. 

2. Himpunan data menghimpun seluruh data dan keterangan peserta yang relevan 

dengan keperluan pengembangan siswa dalam berbagai aspeknya. 

3. Konferensi kasus dibahasnya permasalahan yang menyangkut siswa tertentu 

dalam forum diskusi yang dihadiri oleh pihak terkait seperti konselor sekolah, 
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wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah dan tenaga ahli lainnya dan 

diharap dapat memberikan data keterangan lebih lanjut serta kemudahan-

kemudahan bagi terentaskannya permasalahan siswa. 

4. Kunjungan rumah yaitu untuk memperoleh berbagai keterangan atau data yang 

diperlukan dalam pemahaman lingkungan dan permasalahan siswa, 

5. Alih tangan kasus diartikan bahwa wali kelas, guru mata pelajaran, staf sekolah, 

atau orang tua mengalih tangankan siswa kepada konselor sekolah. 

BSNP dan Pusat Kurikulum (2006: 7) menjabarkan kegiatan pendukung 

bimbingan dan konseling melalui pengembangan diri mencakup: (1) Aplikasi 

Instrument, (2) Himpunan Data, (3) Konferensi Kasus, (4) Kunjungan Rumah, (5) 

Tampilan Kepustakaan, (6) Alih Tangan Kasus. 

Berdasarkan kutipan diatas maka kegiatan pendukung bimbingan dan 

konseling dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Aplikasi Instrumen, yaitu kegiatan yang mengumpulkan data tentang diri 

peserta didik dan lingkungannya. 

2. Himpunan Data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan 

pengembangan peserta didik, yang diselenggarakan secara berkelanjutan, 

sistematis, komprehensif, terpadu dan bersifat rahasia. 

3. Konferensi Kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan peserta didik 

dalam pertemuan khusus, yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat 

memberikan data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah 

peserta didik yang bersifat terbatas dan tertutup. 
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4. Kunjungan Rumah, yaitu kegiatan memperoleh data, kemudahan dan 

komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan 

dengan orangtua dan atau keluarganya. 

5. Tampilan Kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka 

yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, 

kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karier atau jabatan. 

6. Alih Tangan Kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah 

peserta didik kepihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya. 

2.2.2.3 Jenis Program 

Program pelayanan konseling disusun berdasarkan kebutuhan siswa (need 

assessment) yang dapat diperoleh melalui kegiatan aplikasi instrumen yang bisa 

diperoleh misalnya melalui daftar cek masalah dan observasi. Sehingga dalam 

pembuatan program Bimbingan dan Konseling tepat dengan sasaran dan sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. 

Badan Standar Nasional Pendidikan (2006:08) menjabarkan jenis program 

bimbingan dan konseling melalui pengembangan diri, mencakup ”(1) Program 

tahunan, (2) Program semesteran, (3) Program bulanan, (4) Program mingguan, 

(5) Program harian”. Dari kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Program Tahunan, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh 

kegiatan selama satu tahun untuk masing-masing kelas di sekolah. Program 

tahunan disusun berdasarkan  kebutuhan siswa yang diperoleh melalui aplikasi 

instrumentasi. 
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2. Program Semesteran, yaitu program pelayanan Bimbingan dan Konseling 

meliputi seluruh kegiatan selama satu semester yang merupakan jabaran 

program tahunan. 

3. Program Bulanan, yaitu program pelayanan Bimbingan dan Konseling 

meliputi seluruh kegiatan selama satu bulan yang merupakan jabaran program 

semesteran. 

4. Program Mingguan, yaitu program pelayanan Bimbingan dan Konseling 

meliputi seluruh kegiatan selama satu minggu yang merupakan jabaran 

program bulanan. 

5.  Program Harian, yaitu program pelayanan Bimbingan dan Konseling yang 

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

merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan 

(SATLAN) dan satuan kegiatan pendukung (SATKUNG) Bimbingan dan 

Konseling. 

2.2.2.4 Penilaian Kegiatan 

Penilaian kegiatan Bimbingan dan Konseling terdiri dua jenis yaitu: (1) 

penilaian hasil; dan (2) penilaian proses.  

Badan Standar Nasional Pendidikan (2006:10-11) menjelaskan penilaian 

kegiatan bimbingan dan konseling melalui pengembangan diri, mencakup ”(1) 

Penilaian segera, (2) Penilaian jangka pendek, (3) Penilaian jangka panjang”. 
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Dari kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penilaian segera (LAISEG), yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan 

dan kegiatan pendukung Bimbingan dan Konseling untuk mengetahui 

perolehan peserta didik yang dilayani. 

2. Penilaian jangka pendek (LAIJAPEN), yaitu penilaian dalam waktu tertentu 

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

kegiatan pendukung Bimbingan dan Konseling diselenggarakan untuk 

mengetahui dampak layanan/kegiatan terhadap peserta didik. 

3. Penilaian jangka panjang (LAIJAPANG), yaitu penilaian dalam waktu tertentu 

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

dan kegiatan pendukung Bimbingan dan Konseling diselenggarakan untuk 

mengetahui lebih jauh dampak layanan dan atau kegiatan pendukung 

Bimbingan dan Konseling terhadap peserta didik. 

Penilaian proses dilakukan melalui analisis terhadap keterlibatan unsur-

unsur sebagaimana tercantum di dalam SATLAN dan SATKUNG, untuk 

mengetahui efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan. 

Hasil penilaian kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling 

dicantumkan dalam LAPELPROG. Hasil kegiatan pelayanan Bimbingan dan 

Konseling secara keseluruhan dalam satu semester untuk setiap peserta didik 

dilaporkan secara kualitatif. 

2.2.2.5 Isi Pelaksanaan Pelayanan BK 

Isi pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling diarahkan untuk 

mengembangkan kemampuan siswa agar mampu memenuhi tugas-tugas 
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perkembangan secara optimal dan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang 

mengganggu dan menghambat perkembangannya. Dengan begitu siswa akan 

menjadi siswa yang mandiri, cerdas dan bertanggung jawab. Definisi tugas 

perkembangan menurut Robert Havighurst dalam Yusuf (2001:65) mengartikan 

tugas perkembangan adalah: 

”Tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan 
individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa 
kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya, 
sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidak bahagiaan pada 
diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan 
kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya” 

 
Tugas-tugas perkembangan masing-masing individu dengan sendirinya 

akan melampaui masa-masa kematangan yang harus dimanfaatkan sebaik 

mungkin. Apabila macam-macam potensi yang ada itu tidak dimanfaatkan, tidak 

dilatih, dan tidak dikuasai atau dikendalikan sebaik mungkin dapat berakibat 

kegoncangan sehingga timbul bermacam-macam kesulitan dalam proses 

perkembangan kearah pendewasaan. 

Untuk membantu pencapaian tugas perkembangan anak, orang tua 

maupun guru berkewajiban membantu anak sehingga mampu mandiri. 

Kemandirian anak akan tercapai jika mereka dapat menguasai tugas-tugas 

perkembangan yang dilaluinya sehingga mampu melaksanakan tugas dengan 

penuh tanggung jawab.  Tugas perkembangan siswa SMA dalam pengembangan 

diri menurut BSNP (2006:5) terdiri dari empat bidang bimbingan yaitu: 

1. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu 

peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan 

kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik 
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kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistis. 

2. Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu 

peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan 

hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, 

dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. 

3. Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu 

peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti 

pendidikan sekolah/madrasah dan belajar secara mandiri. 

4. Pengembangan karier, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik 

dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil 

keputusan karier. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan layanan 

konseling, konselor harus dapat memahami perkembangan anak. Hal ini 

dimaksudkan agar dalam merencanakan layanan konseling dapat mengenai 

sasaran sehingga hasilnya akan optimal. 

2.2.2.6 Pengelolaan Pelaksanaan Palayanan BK 

Keberhasilan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling bergantung 

dari kinerja konselor itu sendiri. Kerja sama yang baik dan komunikatif antara 

konselor dengan kepala sekolah, konselor dengan guru mata pelajaran, dan 

konselor dengan konselor yang akan membantu kinerja konselor lebih mudah 

dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa adanya kerja sama yang baik antara elemen 

tersebut maka pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di SMA tidak 

akan optimal. 
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Suatu program layanan BK tidak mungkin terselenggara jika tidak 

memiliki pengelolaan (manajemen) yang baik, artinya dalam penyelenggaraannya 

dilakukan secara sistematis dan terarah. Dalam perencanaan program BK ada 

beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh konselor dalam merencanakan 

program bimbingan yaitu: 

1. Tahap perencanaan: dalam tahap ini program satuan layanan atau kegiatan 

pendukung direncanakan secara tertulis yang memuat tentang sasaran, tujuan, 

materi, metode, waktu, tempat dan rencana penilaian. 

2. Tahap pelaksanaan: dalam tahap ini program yang telah direncanakan dapat 

dilaksanakan. 

3. Tahap penilaian: dalam tahap ini hasil kegiatan diungkapkan dan dinilai. 

4. Tahap analisis hasil: hasil penilaian dianalisis untuk mengetahui aspek-aspek 

yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. 

5. Tahap tindak lanjut: hasil kegiatan ditindak lanjuti berdasarkan hasil analisis 

yang dilakukan sebelumnya. 

2.2.2.7 Organisasi Bimbingan dan Konseling 

Dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling dibutuhkan kerja 

sama yang baik antar personil dalam membantu penyelenggaraan bimbingan dan 

konseling. Menurut Sukardi (2007: 90) dalam bukunya menujuk tugas dan peran 

masing-masing personil sekolah:  

1. Kepala sekolah, kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan 

secara menyeluruh di sekolah berperan mengkoordinasikan segenap kegiatan 

yang diprogramkan di sekolah, sehingga kegiatan pengajaran, pelatihan dan 
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bimbingan merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis.  

2. Wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah. 

3. Koordinator bimbingan, koordinator bertugas mengkoordinasi guru 

pembimbing. 

4. Guru pembimbing, guru pembimbing sebagai pelaksana utama bertugas 

memasyarakatkan, merencanakan, melaksanakan dan mempertanggung 

jawabkan kegiatan yang dilakukan. 

5. Guru mata pelajaran, bertugas membantu guru pembimbing mengidentifikasi 

siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan. 

6. Wali kelas, bertugas membantu memberikan kesempatan bagi siswa, khususnya 

di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti kegiatan 

bimbingan.   

Heru Mugiharso (2005: 111) mengatakan bahwa pola organisasi BK di 

sekolah beserta tugas para personil sekolah antara lain: 

1. Depdiknas, adalah personil yang bertugas melakukan pengawasan dan 

pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan BK di sekolah. 

2. Kepala sekolah (bersama Wakil Kepala Sekolah), adalah penanggung jawab 

pendidikan pada satuan pendidikan (SMP, SMA, dan SMK) secara 

keseluruhan, termasuk penanggung jawab dalam membuat kebijakan 

pelaksanaan pelayanan BK. 

3. Koordinator BK (bersama Konselor Sekolah) adalah pelaksana utama 

pelayanan BK. 
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4. Guru (Mata Pelajaran dan Praktek), adalah pelaksana pengajaran dan praktik/ 

latihan 

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

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

siswa) satu kelas tertentu 

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

latihan, dan bimbingan di SMP, SMA, san SMK 

7. Tata Usaha, adalah pembantu Kepala Sekolah dan penyelenggaraan 

administrasi dan ketatausahaan 

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

dan tokoh masyarakat, yang berperan membantu penyelenggaraan satuan 

pendidikan yang bersangkutan.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap personil sekolah 

mempunyai tugas dan peran masing-masing dalam membantu pelaksanaan 

program bimbingan dan konseling maka dibutuhkan kerja sama yang baik dan 

komunikatif antar personil sekolah tersebut. 

 

2.3 Kesiapan Konselor untuk Melaksanakan Layanan Bimbingan 

dan Konseling sesuai KTSP 

Kesiapan konselor yang benar-benar matang sangat diperlukan dalam 

melaksanakan layanan bimbingan dan konseling sekarang ini karena pada 

kurikulum KTSP ini terdapat pembuatan program BK baru yang disesuaikan 

dengan KTSP yang berbeda dengan program yang sebelumnya. Pemerintah 
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memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada sekolah untuk mengembangkan 

kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Untuk lebih jelasnya maka 

akan diuraikan tentang kesiapan konselor. 

2.3.1 Kesiapan Konselor 

Kata kesiapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 1059) berasal 

dari kata siap, yang berarti “sudah bersedia (untuk)”, sehingga dengan 

mendapatkan awalan ke- dan akhiran –an dapat diartikan bahwa kesiapan adalah 

suatu perbuatan atau tindakan (termasuk hal atau rancangan dan sebagainya) yang 

sudah tersedia, yang mengarah kepada suatu tujuan tertentu.  

Kesiapan adalah hal penting yang harus ada ketika individu melakukan 

suatu hal, adapun pengertian kesiapan menurut Sukardi (2007:58) kesiapan 

merupakan kemampuan untuk menerima suatu situasi dan bertindak dengan cepat. 

Dengan begitu individu bisa dikatakan ia siap menghadapi suatu hal adalah ketika 

ia mampu untuk merespon stimulus dengan cepat dan tepat. 

Menurut Surya (dalam Mulyasa, 2004: 197) Kesiapan dapat diartikan 

sebagai sejumlah pola-pola atau kecakapan tertentu yang diperlukan untuk suatu 

tindakan. Dalam teori yang dikemukakan oleh Thorndike, kesiapan merupakan 

salah satu hukum yang ada dalam teori belajarnya yaitu hukum kesiapan atau Law 

of Readiness yang berbunyi “Jika suatu organisme didukung oleh kesiapan yang 

kuat untuk memperoleh stimulus maka pelaksanaan tingkah laku akan 

menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi  cenderung diperkuat”. 

Organisme yang dimaksud disini adalah individu yang mempunyai kesiapan 

dalam melakukan hal/pekerjaannya yang memperoleh hasil memuaskan karena 
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semua keputusan dan tindakan dipertimbangkan dengan matang sesuai dengan 

stimulus yang diterima. 

Menurut Sudarsono dalam Tri Anni (2006: 21) yaitu kesiapan untuk 

menanggapi  atau bereaksi menerima reaksi tertentu, ada tiga keadaan yang 

menunjukkan berlakunya hukum ini, yaitu: 

1. Apabila individu memiliki kesiapan untuk bertindak atau berprilaku dan 

dapat melaksanakannya, maka dia akan mengalami kepuasan. 

2. Apabila individu memiliki kesiapan untuk bertindak atau berprilaku tetapi 

tidak dapat melaksanakannya, maka ia akan merasa kecewa. 

3. Apabila individu tidak memiliki kesiapan untuk bertindak atau 

berperilaku, dan dipaksa untuk melakukannya maka akan menimbulkan 

keadaan yang tidak memuaskan. 

Berdasarkan beberapa pengertian kesiapan diatas dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud kesiapan adalah titik kematangan seseorang yang meliputi 

kapasitas fisik dan mental untuk belajar, disetai pemahaman yang dimiliki dan 

diperlukan suatu tindakan. 

Kesiapan konselor sangat diperlukan karena dalam hal ini konselor 

melaksanakan suatu program baru di sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dan karakteristik siswa sehingga dapat membantu siswa menjadi pandai, mandiri, 

bertanggung jawab dan dapat mengembangan potensinya secara optimal. 

Pelaksanaan program baru di sekolah tidak terlepas dari kendala atau masalah, 

agar dapat meminimalisir adanya kendala dalam melaksanakan layanan BK sesuai 

KTSP maka perlu adanya kesiapan yang tinggi.  
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Dalam Bimbingan dan Konseling salah satu faktor penentu berhasil atau 

tidaknya pelaksanaan suatu layanan konseling tergantung pada kesiapan dari 

konselor itu sendiri. Wujud kesiapan konselor dapat dilihat dari beberapa aspek 

atau komponen yang terkandung dalam konsep kompetensi (Gardon dalam 

Mulyasa, 2002: 38) yaitu sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. 

2. Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang 

dimiliki oleh individu. 

3. Kemampuan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk 

melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

4. Nilai (value), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara 

psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. 

5. Sikap (attitude), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau 

reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. 

6. Minat (interest), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu 

perbuatan. 

Kesiapan konselor merupakan kemampuan konselor untuk melaksanakan 

layanan bimbingan dan konseling yang dapat dilihat dari pemahaman konselor 

dalam layanan bimbingan dan konseling sehingga dapat diaplikasikan melalui 

sikap konselor. Pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat, 

merupakan wujud dari kesiapan konselor dalam melaksanakan layanan konseling. 

Konselor dikatakan siap jika konselor telah berhasil memenuhi semua yang 

terkandung dalam wujud kesiapan konselor diatas. Dari beberapa wujud kesiapan 
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tersebut peneliti memfokuskan penelitian pada wujud kesiapan konselor yaitu 

pemahaman dan sikap konselor terhadap layanan BK sesuai KTSP karena kalau 

hanya ditinjau dari pemahaman saja masih kurang bila tidak diimbangi dengan 

sikap konselor tersebut. Dalam wujud kesiapan pemahaman konselor didalamnya 

sudah mencakup pengetahuan dan nilai/keyakinan sedangkan dalam sikap 

konselor terdapat minat konselor untuk melakukan sesuatu didalamnya terhadap 

KTSP.  

2.3.1.1 Kesiapan Konselor ditinjau dari Pemahaman Konselor dalam Pelayanan 

BK 

Konselor dikatakan paham untuk melaksanakan layanan BK sesuai KTSP 

apabila konselor tersebut paham tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling dan kegiatan pendukungnya, mempunyai pemahaman membuat 

program BK yang sesuai dengan kebutuhan siswa, mempunyai pemahaman 

tentang penilaian kegiatan yang sudah dilaksanakan, mampu mamahami tugas 

perkembangan siswa, mempunyai pemahaman tentang pengelolaan pelaksanaan 

layanan BK mulai dari tahap perencanaan, evaluasi dan tindak lanjut, mampu 

menjalin kerja sama yang baik dan komunikatif antar personil sekolah yang lain. 

2.3.1.2 Kesiapan Konselor ditinjau dari Sikap Konselor tehadap Layanan BK 

sesuai KTSP 

Konselor dikatakan siap melaksanakan layanan BK sesuai KTSP bukan 

hanya dilihat dari aspek pemahamanya saja tetapi harus dapat diimbangi dengan 

sikap konselor terhadap pelayanan BK sesuai KTSP. Sikap merupakan integrasi 

antara pemikiran, perasaan, keinginan untuk merespon terhadap suatu objek.  
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Gerungan (2004: 161) memberikan penjelasan mengenai pengertian sikap 

sebagai berikut: 

”Pengertian attitude itu dapat kita terjemahkan dengan kata sikap 
atau sikap perasaan, tetapi sikap disertai oleh kecenderungan 
bertindak sesuai dengan sikap terhadap obyek tadi. Jadi attitude itu 
dapat diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan bereaksi terhadap 
suatu hal”. 

 
Menurut Walgito (2003:110) sikap merupakan organisasi pendapat, 

keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai 

adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk 

memberikan respon atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya 

felling seseorang, kemudian tergantung pada anggapan seseorang apakah objek 

tersebut perlu atau tidak untuk direspon dalam bentuk tindakan.  

Berdasarkan pengertian sikap yang telah dipaparkan diatas, sikap 

terbentuk dari beberapa komponen atau beberapa aspek. Menurut pendapat 

Walgito (2003: 111) sikap mempunyai komponen sebagai berikut: 

1. Komponen Kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang 
berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal 
yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap 
objek sikap 

2. Komponen Afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang 
berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek 
sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak 
senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah 
sikap yaitu positif dan negatif. 

3. Komponen Konatif (komponen perilaku), yaitu komponen yang 
berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap, 
yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak terhadap 
objek sikap yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan 
bertindak atau perilaku seseorang terhadap objek sikap. 
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Menurut Azwar (1998: 24-28) menyatakan bahwa komponen sikap adalah 

sebagai berikut: 

1. Komponen Kognitif, yaitu berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang 

berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. 

2. Komponen Afektif, yaitu menyangkut masalah emosional subyektif seseorang 

terhadap suatu objek sikap. 

3, Komponen Perilaku, yaitu menunjukkan bagaimana perilaku atau 

kecenderungan berperilaku yang ada pada diri seseorang berkaitan dengan 

objek yang dihadapinya. 

Dari pendapat diatas mengenai komponen atau aspek sikap diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa sikap mempunyai komponen-komponen sebagai 

berikut: 

1. Komponen Kognitif, yaitu komponen yang berkaitan dengan pikiran, 

pengetahuan, keyakinan atau kepercayaan seseorang mengenai objek sikap. 

Dalam penerapannya komponen ini berkaitan dengan pikiran, pengetahuan, 

pandangan, keyakinan atau kepercayaan konselor terhadap layanan bimbingan 

dan konseling KTSP 

2. Komponen Afektif, yaitu menyangkut masalah emosional subyektif, perasaan 

atau emosi seseorang terhadap objek terutama dalam penilaian. Pada komponen 

afektif ini menyangkut masalah emosional subyektif, perasaan atau emosi 

konselor sekolah terhadap layanan bimbingan dan konseling terutama dalam 

penilaian secara subyektif 
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3. Komponen Konatif, yaitu menunjukkan perilaku atau kecenderungan 

berperilaku yang ada pada diri seseorang berkaitan dengan objek yang 

dihadapinya. Pada komponen ini menunjukkan perilaku atau kecenderungan 

berperilaku terhadap layanan bimbingan dan konseling sesuai KTSP. Hal ini 

bisa dilihat melalui bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh konselor dalam 

melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Keberhasilan kegiatan yang dilakukan dalam suatu penelitian banyak 

ditentukan oleh metode yang digunakan. Ketepatan metode akan mengatur arah 

serta tujuan penelitian. Oleh karena itu metode penelitian mempunyai peran 

penting dalam menentukan kualitas hasil penelitian.  

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan 

karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu (Azwar, 2004:7). 

Penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang kesiapan konselor untuk 

melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling sesuai KTSP. Dalam hal ini, 

peneliti ingin memperoleh informasi yang benar, obyektif, dan gambaran yang 

faktual tentang fenomena yang diselidiki. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Identifikasi Variabel 

Menurut Sutrisno Hadi dalam Arikunto (2006: 116) variabel adalah gejala 

yang bervariasi yang menjadi obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini variabelnya adalah kesiapan 

konselor untuk melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling sesuai KTSP. 
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3.2.2 Jenis Variabel 

Dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel penelitian (variabel 

tunggal) yaitu kesiapan konselor untuk melaksanakan layanan bimbingan dan 

konseling sesuai KTSP. 

3.2.3 Hubungan Antar Variabel 

Variabel dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel tunggal yaitu 

kesiapan konselor untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling sesuai 

KTSP, sehingga tidak terdapat hubungan antar variabel yang mempengaruhi dan 

variabel yang dipengaruhi. 

3.2.4 Definisi Operasional 

Kesiapan konselor untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling 

sesuai KTSP adalah kemampuan konselor untuk melaksanakan layanan 

bimbingan dan konseling yang dapat dilihat dari pemahaman konselor terhadap 

layanan bimbingan dan konseling sesuai KTSP sehingga dapat diaplikasikan 

melalui sikap konselor. Seorang konselor dikatakan siap jika telah mampu 

menguasai, memahami, dan menerapkan layanan Bimbingan dan Konseling 

dengan baik. 

Kesiapan konselor dilihat dari segi pemahaman konselor dalam layanan 

BK dapat dijabarkan melalui: perencanaan kegiatan BK, pelaksanaan kegiatan 

BK, penilaian kegiatan BK, serta pengelolaan dan pengorganisasian BK. 

Sedangkan kesiapan konselor dilihat dari segi sikap konselor terhadap layanan BK 

sesuai KTSP dapat dilihat melalui: kognitif, afektif, dan konatif.  
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2006: 55) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi menurut Sutrisno Hadi (2004: 182) adalah seluruh 

penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki dan sejumlah penduduk atau 

individu tersebut mempunyai satu sifat yang sama. 

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang dapat berupa manusia, benda-

benda, hewan, tunbuh-tunbuhan dan peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang 

memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah seluruh konselor SMA Negeri se-Kabupaten Jepara karena 

populasi ini diambil berdasarkan tujuan dari diadakannya penelitian ini. 

Tabel 3.3 
Daftar Jumlah Konselor Sekolah 

SMA Negeri se-Kabupaten Jepara 
  No. Nama Sekolah Jumlah Guru 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SMA Negeri 1 Bangsri 

SMA Negeri 1 Jepara 

SMA Negeri 1 Mayong 

SMA Negeri 1 Mlonggo 

SMA Negeri 1 Nalumsari 

SMA Negeri 1 Pecangaan 

SMA Negeri 1 Tahunan 

SMA Negeri 1 Welahan 

4 

7 

3 

3 

2 

4 

4 

3 

 Jumlah 30 
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3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006: 

131) sedangkan menurut Sugiyono (2006: 56) sampel adalah sebagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dari beberapa pengertian 

tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari 

populasi yang akan diteliti yang menggambarkan populasinya secara keseluruhan. 

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini seluruh konselor 

sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Jepara. Sehubungan dengan jumlah 

populasinya yang kurang dari 100 orang, maka sampel yang digunakan adalah 

dengan menggunakan total sampling. Penelitian ini menggunakan teknik total 

sampling dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa jumlah populasinya kurang 

dari 100 orang maka sampel diambil seluruhnya. Oleh karena sampel diambil 

seluruhnya maka penelitian ini merupakan penelitian populasi. 

 

3.4 Metode dan Alat Pengumpul Data 

3.4.1 Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006: 151). Menurut Azwar (1997: 101) yang 

menyatakan bahwa kuesioner (queistionnair) merupakan bentuk suatu instrumen 

pengumpulan data yang sangat fleksibel dan relatif mudah digunakan.  

Angket atau kuesioner digunakan karena data yang diungkap berupa data 

faktual atau yang dianggap fakta dan kebenaran yang diketahui oleh subjek 
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sehingga diperoleh data yang tepat dan akurat serta reliabel. Dalam penelitian ini 

menggunakan angket karena untuk mengetahui data tentang kesiapan konselor 

yang dilihat dari segi pemahaman konselor untuk melaksanakan layanan 

Bimbingan dan Konseling sesuai KTSP. 

Tabel 3.4 
Kategori Jawaban dan Cara Pemberian Skor 

Angket Pemahaman Konselor 
Kategori Jawaban Skor (+) Skor (-) 

Sangat Setuju 5 1 
Setuju 4 2 
Kurang Setuju 3 3 
Tidak Setuju 2 4 
Sangat Tidak Setuju 1 5 

 

Pada pernyataan angket tersebut akan mempunyai skor nilai dengan 

kategori jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak 

Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Setelah pemberian kategori jawaban 

selanjutnya akan ditentukan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.5 
Kriteria Angket Pemahaman Konselor dalam Pelayanan BK 

Interval Kriteria 
86% - 100% Sangat Baik 
71% - 85% Baik 
56% - 70% Cukup 
41% - 55% Kurang Baik 
25% - 40% Sangat Tidak Baik 

 

Keterangan: 

a. Pemahaman konselor dalam layanan BK dengan kategori sangat baik 

Konselor mempunyai pemahaman yang sangat baik berarti konselor 

memiliki pemahaman terhadap perencanaan kegiatan BK (pemahaman tentang 

tugas perkembangan, pemahaman tentang program BK yang sangat baik), 



42 

 

memiliki pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan BK atau pemahaman tentang 

esensi pelayanan BK yang sangat baik, memiliki pemahaman tentang penilaian 

kegiatan BK atau pemahaman tentang proses dan hasil kegiatan BK yang sangat 

baik, dan pemahaman tentang pengelolaan dan pengorganisasian kegiatan BK 

yang sangat baik, ditandai dengan perolehan skor persentase dengan rentangan 

antara 86-100%. 

b. Pemahaman konselor dalam layanan BK dengan kategori baik 

Konselor mempunyai pemahaman yang baik berarti konselor memiliki 

pemahaman terhadap perencanaan kegiatan BK (pemahaman tentang tugas 

perkembangan, pemahaman tentang program BK yang baik), memiliki 

pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan BK atau pemahaman tentang esensi 

pelayanan BK yang baik, memiliki pemahaman tentang penilaian kegiatan BK 

atau pemahaman tentang proses dan hasil kegiatan BK yang baik, dan pemahaman 

tentang pengelolaan dan pengorganisasian kegiatan BK yang baik, ditandai 

dengan perolehan skor persentase dengan rentangan antara 71-85%. 

c. Pemahaman konselor dalam layanan BK dengan kategori cukup 

Konselor mempunyai pemahaman cukup berarti konselor memiliki 

pemahaman terhadap perencanaan kegiatan BK (pemahaman tentang tugas 

perkembangan, pemahaman tentang program BK cukup), memiliki pemahaman 

terhadap pelaksanaan kegiatan BK atau pemahaman tentang esensi pelayanan BK 

cukup, memiliki pemahaman tentang penilaian kegiatan BK atau pemahaman 

tentang proses dan hasil kegiatan BK cukup, dan pemahaman tentang pengelolaan 
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dan pengorganisasian kegiatan BK cukup, ditandai dengan perolehan skor 

persentase dengan rentangan antara 56-70%. 

d. Pemahaman konselor dalam layanan BK dengan kategori tidak baik 

Konselor mempunyai pemahaman yang tidak baik berarti konselor 

memiliki pemahaman terhadap perencanaan kegiatan BK (pemahaman tentang 

tugas perkembangan, pemahaman tentang program BK yang tidak baik), memiliki 

pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan BK atau pemahaman tentang esensi 

pelayanan BK yang tidak baik, memiliki pemahaman tentang penilaian kegiatan 

BK atau pemahaman tentang proses dan hasil kegiatan BK yang tidak baik, dan 

pemahaman tentang pengelolaan dan pengorganisasian kegiatan BK yang tidak 

baik, ditandai dengan perolehan skor persentase dengan rentangan antara 41-55%. 

e. Pemahaman konselor dalam layanan BK dengan kategori sangat tidak baik 

Konselor mempunyai pemahaman yang sangat tidak baik berarti konselor 

memiliki pemahaman terhadap perencanaan kegiatan BK (pemahaman tentang 

tugas perkembangan, pemahaman tentang program BK yang sangat tidak baik), 

memiliki pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan BK atau pemahaman tentang 

esensi pelayanan BK yang sangat tidak baik, memiliki pemahaman tentang 

penilaian kegiatan BK atau pemahaman tentang proses dan hasil kegiatan BK 

yang sangat tidak baik, dan pemahaman tentang pengelolaan dan 

pengorganisasian kegiatan BK yang sangat tidak baik, ditandai dengan perolehan 

skor persentase dengan rentangan antara 25-40%. 
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3.4.2 Skala Psikologi 

Skala psikologi selalu mengacu pada alat ukur alat ukur aspek atau atribut 

afektif. Alasan digunakannya skala psikologi karena aspek yang diukur adalah 

aspek psikologi yaitu tentang kesiapan konselor yang dilihat dari sikap konselor 

terhadap layanan bimbingan dan konseling sesuai KTSP. Skala sikap berwujud 

kumpulan pernyataan-pernyataan sikap yang ditulis, disusun, dan dianalisis 

sedemikian rupa sehingga respon seseorang terhadap pernyataan tersebut dapat 

diberi skor dan kemudian dapat diinterpretasi, skala sikap tidak terdiri dari hanya 

satu stimulus atau satu pernyataan, namun selalu berisi banyak item (Azwar, 

1999: 105). 

Tabel 3.6 
Kategori Jawaban dan Cara Pemberian Skor 

Skala Sikap Konselor terhadap KTSP 
Kategori Jawaban Skor (+) Skor (-) 

Sangat Setuju 5 1 
Setuju 4 2 
Kurang Setuju 3 3 
Tidak Setuju 2 4 
Sangat Tidak Setuju 1 5 

 

Pada rancangan skala yang telah ditetapkan, maka responden akan diminta 

untuk menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap isi pernyataan dalam 

lima kategori respon yaitu (SS) Sangat Setuju, (S) Setuju, (KS) Kurang Setuju, 

(TS) Tidak Setuju, (STS) Sangat Tidak Setuju. Penskoran setiap jenis respon 

terhadap setiap pernyataan akan mendapat bobot nilai sesuai dengan arah 

pernyataan kemudian akan ditentukan kriteria-kriteria sebagai berikut: 
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Tabel 3.7 
Kriteria Skala Sikap Konselor terhadap layanan BK 

Interval Kriteria 
86% - 100% Sangat Baik 
71% - 85% Baik 
56% - 70% Cukup 
41% - 55% Tidak Baik 
25% - 40% Sangat Tidak Baik 

 

Keterangan: 

a. Sikap konselor terhadap layanan BK dengan kategori sangat baik 

Konselor mempunyai sikap yang sangat baik berarti konselor memiliki 

kognitif (pengetahuan, pandangan, dan keyakinan yang sangat baik terhadap 

layanan BK sesuai KTSP), memiliki afektif (perasaan terhadap layanan BK yang 

sangat baik), dan konatif atau memiliki kecenderungan untuk 

mengimplementasikan layanan BK sesuai KTSP yang sangat baik, ditandai 

dengan perolehan skor persentase dengan rentangan antara 86-100%. 

b. Sikap konselor terhadap layanan BK dengan kategori baik 

Konselor mempunyai sikap yang baik berarti konselor memiliki kognitif 

(pengetahuan, pandangan, dan keyakinan yang baik terhadap layanan BK sesuai 

KTSP), memiliki afektif (perasaan terhadap layanan BK yang baik), dan konatif 

atau memiliki kecenderungan untuk mengimplementasikan layanan BK sesuai 

KTSP yang baik, ditandai dengan perolehan skor persentase dengan rentangan 

antara 71-85%. 

c. Sikap konselor terhadap layanan BK dengan kategori cukup 

Konselor mempunyai sikap yang cukup berarti konselor memiliki kognitif 

(pengetahuan, pandangan, dan keyakinan yang cukup terhadap layanan BK sesuai 
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KTSP), memiliki afektif (perasaan terhadap layanan BK yang cukup), dan konatif 

atau memiliki kecenderungan untuk mengimplementasikan layanan BK sesuai 

KTSP yang cukup, ditandai dengan perolehan skor persentase dengan rentangan 

antara 56-70%. 

d. Sikap konselor terhadap layanan BK dengan kategori tidak baik 

Konselor mempunyai sikap yang tidak baik berarti konselor memiliki 

kognitif (pengetahuan, pandangan, dan keyakinan yang tidak baik terhadap 

layanan BK sesuai KTSP), memiliki afektif (perasaan terhadap layanan BK yang 

tidak baik), dan konatif atau memiliki kecenderungan untuk 

mengimplementasikan layanan BK sesuai KTSP yang tidak baik, ditandai dengan 

perolehan skor persentase dengan rentangan antara 41-55%. 

e. Sikap konselor terhadap layanan BK dengan kategori sangat tidak baik 

Konselor mempunyai sikap yang sangat tidak baik berarti konselor 

memiliki kognitif (pengetahuan, pandangan, dan keyakinan yang sangat tidak baik 

terhadap layanan BK sesuai KTSP), memiliki afektif (perasaan terhadap layanan 

BK yang sangat tidak baik), dan konatif atau memiliki kecenderungan untuk 

mengimplementasikan layanan BK sesuai KTSP yang sangat tidak baik, ditandai 

dengan perolehan skor persentase dengan rentangan antara 25-40%. 

3.4.3 Penyusunan Instrumen 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen 

dilaksanakan dengan beberapa tahap, baik dalam pembuatan maupun uji coba. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini : 
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Bagan 3.8 
 

Langkah Dasar sebagai Alur Kerja dalam Penyusunan Instrumen 
 

  
 
 

  
 

 

 

Tabel 3.9 

Kisi-Kisi Pengembangan Instrumen 

Variabel Komponen Indikator Deskriptor 
Alat 

Pengumpul 
Data 

Kesiapan 
Konselor 
untuk 
melaksanak
an layanan 
BK sesuai 
KTSP 

Pemahaman 
konselor 
dalam 
pelayanan BK 
1. Perencanaan 

kegiatan BK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pelaksanaan 

 
 
 
 
1.1 Pemahaman 

tentang tugas 
perkembanga
n siswa 

 
1.2 Pemahaman 

tentang 
program 
bimbingan 
dan 
konseling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Pemahaman 

 
 
 
 
1.1.1 Mempunyai 

pemahaman 
tentang tugas 
perkembangan 
siswa 

1.2.1 Memahami tentang 
program 
bimbingan dan 
konseling sesuai 
kebutuhan siswa  

1.2.2 Memahami 
program tahunan, 
semesteran, 
bulanan, 
mingguan, dan 
harian 

1.2.3 Memahami tentang 
evaluasi program 
bimbingan dan 
konseling 

 
2.1.1 Memahami tentang 

 
 
 
 
Angket 
 
 
 
 
Angket 
 
 
 
 
Angket 
 
 
 
 
 
Angket 
 
 
 
 
Angket 

Revisi Instrumen Jadi 

Kisi-kisi 
Instrumen Instrumen Uji Coba 
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kegiatan BK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Penilaian 

kegiatan BK 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pengelolaan 

dan 

tentang 
esensi 
pelayanan 
bimbingan 
dan 
konseling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Pemahaman 

tentang 
proses dan 
hasil kegiatan 
bimbingan 
dan 
konseling 

 
 
4.1 Pemahaman 

tentang peran 

Layanan 
bimbingan dan 
konseling(orientas
i, informasi, 
penempatan dan 
penyaluran, 
penguasaan 
kontent, konseling 
perorangan, 
bimbingan 
kelompok, 
konseling 
kelompok, 
konsultasi, 
mediasi) 

2.1.2 Memahami tentang 
kegiatan 
pendukung 
BK(aplikasi 
instrumen, 
himpunan data, 
konfrensi kasus, 
kunjungan rumah, 
tampilan 
kepustakaan, alih 
tangan kasus) 

2.1.3 Memahami 
ketrampilan dalam 
melaksanakan 
bidang bimbingan 
pribadi, sosial, 
belajar, dan karier 

2.1.4 Mampu 
mengembangkan 
media BK 

3.1.1 Mampu memahami 
evaluasi segera, 
jangka pendek, 
jangka panjang 

3.1.2 Mampu memahami 
evaluasi layanan 
yang telah 
dilaksanakan 

 
4.1.1 Mampu 

memahami peran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angket 
 
 
 
 
 
Angket 
 
 
Angket 
 
 
 
Angket 
 
 
 
 
Angket 
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pengorganis
asian 
kegiatan BK 

dalam 
pengelolaan 
dan 
organisasi 
kegiatan BK 
di sekolah 

 

dan tanggung 
jawab kepala 
sekolah 

4.1.2 Mampu 
memahami peran 
dan tanggung 
jawab guru 

4.1.3 Mampu 
memahami tugas 
dan tanggung 
jawab konselor 
penunjang 
kegiatan BK 

 
 
 
Angket 
 
 
 
Angket 
 
 
 
 
 

 Sikap konselor 
terhadap 
layanan BK 
1. Kognitif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Afektif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Konatif 

 
 
 
1.1 Pengetahuan 
 
 
 
 
 
1.2 Pandangan 
 
 
 
1.3 Keyakinan 
 
 
 
2.1 Perasaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Perilaku 

 
 
 
1.1.1 Memiliki 

pengetahuan yang 
luas terhadap 
layanan BK yang 
telah 
dilaksanakannya 

1.2.1 Memiliki 
pandangan 
terhadap layanan 
BK 

1.3.1 Memiliki 
keyakinan terhadap 
layanan BK 

 
2.1.1 Mempunyai 

perasaan senang 
atau tidak senang  

 
2.1.2 Menerima atau 

tidak menerima 
terhadap layanan 
BK yang 
dilaksanakan 

 
3.1.1 Kecenderungan 

berperilaku 
terhadap layanan 
BK melalui bentuk 
kegiatan yang 
dilaksanakannya 

 
 
 
Skala Sikap 
 
 
 
 
 
Skala Sikap 
 
 
 
Skala Sikap 
 
 
 
Skala Sikap 
 
 
 
Skala Sikap 
 
 
 
 
 
Skala Sikap 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas Data 

3.5.1 Validitas 

Penelitian ini menggunakan construc validity (validitas konstruksi teoritis) 

karena aspek-aspek yang akan diukur berlandaskan teori tertentu. Menurut Allen 

& Yen dalam Azwar (2000: 48) validitas konstruk adalah tipe validitas yang 

menunjukkan sejauh mana tes mengungkap suatu trait atau konstruk teoritik yang 

hendak diukurnya. Konsep validitas ini bertitik tolak dari konstruksi teoritik yang 

lahir dari definisi-definisi yang digunakan peneliti sebagai perangkat kerja. Dalam 

penelitian ini, untuk mengukur validitas menggunakan rumus Product Moment 

karena jawaban skor responden berupa interval 1-5 sehingga skor total juga 

berupa interval, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−

−
= 2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan: 

rxy  : Koefisien korelasi antara x dan y 

N  : Jumlah subjek (responden) 

∑ X  : Jumlah skor item 

∑Y  : Jumlah skor total  

∑ 2X  : Jumlah kuadrat skor item 

∑ 2Y  :  Jumlah kuadrat skor total  

(Arikunto, 2006: 274) 

 

Hasil penghitungan diatas kemudian dikonsultasikan dengan tabel product 

moment dengan taraf signifikan 5%, jika r hitung> r tabel maka butir instrumen dapat 

dikatakan valid. 
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Uji coba angket pemahaman konselor dengan jumlah item 59 butir dan 

untuk skala sikap konselor 28 butir. Setelah diuji cobakan selanjutnya dilakukan 

penyekoran (lampiran) dilanjutkan dengan uji validitas. Perhitungan tersebut 

dibantu dengan alat komputer. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan 

rumus Product Moment dengan taraf signifikansi 5% dan jumlah subyek 20 orang, 

diperoleh rtabel sebesar 0,44 dengan keterangan bahwa ternyata dari 59 butir angket 

pemahaman konselor dalam pelayanan BK terdapat 47 butir yang valid dan 12 

butir dinyatakan tidak valid 7, 15, 18, 23, 24, 30, 39, 43, 47, 51, 54, 59. Untuk 

skala sikap konselor terhadap layanan BK sesuai KTSP terdiri dari 28 butir dan 23 

butir yang valid dan terdapat 5 butir yang tidak valid antara lain nomor 2, 3, 11, 

22, 27. 

3.5.2 Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang 

reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga (Arikunto, 2006: 178). 

Dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha karena rumus Alpha 

untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0 (Arikunto, 2006: 

196). Rumus Alpha dapat dijabarkan sebagai berikut: 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ Σ
−

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−
= 2

2

11 1
1 t

b
k

kr
σ
σ  

Keterangan : 

rii  :  Reliabilitas instrumen  

k  :  Banykanya butir pertanyaan/ banyaknya soal  
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∑ 2bσ  :  Jumlah varians butir  

∑ 2tσ  :  Varians total  

(Arikunto, 2006: 196) 

Jika r 11 > r tabel instrumen dikatakan reliabel dan jika r 11 < r tabel instrumen 

dikatakan tidak reliabel (Arikunto, 2006: 179). Adapun kriteria reliabel soal 

menurut Danim (2007: 1999) adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.8 
Kriteria Reliabilitas Soal 

No. Rentan Skor Kriteria 
1 ..... ≤ 0,59 Reliabilitas Sangat Rendah 
2 0,6 ≤ 0,89 Reliabilitas Sedang 
3 0,9 ≤ 1 Reliabilitas Tinggi 

 

Dari hasil perhitungan dengan rumus Alpha, kemudian dikonsultasikan 

dengan tabel interpretasi nilai r ( reliabilitas ). Apabila angka analisis yang 

diperoleh dari hasil perhitungan ( r analisis atau r 11 ) mempunyai reliabilitas 

tinggi, maka instrumen tersebut adalah reliabel atau dapat dipercaya untuk 

digunakan dalam penelitian yang sebenarnya. 

Uji reliabilitas instrumen pada angket dan skala sikap menggunakan 

rumus alpha dari hasil perhitungannya kemudian dikonsultasikan dengan rtabel 

product moment untuk N= 20 dengan taraf signifikan  5% ditemukan rhitung 

sebanyak 0,938 termasuk dalam kategori reliabilitas tinggi. Untuk skala sikap 

konselor terhadap layanan BK sesuai KTSP diperoleh taraf signifikan 5% 

ditemukan rhitung sebanyak 0,693 termasuk dalam reliabilitas sedang. Dengan 

demikian berarti rhitung > dari rtabel sehingga instrumen ini dapat dikatakan reliabel 

untuk digunakan dalam penelitian. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam Sudjana (2005: 7) analisis deskriptif merupakan bagian dari 

statistik yang berusaha melukiskan dan menganalisis kelompok yang diberikan 

tanpa membuat atau menarik kesimpulan tentang populasi atau kelompok yang 

lebih besar. Tujuan menggunakan deskriptif adalah mendeskripsikan gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, 

serta hubungan fenomena yang diselidiki. 

Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

analisis deskriptif melalui rumus persentase karena menggambarkan keadaan atau 

suatu fenomena yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

P = n : N x 100% 

Keterangan: 

P : Prosentase 

n : Skoor riil 

N : Skor Ideal  

(Moh Ali, 1997: 184) 

Kelebihan dari analisis deskriptif persentase antara lain: 

1. Untuk menggambarkan ciri-ciri dasar data dalam studi 

2.  Menyediakan perhitungan yang sederhana tentang sampel dan ukuran 

3.  Terdapat grafik sederhana yang dapat membentuk dasar setiap analisis 

data kuantitatif 

4.  Dapat membantu untuk menghitung data dalam jumlah besar dengan 

persentase 



54 

 

5.  Dapat dengan mudah dimengerti oleh orang yang baru mempelajarinya.  

Kelemahan analisis deskriptif persentase yaitu : 

1. Hanya menggambarkan apa yang terjadi pada data, 

2.  Hanya dapat menghitung data tunggal dan tidak dapat dikorelasikan 

dengan data yang lain 

(William.2006. Metode Penelitian Knowledge Base. MUD dex. http:// 

www.google.com/edu/lists/acw/uddex. (8 Maret 2010) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian tentang kesiapan konselor untuk melaksanakan layanan bimbingan dan 

konseling sesuai KTSP di SMA Negeri se-Kabupaten Jepara 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesiapan konselor yang 

ditinjau dari pemahaman dan sikap konselor untuk melaksanakan layanan 

bimbingan dan konseling sesuai KTSP pada SMA Negeri di Kabupaten Jepara. 

Dalam deskripsi hasil penelitian ini akan dijelaskan hasil analisis deskripsi 

persentase secara keseluruhan, tiap komponen, tiap indikator. 

4.1.1 Kesiapan Konselor ditinjau dari Pemahaman Konselor dalam 

Pelayanan Bimbingan dan Konseling sesuai KTSP 

Dalam hal ini kesiapan konselor dalam pelayanan Bimbingan dan 

Konseling dapat dilihat melalui pemahaman konselor dalam pelayanan Bimbingan 

dan Konseling dan dilihat dari sikap konselor terhadap layanan Bimbingan dan 

Konseling. Untuk lebih jelas akan dibahas secara rinci dengan analisis deskriptif 

pada masing-masing komponen dan indikator yang akan menggambarkan 

kesiapan konselor dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah . 
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4.1.1.1 Pemahaman Konselor dalam Pelayanan BK Secara Keseluruhan dan Tiap 

Komponen 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase pemahaman konselor 

dalam pelayanan bimbingan dan konseling sesuai KTSP pada SMA Negeri di 

Kabupaten Jepara tahun ajaran 2009/2010 sebesar 61% termasuk dalam kriteria 

cukup. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dapat dilihat dari tiap 

komponen yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan Bimbingan dan Konseling 

yaitu perencanaan kegiatan BK, pelaksanaan kegiatan BK, penilaian kegiatan BK, 

serta pengelolaan dan pengorganisasian kegiatan BK. Hasil penelitian dapat 

dipaparkan dalam bentuk sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Pemahaman Konselor dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

No Komponen % Kriteria 
1. 
2. 
3. 
4. 

Pemahaman tentang perencanaan kegiatan BK 
Pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan BK 
Pemahaman tentang penilaian kegiatan BK 
Pemahaman tentang pengelolaan dan 
pengorganisasian kegiatan BK 

60%
65%
70%
78%

Cukup 
Cukup 
Baik 
Baik 

 
Diagram 4.1 
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Berdasarkan tabel dan diagram diatas dapat dideskripsikan dari tiap 

komponen yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan BK. Pada komponen 

pemahaman tentang perencanaan kegiatan BK  dengan persentase sebesar 60% 

termasuk dalam kriteria cukup, artinya bahwa konselor dapat menunjukkan 

tentang tugas perkembangan siswa, dan konselor dapat menunjukkan tentang 

program Bimbingan dan Konseling yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Komponen yang kedua adalah pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan 

Bimbingan dan Konseling dengan persentase sebesar 65% termasuk dalam kriteria 

cukup, artinya bahwa konselor dapat menunjukkan tentang esensi pelayanan  

kegiatan Bimbingan dan Konseling mulai dari pelaksanaan layanan sampai 

kegiatan pendukung dan pengembangan media BK. 

Komponen yang ketiga adalah pemahaman tentang penilaian kegiatan 

Bimbingan dan Konseling dengan persentase 70% termasuk dalam kriteria baik, 

artinya bahwa konselor telah dapat menunjukkan tentang proses dan hasil 

kegiatan melalui evaluasi layanan Bimbingan dan Konseling. 

Komponen yang keempat adalah pemahaman tentang pengelolaan dan 

pengorganisasian kegiatan Bimbingan dan Konseling dengan persentase 78% 

termasuk dalam kriteria baik, artinya bahwa konselor dapat bekerja sama dengan 

semua personil disekolah antara lain konselor, kepala sekolah, guru mata 

pelajaran, wali kelas, dan staf administrasi. 

Gambaran lebih mendalam dari tiap-tiap komponen dapat dilihat dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi. Seperti tampak dalam tabel gambaran 
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pemahaman dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling dilihat dari masing-

masing indikator sebagai berikut: 

4.1.1.2 Pemahaman Konselor dalam Pelayanan BK Tiap Indikator 

Tabel 4.2 
Pemahaman Konselor dalam Pelayanan BK Tiap Indikator 

No Indikator % Kriteria 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 

Pemahaman tentang tugas Perkembangan siswa 
Pemahaman tentang program BK 
Pemahaman tentang esensi pelayanan BK 
Pemahaman tentang proses dan hasil kegiatan 
BK 
Pemahaman tentang peran dalam pengelolaan 
dan organisasi kegiatan BK 

73%
55%
65%
70%
 
78%

Baik 
Tidak Baik 
Cukup 
Cukup 
 
Baik 

 

Diagram 4.2 
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Dari Tabel dan diagram diatas pada pemahaman tentang tugas 

perkembangan siswa dengan persentase sebesar 73% termasuk dalam kriteria 

baik, artinya konselor dapat menunjukkan tentang tugas perkembangan siswa 

yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan program. Sedangkan pada 

pemahaman tentang program Bimbingan dan Konseling dengan persentase 

sebesar 55% termasuk dalam kriteria tidak baik. Artinya bahwa dalam 

perencanaan kegiatan Bimbingan dan Konseling konselor tidak dapat 

menunjukkan penyusunan program Bimbingan dan Konseling dengan baik dan 

benar. 

Pada indikator pemahaman tentang esensi pelayanan BK dengan 

persentase sebesar 65% pada kriteria cukup, artinya bahwa konselor mulai dapat 

menunjukkan esensi pelayanan BK sesuai dengan prosedur yang ada, diharapkan 

siswa dapat berkembang secara optimal karena konselor mampu memahami 

tentang layanan Bimbingan dan Konseling, kegiatan pendukung, keterampilan, 

dan media Bimbingan dan konseling 

Pada indikator pemahaman tentang proses dan hasil kegiatan BK dengan 

persentase sebesar 70% termasuk dalam cukup, artinya bahwa konselor mulai 

dapat menunjukkan proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling. Konselor 

mulai memahami tentang evaluasi segera, evaluasi jangka pendek, evaluasi jangka 

panjang, serta evaluasi layanan yang dilaksanakan agar layanan BK disekolah 

dapat berjalan dengan maksimal.  

Indikator pemahaman tentang peran dalam pengelolaan dan organisasi 

kegiatan BK dengan persentase 78% termasuk dalam kriteria yang baik, artinya 
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bahwa konselor mampu menunjukkan tentang perannya dalam pengelolaan dan 

organisasi kegiatan BK disekolah. Hal ini dapat dilihat pada kerja sama antar 

personil sekolah yaitu konselor, kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, 

dan staf administrasi. 

4.1.2 Kesiapan Konselor ditinjau dari Sikap Konselor terhadap Layanan 

Bimbingan dan Konseling sesuai KTSP 

4.1.2.1 Sikap Konselor terhadap Layanan BK Secara Keseluruhan dan Tiap 

Komponen 

Hasil analisis deskriptif persentase sikap konselor terhadap layanan 

bimbingan dan konseling sesuai KTSP pada SMA Negeri di Kabupaten Jepara 

tahun ajaran 2009/2010 secara keseluruhan sebesar 69% termasuk dalam kriteria 

cukup. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dapat dilihat dari tiap 

komponen yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Hasil penelitian dapat dipaparkan 

dalam bentuk sebagai berikut: 

Tabel 4.3 
Sikap Konselor terhadap layanan Bimbingan dan Konseling  KTSP 

No Komponen % Kriteria 
1. 
2. 
3. 

Kognitif 
Afektif 
Konatif 

75% 
68% 
55% 

Baik 
Cukup 
Tidak Baik 

 
Diagram 4.3 
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 Berdasarkan tabel dan diagram diatas menunjukkan bahwa sikap konselor 

pada komponen kognitif dengan persentase 75% termasuk dalam kriteria baik, 

artinya  bahwa sikap kognitif konselor telah memiliki pengetahuan, pandangan, 

dan keyakinan  terhadap layanan BK sesuai KTSP. Komponen afektif dengan 

persentase 68% dalam kriteria cukup, artinya konselor mulai memiliki perasaan 

terhadap layanan BK sesuai KTSP. Sedangkan pada komponen konatif dengan 

persentase 55% terdapat dalam kriteria tidak baik, artinya konselor kurang 

memiliki kecenderungan untuk mengimplementasikan layanan BK sesuai KTSP 

dengan baik dan benar.  

4.1.2.2 Sikap Konselor terhadap Layanan BK Tiap Indikator 

Tabel 4.4 
Sikap Konselor terhadap Layanan BK tiap Indikator 
No Komponen % Kriteria 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Pengetahuan 
Pandangan 
Keyakinan 
Perasaan 
Perilaku 

69% 
79% 
81% 
68% 
55% 

Cukup 
Baik 
Baik 
Cukup 
Tidak Baik 

 
Diagram 4.4 
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Pada tabel dan diagram diatas menunjukkan pada indikator pengetahuan 

dengan persentase 69% terdapat dalam kriteria cukup, artinya konselor mulai 

memiliki pengetahuan yang luas terhadap layanan Bimbingan dan Konseling yang 

dilaksanakan. Hal ini nampak terlihat dari pengetahuan konselor yang dapat 

terlihat dari pembuatan program BK, pelaksanaan kegiatan BK, serta evaluasi 

program BK. 

Pada indikator pandangan dengan persentase 79% berada dalam kriteria 

baik, artinya konselor memiliki pandangan terhadap layanan Bimbingan dan 

Konseling sesuai KTSP dengan dapat meningkatkan kinerja konselor untuk lebih 

baik dalam pelaksanaan kegiatan BK di sekolah. 

Pada indikator keyakianan dengan persentase 81% dalam kriteria baik 

artinya konselor mempunyai keyakinan terhadap layanan Bimbingan dan 

Konseling sesuai KTSP yang dapat meyakinkan dirinya bahwa konselor dapat 

membantu mengembangan potensi siswa dengan baik sesuai dengan bakat, minat, 

serta kemampuan siswa. 

Pada indikator perasaan dengan persentase 68% berada dalam kriteria 

cukup, artinya konselor mulai mempunyai perasaan terhadap layanan Bimbingan 

dan Konseling sesuai KTSP dengan perasaan senang ketika melaksanakan layanan 

konseling di sekolah. Sedangkan pada indikator perilaku dengan persentase 55% 

berada pada kriteria tidak baik, artinya konselor dalam perilakunya kurang 

terhadap implementasi layanan Bimbingan dan Konseling sesuai KTSP. Hal ini 

dapat dilihat dari cara berperilaku konselor terhadap layanan Bimbingan dan 

Konseling melalui bentuk kegiatan yang dilaksanakannnya. 
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4.2 Pembahasan  

4.2.1 Kesiapan Konselor Ditinjau dari Pemahaman Konselor dalam 

Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

 Berdasarkan analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa kesiapan 

konselor ditinjau dari pemahaman konselor dalam pelayanan Bimbingan dan 

Konseling pada SMA Negeri di Kabupaten Jepara tahun ajaran 2009/2010 dalam 

kriteria cukup. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan konselor SMA 

Negeri di Kabupaten Jepara mulai dapat memahami pelaksanakan pelayanan 

Bimbingan dan Konseling. 

 Bila dilihat dari komponennya menunjukkan bahwa pada komponen 

pemahaman tentang perencanaan kegiatan Bimbingan dan Konseling dengan 

kriteria cukup. Dengan ini dapat diartikan bahwa konselor dalam perencanaan 

kegiatan BK mulai memahami tentang pembuatan program yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa. 

Komponen yang kedua adalah pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan 

Bimbingan dan Konseling dalam kriteria cukup, artinya bahwa konselor mulai 

memahami tentang esensi pelayanan Bimbingan dan Konseling dari layanan BK, 

kegiatan pendukung BK, ketrampilan dalam melaksanakan bidang bimbingan, 

sampai pengembangan media. 

Komponen yang ketiga adalah pemahaman tentang penilaian kegiatan 

Bimbingan dan Konseling dengan kriteria baik, artinya bahwa konselor telah 

memahami tentang proses dan hasil kegiatan melalui evaluasi layanan antara lain 

evaluasi segera, evaluasi jangka pendek, dan evaluasi jangka panjang. 
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Komponen yang keempat adalah pengelolaan dan pengorganisasian 

kegiatan Bimbingan dan Konseling dengan kriteria baik, hal ini dapat diartikan 

bahwa konselor telah memahami perannya dalam mengelola dan 

mengorganisasikan Bimbingan dan Konseling dengan melakukan kerja sama 

kepada pihak terkait yaitu kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan wali kelas 

dengan begitu maka dapat membantu mempermudah dalam mengidentifikasi 

siswa dan mensosialisasikan program Bimbingan dan Konseling. 

Untuk dapat melaksanakan pelayanan Bimbingan dan Konseling dengan 

baik, seorang konselor sebaiknya mengikuti perkembangan informasi yang ada, 

yaitu dengan cara mengikuti kegiatan musyawarah guru Bimbingan dan 

Konseling (MGBK), mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, dan memanfaatkan 

teknologi informasi yang baru khususnya tentang Bimbingan dan Konseling. 

Kegiatan Bimbingan dan Konseling dapat mencapai hasil yang efektif bila 

dimulai dari adanya program yang disusun dengan baik. Program bimbingan 

berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemberian layanan 

Bimbingan dan Konseling. Menurut Winkel dalam bukunya Soejipto (1994: 85) 

“menjelaskan bahwa program bimbingan merupakan suatu rangkaian kegiatan 

terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi selama periode waktu tertentu”. Dari 

kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan Bimbingan dan 

Konseling harus dibuat secara sistematis mulai dari pembuatan program, 

pelaksanaan program, evaluasi program, dan kerja sama dengan seluruh pihak 

sekolah. 
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Kesiapan konselor dalam pelaksanaan pelayanan BK sangat penting untuk 

keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan dan Konseling, 

keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pemahaman konselor dalam 

pengembangan diri yaitu mulai dari pembuatan program yang terdiri dari satuan 

layanan, layanan BK, kegiatan pendukung, hingga evaluasi program. 

Bimbingan Konseling di sekolah merupakan kegiatan bersama. Semua 

personil sekolah (Kepala Sekolah, guru, konselor, dan tenaga administrasi) 

mempunyai peran masing-masing dalam pelaksanaan program Bimbingan dan 

Konseling. Guru sangat berperan penting dalam kegiatan Bimbingan dan 

Konseling karena intensitas tatap muka dengan siswa lebih banyak dibandingkan 

konselor. Seperti yang dikemukakan Heru Mugiharso (2005: 115) sebagai berikut: 

Dibandingkan dengan guru pembimbing atau konselor, misalnya 
guru lebih sering berinteraksi dengan siswa secara langsung. 
Guru dapat mengamati secara rutin tentang perkembangan 
kepribadian siswa, kemajuan belajarnya, dan bukan tidak 
mungkin akan langsung berhadapan dengan permasalahan siswa. 
Oleh karena itu tidak salah jika dalam pelayanan Bimbingan dan 
Konseling guru ditempatkan sebagai mitra kerja utama, 
disamping wali kelas. 
 

Dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Konseling di sekolah setiap 

personil mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk itu 

konselor harus dapat bekerja sama dengan semua pihak agar pelayanan 

Bimbingan dan Konseling di sekolah dapat berhasil dengan baik. 
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4.2.2 Kesiapan Konselor Ditinjau  dari Sikap Konselor Terhadap Layanan 

BK sesuai KTSP 

Hasil pengolahan data pada kesiapan konselor yang ditinjau dari sikap 

konselor tehhadap layanan BK sesuai KTSP menunjukkan persentase pada 

komponen kognitif, hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan, pandangan, 

dan keyakinan terhadap layanan BK sesuai KTSP dengan kriteria baik. Pada 

komponen afektif yang berhubungan dengan perasaan suka atau tidak suka, 

menerima atau tidak menerima terhadap layanan BK sesuai KTSP ditunjukkan 

dalam kriteria cukup. Pada komponen konatif yang berhubungan dengan perilaku 

atau kesediaan konselor sekolah untuk melaksanakan layanan BK sesuai KTSP 

yang ditunjukkan dengan kriteria tidak baik. 

Dengan melihat hasil diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konselor 

sekolah memiliki pengetahuan dan pandangan yang baik terhadap layanan 

Bimbingan dan Konseling sesuai KTSP, dapat menerima layanan Bimbingan dan 

Konseling sesuai KTSP sebagai layanan BK dengan prosedur KTSP yang baru 

dan konselor sekolah mempunyai kemauan yang baik untuk melaksanakan 

layanan Bimbingan dan Konseking sesuai KTSP dengan prosedur yang berlaku. 

Berkaitan dengan deskripsi sikap konselor terhadap layanan Bimbingan 

dan Konseling sesuai KTSP diatas, terdapat unsur penerimaan dan penilaian yang 

baik terhadap layanan BK sesuai KTSP sebagai layanan yang baru yang 

diterapkan oleh pemerintah sebagai pembaharuan dari layanan BK yang 

sebelumnya. Konselor mempunyai sikap yang baik terhadap layanan Bimbingan 
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dan Konseling sesuai KTSP, dimana konselor mendapatkan hal yang dirasakan 

baik untuk kemajuan pendidikan. 

 

4.3 Kelemahan dalam Penelitian 

Dalam melakakukan penelitian ini masih ada kekurangan yang dialami 

oleh peneliti terkait dengan pelaksanaan penelitian. Kurangnya pengetahuan 

peneliti tentang kalender akademik sekolah. Pada saat peneliti menyebarkan 

insrumen penelitian untuk mengambil data, beberapa sekolah sedang 

melaksanakan try out ujian untuk siswa kelas XII sehingga pengisian tidak bisa 

segera dilakukan namun menunggu kesempatan waktu yang ada dari para 

responden. Kemungkinan hal itu yang memicu pengisian tidak sesuai dengan 

kondisi yang ada. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesiapan konselor 

untuk melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling sesuai KTSP yang telah 

diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Kesiapan Konselor ditinjau dari pemahaman konselor dalam pelayanan 

Bimbingan dan Konseling sesuai KTSP berada dalam kategori cukup yang dapat 

ditunjukkan melalui perencanaan kegiatan BK, pelaksanaan kegiatan BK, 

penilaian kegiatan BK, serta pengelolaan dan pengorganisasian kegiatan BK. 

5.1.2 Kesiapan Konselor ditinjau dari sikap konselor terhadap layanan Bimbingan 

dan Konseling sesuai KTSP berada dalam kategori baik yang dapat 

ditunjukkan melalui sikap kognitif, afektif, dan konatif . 

 

5.2 Saran 

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas, dapat disampaikan saran 

sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi konselor  

Agar meningkatkan layanan BK di sekolah melalui kegiatan seminar 

maupun pelatihan-pelatihan BK sehingga konselor mampu membuat program BK 

yang sesuai dengan prosedur layanan Bimbingan dan Konseling. 
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5.2.2 Bagi calon konselor  

Agar lebih memahami tentang, program BK yang sesuai dengan prosedur, 

bidang BK, dan layanan BK beserta kegiatan pendukungnya sehingga ketika 

terjun kelapangan akan memiliki kesiapan dalam melaksanakan layanan 

Bimbingan dan Konseling di sekolah. 
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KISI-KISI ANGKET INSTRUMEN PENELITIAN 

 
Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item 

(+) (-) 
Kesiapan 
konselor untuk 
melaksanakan 
layanan BK 
sesuai KTSP 

Pemahaman 
konselor dalam 
pelayanan BK 
4. Perencanaan 

kegiatan BK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pelaksanaan 

kegiatan BK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.1Pemahaman 

tentang tugas 
perkembangan 
siswa 

 
1.2Pemahaman 

tentang program 
bimbingan dan 
konseling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1Pemahaman 

tentang esensi 
pelayanan 
bimbingan dan 
konseling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.1.1 Mempunyai 

pemahaman 
tentang tugas 
perkembangan 
siswa 

1.2.1 Memahami tentang 
program bimbingan 
dan konseling 
sesuai kebutuhan 
siswa  

1.2.2 Memahami program 
tahunan, 
semesteran, 
bulanan, mingguan, 
dan harian 

1.2.3 Memahami tentang 
evaluasi program 
bimbingan dan 
konseling 

 
2.1.1 Memahami tentang 

Layanan bimbingan 
dan 
konseling(orientasi, 
informasi, 
penempatan dan 
penyaluran, 
penguasaan 
kontent, konseling 
perorangan, 
bimbingan 
kelompok, konseling 
kelompok, 
konsultasi, mediasi) 

2.1.2 Memahami tentang 
kegiatan pendukung 
BK(aplikasi 
instrumen, 
himpunan data, 
konfrensi kasus, 
kunjungan rumah, 
tampilan 
kepustakaan, alih 

 
 
 

1,3 
 
 
 
 

5,8 
 
 
 

 
9,11,12, 

 
 

 
 

14,17 
 
 
 
 

18,20,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23,26 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2,4 
 
 
 
 

6,7 
 
 
 

 
10,13 

 
 
 
 

15,16 
 
 
 
 

19, 
21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24,25 
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6. Penilaian 

kegiatan BK 
 
 
 
 
 
 
 
7. Pengelolaan 

dan 
pengorganisasi
an kegiatan BK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1Pemahaman 

tentang proses 
dan hasil 
kegiatan 
bimbingan dan 
konseling 

 
 
 
4.1Pemahaman 

tentang peran 
dalam 
pengelolaan 
dan organisasi 
kegiatan BK di 
sekolah 

 

tangan kasus) 
2.1.3 Memahami 

ketrampilan dalam 
melaksanakan 
bidang bimbingan 
pribadi, sosial, 
belajar, dan karier 

2.1.4 Mampu 
mengembangkan 
media BK 

 
3.1.1 Mampu memahami 

evaluasi segera, 
jangka pendek, 
jangka panjang 

3.1.2 Mampu memahami 
evaluasi layanan 
yang telah 
dilaksanakan 

 
 Mampu memahami 

peran dan tanggung 
jawab kepala 
sekolah 

 Mampu memahami 
peran dan tanggung 
jawab guru 

 Mampu memahami 
tugas dan tanggung 
jawab konselor 
penunjang kegiatan 
BK 

  
 

 
 
 

27 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 

31 
 
 

 
33 

 
 
 
 

35,36 
 
 
 

38,40,41 
 
 

43,44,46 
 

 

 
 
 

28 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 

32 
 
 

 
34 

 
 
 
 

37 
 
 
 

39,42 
 
 

45,47 
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KISI-KISI SKALA INSTRUMEN PENELITIAN 
 

Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item 
(+) (-) 

Kesiapan 
konselor 
untuk 
melaksanakan 
layanan BK 
sesuai KTSP 

Sikap 
konselor 
terhadap 
layanan BK 
1. Kognitif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Afektif 
 
 
 
 
 
 
 
3. Konatif 

 
 
 
1.4 Pengetahuan 
 
 
 
 
 
1.5 Pandangan 
 
 
1.6 Keyakinan 
 
 
2.1 Perasaan 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Perilaku 

 
 
 
1.1.1 Memiliki 

pengetahuan 
yang luas 
terhadap 
layanan BK 
yang telah 
dilaksanakan
nya 

1.2.1 Memiliki 
pandangan 
terhadap 
layanan BK 

1.3.1 Memiliki 
keyakinan 
terhadap 
layanan BK 

 
2.1.1 Mempunyai 

perasaan 
senang atau 
tidak senang  

2.1.2 Menerima 
atau tidak 
menerima 
terhadap 
layanan BK 
yang 
dilaksanakan 

 
3.1.1 

Kecenderunga
n berperilaku 
terhadap 
layanan BK 
melalui bentuk 
kegiatan yang 
dilaksanakann
ya 

 
 
 

1,3,5 
 
 
 
 
 

6,8 
 
 

10,12 
 
 

13,15 
 
 

17 
 
 
 
 

20,26,23 
 
 
 

 
 
 

2,4 
 
 
 
 
 
7 
 
 

9,11 
 
 

14,16 
 
 

18 
 
 
 
 

19,21, 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

1. Pengantar 

Ikut mengembangkan pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di lapangan, 

saya bermaksud melakukan penelitian tentang kesiapan konselor untuk 

melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling sesuai KTSP. Pelaksanaan ini 

tidak ada artinya tanpa bantuan bapak/ibu. Peneliti meminta bapak/ibu menjawab 

sesuai dengan alternatif  jawaban yang sesuai dengan Bapak/Ibu. Kami sangat 

berterima kasih atas bantuan Bapak/Ibu demi pengembangan Bimbingan dan 

Konseling di sekolah. 

 

2. Identitas 

Nama  : 

Sekolah : 

 

3. Petunjuk Pengisian 

Jawablah pernyataan dibawah ini secara jujur sesuai dengan keadaan diri 

bapak/ibu dengan cara memberi tanda silang (X) pada kolom: 

SS : Apabila anda Sangat Setuju dengan pernyataan tersebut 

S : Apabila anda Setuju dengan pernyataan tersebut 

KS : Apabila anda Kurang Setuju dengan pernyataan tersebut 

TS : Apabila anda Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut 

STS : Apabila anda Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut 
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A. ANGKET PEMAHAMAN KONSELOR DALAM PELAYANAN BK 

SESUAI KTSP 

 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Saya dapat menjelaskan kepada siswa tentang 

pubertas agar siswa dapat menyesuaikan diri 
pada masa perkembangannya 

     

2 Seorang konselor tidak harus menguasai jenis-
jenis tugas perkembangan siswa dalam 
mempersiapkan karier ekonomi  

     

3 Menurut saya, salah satu tugas perkembangan 
pada masa remaja adalah mencapai 
kematangan emosional 

     

4 Saya kesulitan dalam memberikan pemahaman 
kepada siswa agar dapat mencapai tingkah 
laku sosial yang bertanggung jawab 

     

5 Saya mampu menyusun program bimbingan 
dan konseling yang didasarkan dari hasil 
kebutuhan siswa 

     

6 Bagi saya, dalam penyusunan program 
bimbingan dan konseling tidak perlu 
melibatkan seluruh personil sekolah karena 
sudah memiliki tugas masing-masing 

     

7 Saya sering mengalami kesulitan dalam 
menyusun program BK dengan format yang 
baru 

     

8 Dalam setiap penyelenggaraan layanan atau 
kegiatan BK, saya selalu membuat SATLAN 
dan SATKUNG 

     

9 Sebagai seorang konselor, saya setiap tahun 
menyusun program tahunan 

     

10 Saya dalam menyusun progran tahunan hanya 
memperbaiki program yang sudah ada 

     

11 Setiap semester saya menyusun program 
semesteran yang berbeda dengan program 
semester yang lalu 

     

12 Dalam menyusun program bulanan dijabarkan 
menjadi program mingguan 

     

13 Bagi saya, membuat program harian itu tidak 
perlu karena layanan BK bersifat kondisional 

     

14 Dengan membuat evaluasi program, saya 
dapat mengetahui kemajuan program BK atau 
subyek yang telah memanfaatkan layanan BK 

     

15 Menurut saya, hasil evaluasi program BK 
tidak perlu dilaporkan kepada kepala sekolah  
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16 Saya tidak ada waktu untuk membuat evaluasi 
program bimbingan dan konseling 

     

17 Bagi saya, salah satu fungsi evaluasi program 
yaitu untuk mengetahui seberapa besar 
kontribusi program BK terhadap ketercapaian 
tujuan pembelajaran disekolah 

     

18 Setiap tahun ajaaran baru mengadakan layanan 
orientasi tentang pengenalan lingkungan 
sekolah beserta fasilitasnya 
 

     

19 Saya belum pernah menyelenggarakan layanan 
bimbingan kelompok atau konseling kelompok 
karena saya tidak memahami prosedur yang 
harus saya lakukan 

     

20 Sebagai seorang konselor, untuk 
mengantisipasi masalah belajar pada siswa, 
saya memberikan layanan penguasaan kontent 
dikelas 

     

21 Menurut saya, dalam memberikan layanan 
konseling individu tidak perlu menerapkan 
asas kerahasiaan yang berlaku dalam proses 
konseling 

     

22 Dalam layanan penempatan dan penyaluran, 
saya  menempatakan penjurusan siswa di kelas 
yang sesuai dengan kemampuan, bakat dan 
minat siswa 

     

23 Setiap kali ada siswa baru, saya 
mengumpulkan data pribadi siswa untuk 
membantu dalam proses konseling 

     

24 Saya tidak pernah melakukan alih tangan 
kasus karena masalah siswa tidak perlu 
dialihkan pada pihak lain 

     

25 Walaupun saya telah menyimpan data 
konseling pribadi siswa, tetapi saya tidak 
memanfaatkannya untuk menunjang dalam 
melaksanakan layanan konseling 

     

26 Menurut saya, konferensi kasus dilakukan 
ketika penyelesaian masalah melibatkan 
banyak pihak 

     

27 Saya sudah terampil dalam melaksanakan 
semua bidang bimbingan yaitu bidang pribadi, 
sosial, belajar, dan karier 

     

28 Ketrampilan konseling yang saya pelajari 
tidak diperlukan dalam pelaksanaan BK di 
sekolah 

     

29 Supaya siswa lebih antusias dalam mengikuti      



78 

 

layanan BK, saya menggunakan media audio 
visual (film pendek) untuk menyampaikan 
layanan informasi 

30 Bagi saya, dalam menyelenggarakan layanan 
BK tidak perlu menggunakan media 
pembelajaran, karena merepotkan 

     

31 Menurut saya, evaluasi segera merupakan 
penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan 
kegiatan pendukung BK 

     

32 Menurut saya, yang paling penting untuk 
dilakukan setelah melaksanakan layanan BK 
adalah melakukan evaluasi jangka panjang 

     

33 Saya memantau perubahan tingkah laku siswa 
untuk melihat ketercapaiannya tujuan layanan 
BK 

     

34 Saya tidak mempunyai cukup waktu untuk 
mengevaluasi layanan yang saya berikan 

     

35 Menurut saya, salah satu tugas Kepala Sekolah 
yaitu memantau kinerja saya sebagai seorang 
konselor 

     

36 Kepala Sekolah berusaha untuk membangun 
kerjasama dengan pihak terkait di sekolah 
dalam mewujudkan program BK 

     

37 Kepala Sekolah memberikan tugas pada saya 
diluar tanggung jawab professional BK 

     

38 Menurut saya, peran guru di sekolah yaitu 
sebagai motivator, informator, kolabolator, 
dan fasilitator untuk siswa 

     

39 Guru mata pelajaran kurang bersedia 
mengupayakan tindak lanjut(program 
perbaikan dan program pengayaan pada siswa 
yang kompetensi belajarnya masih kurang) 

     

40 Dalam penyusunan program, konselor 
berkonsultasi dengan guru mata pelajaran dan 
wali kelas 

     

41 Wali kelas kurang peduli pada saat saya 
membutuhkan informasi pada siswa asuhnya 

     

42 Saya masih kesulitan dalam menerapkan BK 
sesuai KTSP walaupun saya sudah mengikuti 
seminar 

     

43 Untuk meningkatkan profesionalisme 
konselor, saya berusaha untuk melakukan 
tukar pendapat dengan konselor atau petugas 
BK lainnya 

     

44 Walaupun porsi jam BK masuk kelas terbatas, 
saya seoptimal mungkin memanfaatkan waktu 
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tersebut 
45 Saya tidak selalu menampilkan perilaku positif 

sebagaimana seorang konselor, karena setiap 
manusia pasti memiliki kelemahan 

     

46 Saya berusaha mensiasati dengan berbagai 
metode dalam layanan BK karena keterbatasan 
waktu 

     

47 Dengan keterbatasan jam BK masuk di kelas 
menyebabkan siswa kurang mengenal fungsi 
BK disekolah 
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B. SKALA SIKAP KONSELOR TERHADAP LAYANAN BK SESUAI 

KTSP 

 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Dengan ilmu yang dimiliki, saya siap 

membantu siswa untuk memperoleh wawasan 
dan pemahaman tentang informasi yang siswa 
butuhkan 

     

2 Banyak konselor yang masih belum mampu 
untuk menerapkan program BK yang sesuai 
dengan kebutuhan siswa 

     

3 Dalam memberikan layanan klasikal, saya 
lakukan dengan membuat berbagai metode 
yang menarik 

     

4 Menurut saya, tidak perlu adanya pendekatan-
pendekatan konseling yang penting masalah 
dapat selesai 

     

5 Dalam mengatasi permasalahan pribadi siswa, 
saya menggunakan teknik-teknik BK yang 
pernah saya pelajari 

     

6 Konselor dapat lebih kreatif dan professional 
dalam kinerjanya melaksanakan layanan BK 
sesuai KTSP 

     

7 Saya berpandangan tidak perlu adanya 
kerjasama dengan pihak lain, karena setiap 
konselor atau tenaga lain sudah memiliki tugas 
masing-masing sesuai bidangnya 

     

8 Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 
di sekolah penyusunannya harus sesuai dengan 
kebutuhan siswa 

     

9 Saya tidak yakin dapat membantu 
menuntaskan masalah siswa melalui 
pelayanan konseling 

     

10 Saya yakin tidak mengalami kesulitan dalam 
membantu klien yang memiliki keyakinan 
(agama) yang berbeda dengan saya 

     

11 Saya tidak siap membantu siswa dalam 
pengembangan pribadi maupun hubungan 
sosial melalui bimbingan kelompok 

     

12 Saya yakin bahwa KTSP adalah kurikulum 
terbaru yang  bagus untuk meningkatkan 
pelayanan BK di sekolah 

     

13 Saya senang karena pelaksanaan layanan BK 
di sekolah dapat berjalan dengan maksimal 
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14 Saya tidak suka dengan program BK yang 
sekarang karena lebih rumit pembuatannya 

     

15 Saya senang dengan adanya program BK yang 
sekarang dapat memudahkan saya untuk 
menentukan kegiatan tindak lanjut 

     

16 Saya tidak suka terlalu banyak layanan BK 
yang harus dilaksanakan dalam tiap semester 

     

17 Saya menerima dengan baik ketika ada siswa 
yang dengan sukarela datang untuk 
melaksankan konseling perorangan 

     

18 Saya tidak dapat menerima pendapat dari guru 
mata pelajaran tentang pengembangan potensi 
siswa karena tugasnya berbeda 

     

19 Bagi saya tidak perlu melaksanakan layanan 
BK sesuai KTSP dengan pedoman BSNP 
karena pada dasarnya semua layanan BK itu 
sama 

     

20 Bagi saya, pengembangan potensi-potensi 
siswa merupakan tugas utama saya  

     

21 Saya tidak melaksanakan kegiatan konseling 
kelompok di sekolah 

     

22 Saya akan bertanggung jawab terhadap setiap 
layanan BK yang dilaksanakan 

     

23 Saya akan berusaha untuk menjadi konselor 
yang professional 

     

 
 

Jepara, . . . . . 
Guru Pembimbing 
 
 
 
(. . . . . . . . …. …..) 
NIP.  
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KISI-KISI ANGKET UJI COBA INSTRUMEN 

 
Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item 

(+) (-) 
Kesiapan 
konselor 
untuk 
melaksanakan 
layanan BK 
sesuai KTSP 

Pemahaman 
konselor dalam 
pelayanan BK 
8. Perencanaan 

kegiatan BK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Pelaksanaan 

kegiatan BK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.1Pemahaman 

tentang 
tugas 
perkemban
gan siswa 

 
1.2Pemahaman 

tentang 
program 
bimbingan 
dan 
konseling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1Pemahaman 

tentang 
esensi 
pelayanan 
bimbingan 
dan 
konseling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.1.1 Mempunyai 

pemahama
n tentang 
tugas 
perkemban
gan siswa 

1.2.1 Memahami 
tentang 
program 
bimbingan 
dan 
konseling 
sesuai 
kebutuhan 
siswa  

1.2.2 Memahami 
program 
tahunan, 
semestera
n, bulanan, 
mingguan, 
dan harian 

1.2.3 Memahami 
tentang 
evaluasi 
program 
bimbingan 
dan 
konseling 

 
2.1.1 Memahami 

tentang 
Layanan 
bimbingan 
dan 
konseling(
orientasi, 
informasi, 
penempata

 
 
 

1,3 
 
 
 
 

5,7,9 
 
 
 

 
10,12,13,15 

 
 

 
16,18,20 

 
 
 
 

21,23,25,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28,30,32 

 
 
 
 
 

 
 
 

2,4 
 
 
 
 

6,8 
 
 
 

 
11,14 

 
 
 
 

17,19 
 
 
 
 

22,24, 
26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29,31 
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10. Penilaian 

kegiatan BK 
 
 
 
 
 
 
 
11. Pengelolaan 

dan 
pengorganisasian 
kegiatan BK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1Pemahaman 

tentang 
proses dan 
hasil 
kegiatan 
bimbingan 
dan 
konseling 

 
 
 
4.1Pemahaman 

tentang 
peran 
dalam 
pengelolaa
n dan 
organisasi 
kegiatan 
BK di 
sekolah 

 

n dan 
penyaluran
, 
penguasaa
n kontent, 
konseling 
peroranga
n, 
bimbingan 
kelompok, 
konseling 
kelompok, 
konsultasi, 
mediasi) 

2.1.2 Memahami 
tentang 
kegiatan 
pendukung 
BK(aplikasi 
instrumen, 
himpunan 
data, 
konfrensi 
kasus, 
kunjungan 
rumah, 
tampilan 
kepustaka
an, alih 
tangan 
kasus) 

2.1.3 Memahami 
ketrampila
n dalam 
melaksana
kan bidang 
bimbingan 
pribadi, 
sosial, 
belajar, 
dan karier 

2.1.4 Mampu 
mengemban
gkan media 
BK 

 

 
 
 
 
 

33 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 

37,39 
 
 

 
39,40 

 
 
 
 

42,44 
 
 
 

46,47,49 
 
 

51,53,55,57,59 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

34 
 
 
 
 
 

36 
 
 
 

38 
 
 

 
41 

 
 
 
 

43,45 
 
 
 

48,50 
 
 

52,54, 
56,58 
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3.1.1 Mampu 
memahami 
evaluasi 
segera, 
jangka 
pendek, 
jangka 
panjang  

3.1.2 Mampu 
memahami 
evaluasi 
layanan 
yang telah 
dilaksanak
an 

 
 Mampu 

memahami 
peran dan 
tanggung 
jawab 
kepala 
sekolah 

 Mampu 
memahami 
peran dan 
tanggung 
jawab guru 

 Mampu 
memahami 
tugas dan 
tanggung 
jawab 
konselor 
penunjang 
kegiatan 
BK 
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KISI-KISI SKALA  UJI COBA INSTRUMEN 
 

Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item 
(+) (-) 

Kesiapan 
konselor 
untuk 
melaksanakan 
layanan BK 
sesuai KTSP 

Sikap 
konselor 
terhadap 
layanan 
BK 
1. Kognitif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Afektif 
 
 
 
 
 
 
 
3. Konatif 

 
 
 
1.7 Pengetahuan 
 
 
 
 
 
1.8 Pandangan 
 
 
1.9 Keyakinan 
 
 
2.1 Perasaan 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Perilaku 

 
 
 
1.1.1 Memiliki 

pengetahu
an yang 
luas 
terhadap 
layanan 
BK yang 
telah 
dilaksana
kannya 

1.2.1 Memiliki 
pandanga
n 
terhadap 
layanan 
BK 

1.3.1 Memiliki 
keyakinan 
terhadap 
layanan 
BK 

 
2.1.1 

Mempunya
i perasaan 
senang 
atau tidak 
senang  

2.1.2 Menerima 
atau tidak 
menerima 
terhadap 
layanan 
BK yang 
dilaksanak
an 

 
3.1.1 

Kecenderu

 
 
 

1,3,5,7 
 
 
 
 
 

8,10 
 
 

11.13,15 
 
 

16,18 
 
 

20 
 
 
 
 

22,24,26,28
 
 
 

 
 
 

2,4,6 
 
 
 
 
 
9 
 
 

12,14 
 
 

17,19 
 
 

21 
 
 
 
 

23,25, 
27 
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ngan 
berperilaku 
terhadap 
layanan 
BK 
melalui 
bentuk 
kegiatan 
yang 
dilaksanak
annya 
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 UJI COBA INSTRUMEN 

 

1. Pengantar 

Ikut mengembangkan pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di lapangan, 

saya bermaksud melakukan penelitian tentang kesiapan konselor untuk 

melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling sesuai KTSP. Pelaksanaan ini 

tidak ada artinya tanpa bantuan bapak/ibu. Peneliti meminta bapak/ibu menjawab 

sesuai dengan alternatif  jawaban yang sesuai denagn bapak/ibu. Kami sangat 

berterima kasih atas bantuan bapak/ibu demi pengembangan Bimbingan dan 

Konseling di sekolah. 

 

2. Identitas 

Nama  : 

Sekolah : 

 

3. Petunjuk Pengisian 

Jawablah pernyataan dibawah ini secara jujur sesuai dengan keadaan diri 

bapak/ibu dengan cara memberi tanda silang (X) pada kolom: 

SS : Apabila anda Sangat Setuju dengan pernyataan tersebut 

S : Apabila anda Setuju dengan pernyataan tersebut 

KS : Apabila anda Kurang Setuju dengan pernyataan tersebut 

TS : Apabila anda Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut 

STS : Apabila anda Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut 
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A. ANGKET PEMAHAMAN KONSELOR DALAM PELAYANAN BK 

SESUAI KTSP 

 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Saya dapat menjelaskan kepada siswa tentang 

pubertas agar siswa dapat menyesuaikan diri 
pada masa perkembangannya 

     

2 Seorang konselor tidak harus menguasai jenis-
jenis tugas perkembangan siswa dalam 
mempersiapkan karier ekonomi  

     

3 Menurut saya, salah satu tugas perkembangan 
pada masa remaja adalah mencapai kematangan 
emosional 

     

4 Saya kesulitan dalam memberikan pemahaman 
kepada siswa agar dapat mencapai tingkah laku 
sosial yang bertanggung jawab 

     

5 Saya mampu menyusun program bimbingan 
dan konseling yang didasarkan dari hasil 
kebutuhan siswa 

     

6 Bagi saya, dalam penyusunan program 
bimbingan dan konseling tidak perlu 
melibatkan seluruh personil sekolah karena 
sudah memiliki tugas masing-masing 

     

7 Menurut saya, program bimbingan dan 
konseling merupakan bagian terpadu dari 
keseluruhan program pendidikan di sekolah 

     

8 Saya sering mengalami kesulitan dalam 
menyusun program BK dengan format yang 
baru 

     

9 Dalam setiap penyelenggaraan layanan atau 
kegiatan BK, saya selalu membuat SATLAN 
dan SATKUNG 

     

10 Sebagai seorang konselor, saya setiap tahun 
menyusun program tahunan 

     

11 Saya dalam menyusun progran tahunan hanya 
memperbaiki program yang sudah ada 

     

12 Setiap semester saya menyusun program 
semesteran yang berbeda dengan program 
semester yang lalu 

     

13 Dalam menyusun program bulanan dijabarkan 
menjadi program mingguan 

     

14 Bagi saya, membuat program harian itu tidak 
perlu karena layanan BK bersifat kondisional 

     

15 Dalam program harian berbentuk satuan 
layanan dan satuan kegiatan pendukung 

     



89 

 

16 Dengan membuat evaluasi program, saya dapat 
mengetahui kemajuan program BK atau subyek 
yang telah memanfaatkan layanan BK 

     

17 Menurut saya, hasil evaluasi program BK tidak 
perlu dilaporkan kepada kepala sekolah  

     

18 Evaluasi program BK saya gunakan untuk 
mengetahui efektivitas strategi pelaksanaan 
program dalam kurun waktu yang tertentu 
 

     

19 Saya tidak ada waktu untuk membuat evaluasi 
program bimbingan dan konseling 

     

20 Bagi saya, salah satu fungsi evaluasi program 
yaitu untuk mengetahui seberapa besar 
kontribusi program BK terhadap ketercapaian 
tujuan pembelajaran disekolah 

     

21 Setiap tahun ajaaran baru mengadakan layanan 
orientasi tentang pengenalan lingkungan 
sekolah beserta fasilitasnya 

     

22 Saya belum pernah menyelenggarakan layanan 
bimbingan kelompok atau konseling kelompok 
karena saya tidak memahami prosedur yang 
harus saya lakukan 

     

23 Melalui layanan orientasi saya membantu siswa 
yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan 
diri dengan lingkungan baru 

     

24 Menurut saya, dalam memberikan layanan 
informasi bidang sosial tidak perlu 
mendatangkan nara sumber dari instansi atau 
departemen karena hanya buang-buang waktu 
saja 

     

25 Sebagai seorang konselor, untuk 
mengantisipasi masalah belajar pada siswa, 
saya memberikan layanan penguasaan kontent 
dikelas 

     

26 Menurut saya, dalam memberikan layanan 
konseling individu tidak perlu menerapkan asas 
kerahasiaan yang berlaku dalam proses 
konseling 

     

27 Dalam layanan penempatan dan penyaluran, 
saya  menempatakan penjurusan siswa di kelas 
yang sesuai dengan kemampuan, bakat dan 
minat siswa 

     

28 Setiap kali ada siswa baru, saya mengumpulkan 
data pribadi siswa untuk membantu dalam 
proses konseling 

     

29 Saya tidak pernah melakukan alih tangan kasus      
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karena masalah siswa tidak perlu dialihkan 
pada pihak lain 

30 Bagi saya, kegiatan kunjungan rumah 
dilakukan jika membutuhkan informasi lebih 
lengkap tentang keadaan rumah siswa 

     

31 Walaupun saya telah menyimpan data 
konseling pribadi siswa, tetapi saya tidak 
memanfaatkannya untuk menunjang dalam 
melaksanakan layanan konseling 

     

32 Menurut saya, konferensi kasus dilakukan 
ketika penyelesaian masalah melibatkan 
banyak pihak 

     

33 Saya sudah terampil dalam melaksanakan 
semua bidang bimbingan yaitu bidang pribadi, 
sosial, belajar, dan karier 

     

34 Ketrampilan konseling yang saya pelajari tidak 
diperlukan dalam pelaksanaan BK di sekolah 

     

35 Supaya siswa lebih antusias dalam mengikuti 
layanan BK, saya menggunakan media audio 
visual (film pendek) untuk menyampaikan 
layanan informasi 

     

36 Bagi saya, dalam menyelenggarakan layanan 
BK tidak perlu menggunakan media 
pembelajaran, karena merepotkan 

     

37 Menurut saya, evaluasi segera merupakan 
penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan 
kegiatan pendukung BK 

     

38 Menurut saya, yang paling penting untuk 
dilakukan setelah melaksanakan layanan BK 
adalah melakukan evaluasi jangka panjang 

     

39 Menurut saya, penilaian layanan jangka pendek 
yaitu untuk mengetahui dampak layanan atau 
kegiatan pendukung terhadap siswa 

     

40 Saya memantau perubahan tingkah laku siswa 
untuk melihat ketercapaiannya tujuan layanan 
BK 

     

41 Saya tidak mempunyai cukup waktu untuk 
mengevaluasi layanan yang saya berikan 

     

42 Menurut saya, salah satu tugas Kepala Sekolah 
yaitu memantau kinerja saya sebagai seorang 
konselor 

     

43 Kepala Sekolah kurang menyetujui usulan 
fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan BK 
karena membutuhkan banyak biaya 

     

44 Kepala Sekolah berusaha untuk membangun 
kerjasama dengan pihak terkait di sekolah 

     



91 

 

dalam mewujudkan program BK 
45 Kepala Sekolah memberikan tugas pada saya 

diluar tanggung jawab professional BK 
     

46 Menurut saya, peran guru di sekolah yaitu 
sebagai motivator, informator, kolabolator, dan 
fasilitator untuk siswa 

     

47 Guru mata pelajaran sangat membantu saya 
dalam mengidentifikasi siswa yang 
memerlukan bimbingan 

     

48 Guru mata pelajaran kurang bersedia 
mengupayakan tindak lanjut(program 
perbaikan dan program pengayaan pada siswa 
yang kompetensi belajarnya masih kurang) 

     

49 Dalam penyusunan program, konselor 
berkonsultasi dengan guru mata pelajaran dan 
wali kelas 

     

50 Wali kelas kurang peduli pada saat saya 
membutuhkan informasi pada siswa asuhnya 

     

51 Untuk mengembangkan profesionalisme 
konselor, saya mengikuti seminar BK 

     

52 Saya masih kesulitan dalam menerapkan BK 
sesuai KTSP walaupun saya sudah mengikuti 
seminar 

     

53 Untuk meningkatkan profesionalisme konselor, 
saya berusaha untuk melakukan tukar pendapat 
dengan konselor atau petugas BK lainnya 

     

54 Menurut saya, keterbatasan sosialisasi KTSP 
membuat saya tidak termotivasi untuk 
mengadakan kegiatan BK dengan baik 

     

55 Walaupun porsi jam BK masuk kelas terbatas, 
saya seoptimal mungkin memanfaatkan waktu 
tersebut 

     

56 Saya tidak selalu menampilkan perilaku positif 
sebagaimana seorang konselor, karena setiap 
manusia pasti memiliki kelemahan 

     

57 Saya berusaha mensiasati dengan berbagai 
metode dalam layanan BK karena keterbatasan 
waktu 

     

58 Dengan keterbatasan jam BK masuk di kelas 
menyebabkan siswa kurang mengenal fungsi 
BK disekolah 

     

59 Bagi saya, untuk memperluas jangkauan 
layanan pada siswa, saya memanfaatkan buku-
buku perpustakaan dalam melakukan 
bimbingan pada siswa 
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B. SKALA SIKAP KONSELOR TERHADAP LAYANAN BK SESUAI 

KTSP 

 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Dengan ilmu yang dimiliki, saya siap 

membantu siswa untuk memperoleh wawasan 
dan pemahaman tentang informasi yang siswa 
butuhkan 

     

2 Bagi saya, penyusunan program BK sampai 
saat ini masih sulit untuk dipahami 

     

3 Saya mengupayakan pembentukan watak dan 
kepribadian siswa melalui pelayanan BK 
dalam rangka pengembangan diri 

     

4 Banyak konselor yang masih belum mampu 
untuk menerapkan program BK yang sesuai 
dengan kebutuhan siswa 

     

5 Dalam memberikan layanan klasikal, saya 
lakukan dengan membuat berbagai metode 
yang menarik 

     

6 Menurut saya, tidak perlu adanya pendekatan-
pendekatan konseling yang penting masalah 
dapat selesai 

     

7 Dalam mengatasi permasalahan pribadi siswa, 
saya menggunakan teknik-teknik BK yang 
pernah saya pelajari 

     

8 Konselor dapat lebih kreatif dan professional 
dalam kinerjanya melaksanakan layanan BK 
sesuai KTSP 

     

9 Saya berpandangan tidak perlu adanya 
kerjasama dengan pihak lain, karena setiap 
konselor atau tenaga lain sudah memiliki tugas 
masing-masing sesuai bidangnya 

     

10 Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 
di sekolah penyusunannya harus sesuai dengan 
kebutuhan siswa 

     

11 Saya mampu mengembangkan potensi siswa      
12 Saya tidak yakin dapat membantu 

menuntaskan masalah siswa melalui 
pelayanan konseling 

     

13 Saya yakin tidak mengalami kesulitan dalam 
membantu klien yang memiliki keyakinan 
(agama) yang berbeda dengan saya 

     

14 Saya tidak siap membantu siswa dalam 
pengembangan pribadi maupun hubungan 
sosial melalui bimbingan kelompok 
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15 Saya yakin bahwa KTSP adalah kurikulum 
terbaru yang  bagus untuk meningkatkan 
pelayanan BK di sekolah 

     

16 Saya senang karena pelaksanaan layanan BK 
di sekolah dapat berjalan dengan maksimal 
 

     

17 Saya tidak suka dengan program BK yang 
sekarang karena lebih rumit pembuatannya 

     

18 Saya senang dengan adanya program BK yang 
sekarang dapat memudahkan saya untuk 
menentukan kegiatan tindak lanjut 

     

19 Saya tidak suka terlalu banyak layanan BK 
yang harus dilaksanakan dalam tiap semester 

     

20 Saya menerima dengan baik ketika ada siswa 
yang dengan sukarela datang untuk 
melaksankan konseling perorangan 

     

21 Saya tidak dapat menerima pendapat dari guru 
mata pelajaran tentang pengembangan potensi 
siswa karena tugasnya berbeda 

     

22 Saya bersedia menerapkan layanan BK sesuai 
dengan konsep KTSP 

     

23 Bagi saya tidak perlu melaksanakan layanan 
BK sesuai KTSP dengan pedoman BSNP 
karena pada dasarnya semua layanan BK itu 
sama 

     

24 Bagi saya, pengembangan potensi-potensi 
siswa merupakan tugas utama saya  

     

25 Saya tidak melaksanakan kegiatan konseling 
kelompok di sekolah 

     

26 Saya akan bertanggung jawab terhadap setiap 
layanan BK yang dilaksanakan 

     

27 Menurut saya, tidak perlu membuat evaluasi 
setelah melaksanakan layanan BK 

     

28 Saya akan berusaha untuk menjadi konselor 
yang professional 

     

 
 

 


