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ABSTRAK 
 

Aziz Abdul. 2011. Tingkat Professionalitas Konselor di SMA Negeri Se 
Kabupaten Batang Tahun Ajaran 2010/2011. Skripsi, Bimbingan dan Konseling 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Uiversitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dra M Th 
Sri Hartati, M.Pd.dan Dosen Pembimbing II  Drs. Eko Nusantoro, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Tingkat Profesionalitas Konselor SMA Negeri 

Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu unsur penunjang 
suksesnya program pendidikan di sekolah. Dalam pelaksanaan bimbingan dan 
konseling dibutuhkan konselor yang mempunyai keinginan yang kuat untuk 
mengembangkan dirinya menjadi tenaga yang professional. Latar belakang 
pendidikan konselor yang tidak sesuai mempengaruhi profesioanalitas konselor 
dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Mengacu dari 
pernyataan tersebut, penulis tertarik mengkaji tentang bagaimana tingkat 
profesionalitas konselor dalam melaksanaan bimbingan dan konseling. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat 
profesionalitas konselor di SMA Negeri se Kabupaten Batang yang ditinjau dari 
empat kompetensi konselor yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, 
professional dan sosial ? Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat 
profesionalitas konselor konselor dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan 
konseling di sekolah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh SMA Negeri se Kabupaten Batang. Sampel pada penelitian ini 
menggunakan teknik total sampling yaitu mengambil semua sampel yaitu seluruh 
konselor di SMA Negeri se Kabupaten Batang yang berjumlah 25 konselor. 
Pengambilan data dengan menggunakan angket. Perhitungan validitas dengan 
rumus korelasi Product Moment dan untuk perhitungan reliabilitas dengan rumus 
Alpha. Angket penelitian dianalisis dengan menggunakan perhitungan analisis 
deskriptif prosentase. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara keseluruhan kompetensi 
konselor sekolah menengah negeri di Kota Semarang termasuk dalam kriteria baik 
yaitu dengan prosentase hasil 78, 92 %. Hal ini menunjukkan bahwa konselor 
SMA Negeri di SMA Negeri se Kabupaten Batang telah menguasai 
profesionalitas sebagai konselor dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut, disarankan Bagi konselor sekolah, perlu mengevaluasi dalam setiap 
kegiatan yang dilakukan dan dalam melayani siswa, konselor perlu secara terus-
menerus meningkatkan profesaionalitasnya dengan mengikuti berbagai pelatihan 
yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling. 
 

 

 

 



 

viii 

DAFTAR ISI 
 

Halaman  

HALAMAN JUDUL ....................................................................................  i 

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................  ii 

PERNYATAAN ...........................................................................................  iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................  iv 

KATA PENGANTAR ..................................................................................  v 

ABSTRAK  ..................................................................................................  vii 

DAFTAR ISI  ...............................................................................................  viii 

DAFTAR TABEL ........................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR  ...................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................  xiii 

BAB I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  ...........................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah  ......................................................................  6 

1.3 Tujuan Penelitian  ........................................................................  7 

1.4 Manfaat Penelitian  ......................................................................  8 

1.5 Sistematika Skripsi  .....................................................................  9 

BAB II  LANDASAN TEORI 

2.1  Penelitian Terdahulu  ..................................................................  10 

2.2  Profesionalitas ............................................................................  11 

2.2.1  Pengertian Profesionalitas  .......................................................  11 

2.2.2  Profesionalitas Konselor ..........................................................  12 

2.2.2.1  Pengertian Profesionalitas Konselor  .....................................  12 

2.2.2.2  Kriteria Konselor Profesional  ...............................................  15 

2.2.3  Fungsi dan Tugas Konselor  .....................................................  28 

2.2.3.1  Fungsi Konselor ....................................................................  28 

2.2.3.2  Tugas Konselor .....................................................................  29 

2.3  Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMA .............................  34 

2.3.1  Pengertian Bimbingan dan Konseling ......................................  34 



 

ix 

2.3.2  Tujuan Bimbingan dan Konseling ............................................  37 

2.3.3  Fungsi Bimbingan dan Konseling ............................................  38 

2.3.4  Prinsip dan Asas-asas Bimbingan dan Konseling .....................  41 

2.3.4.1  Prinsip Bimbingan dan konseling ..........................................  41 

2.3.4.2  Asas-asas Bimbingan dan konseling ......................................  42 

2.3.5  Bidang Bimbingan dan Konseling ............................................  44 

2.3.6  Jenis-jenis Layanan Bimbingan dan Konseling ........................  45 

2.3.7  Kegiatan Pendukung Bimbingan dan Konseling .......................  47 

2.4 Profesionalitas Konselor Sekolah Mengah Atas Dalam 

Pelayanan Bimbingan dan Konseling ........................................  48 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  ...........................................................................  51 

3.2 Variabel Penelitian  .....................................................................  51 

3.2.1 Identifikasi Variabel Penelitian  ................................................  51 

3.2.2 Definisi Operasional Variabel  ..................................................  52 

3.3 Populasi dan Sampel  ...................................................................  53 

3.3.1 Populasi Penelitian  ..................................................................  53 

3.3.2 Sampel Penelitian  ....................................................................  54 

3.4 Metode dan Alat Pengumpulan Data  ...........................................  55 

3.5 Prosedur Penyusunan Instrumen ..................................................  56 

3.6 Validitas dan Reliabilitas  ............................................................  61 

3.5.1 Validitas  ..................................................................................  61 

3.5.2 Reliabilitas ...............................................................................  62 

3.7 Metode Analisis Data  .................................................................  63 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian ...........................................................................  65 

4.1.1 Kompetensi Pedagogik  ............................................................  66 

4.1.2 Kompetensi Kepribadian ..........................................................  71 

4.1.3 Kompetensi Profesional  ...........................................................  74 

4.1.4 Kompetensi Sosial  ...................................................................  78 



 

x 

4.2 Pembahasan  ................................................................................  80 

BAB V  PENUTUP 

5.1  Simpulan  ...................................................................................  84 

5.2. Saran  .........................................................................................  85 

DAFTAR PUSTAKA  ..................................................................................  86 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 



 

xi 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel  Halaman 

Tabel 3.1  Tabel Populasi dan Sampel Penelitian  ........................................  54 

Tabel 3.2  Kategori jawaban dan cara pemberian skor angket konselor 

sekolah tentang tingkat profesionalitasnya ..................................  56 

Tabel 3.3  Kisi-kisi Instrumen Penelitian  ....................................................  57 

Tabel 3.4  Kriteria Angket Kompetensi Konselor Sekolah Menengah 

Pertama Negeri di Kota Semarang ..............................................  63 

Tabel 4.1  Rata-rata Tingkat Profesionalitas Konselor SMA Negeri Se-

Kabupaten Batang  ......................................................................  66 

Tabel 4.2  Rata-rata Kompetensi Pedagogik Konselor SMA Negeri Se-

Kabupaten Batang.......................................................................  67 

Tabel 4.3  Rata-rata Penguasaan Teori dan Praksis Pendidikan pada 

Konselor di SMA Negeri Se-Kabupaten Batang ..........................  68 

Tabel 4.4  Rata-rata Kemampuan Mengaplikasikan Perkembangan 

Fisiologis dan Perilaku Konseli  ..................................................  69 

Tabel 4.5  Rata-rata Menguasai Esensi Pelayanan Bimbingan dan 

Konseling  ..................................................................................  71 

Tabel 4.6  Rata-rata Kompetensi Kepribadian Konselor SMA Negeri Se-

Kabupaten Batang.......................................................................  72 

Tabel 4.7  Kemampuan Integritas dan Stabilitas Kepribadian Konselor  ......  74 

Tabel 4.8  Rata-rata Kinerja Konselor  ........................................................  75 

Tabel 4.9  Rata-rata Kompetensi Profesional Konselor  ...............................  76 

Tabel 4.10  Rata-rata Penguasaan Konsep dan Praksis Asesmen  ...................  77 

Tabel 4.11  Rata-rata Kesadaran dan Komitmen terhadap Etika Profesional ..  79 

Tabel 4.12 Rata-rata Kompetensi Sosial  .......................................................  80 

 



 

xii 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar  Halaman 

Gambar 3.1  Bagan Prosedur Penyusunan Instrumen ....................................  57 

Gambar 4.1 Distribusi Frekuensi Profesionalitas Konselor SMA Negeri  

Se-Kabupaten Batang  ................................................................  65 

Gambar 4.2 Distribusi Frekuensi Kompetensi Pedagogik Konselor SMA 

Negeri Se-Kabupaten Batang ......................................................  67 

Gambar 4.3 Distribusi Frekuensi Kompetensi Kepribadian Konselor SMA 

Negeri Se-Kabupaten Batang ......................................................  72 

Gambar 4.4 Distribusi Frekuensi Kompetensi Profesionalitas Konselor 

SMA Negeri Se-Kabupaten Batang .............................................  75 

Gambar 4.5 Distribusi Frekuensi Kompetensi Sosial Konselor SMA 

Negeri Se-Kabupaten Batang ......................................................  79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 

DAFTAR LAMPIRAN 
    

1. Kisi-Kisi Uji Instrumen Penelitian ........................................................  101 

2. Soal uji angket kompetensi konselor  ....................................................  106 

3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian..............................................................  114 

4. Angket penelitian kompetensi konselor ................................................  118 

5. Tabulasi data hasil uji angket kompetensi konselor ...............................  125 

6. Tabel perhitungan validitas dan reliabelitas kompetensi konselor  ........  125 

7. perhitungan validitas ............................................................................  130 

8. Perhitungan reliabelitas ........................................................................  131 

9. Tabulasi Data Hasil Penelitian kompetensi konselor .............................  132 

10. Analisis Deskriptif Prosentase Penelitian kompetensi konselor .............  139 

11. Daftar Foto-foto Penelitian ...................................................................  

12. Surat Ijin UNNES Semarang ................................................................  

13. Surat Ijin Depdiknas Semarang ............................................................  

14. Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian ..................................  

 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan yang bermutu adalah yang mengintegrasikan tiga bidang 

dalam kegiatan utamanya secara sinergi, yaitu bidang administratif dan 

kepemimpinan, bidang instruktusional dan kurikuler, dan pembinaan siswa. 

Pendidikan yang hanya melaksanakan bidang administratife dan pengajaran 

dengan mengabaikan bidang bimbingan hanya akan menghasilkan individu yang 

pintar dan terampil dalam aspek akademik namun kurang memiliki kemampuan 

atau kematangan dalam aspek psikososiospiritual. Oleh sebab itu, adanya 

bimbingan dan konseling secara langsung antara seorang konselor dengan konseli 

atau klien sangat dibutuhkan. Pentingnya bimbingan dalam pendidikan, menuntut 

seorang konselor memiliki syarat-syarat yang selayaknya ia miliki sebagai 

seorang konselor profesional untuk kelancaranya dalam melaksanakan bimbingan 

dan konseling. Hal ini mengandung implikasi bahwa untuk masing-masing 

kualifikasi pendidik, termasuk konselor, perlu disusun standar kulifikasi akademik 

dan kompetensi berdasar kepada konteks tugas masing-masing.  

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 27 

Tahun 2008, tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, 

dinyatakan bahwa sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi 

akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik merupakan 
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landasan ilmiah dari pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling. 

Kompetensi akademik dan profesional konselor secara terintegrasi membangun 

keutuhan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional.  

Untuk menjadi konselor yang profesional dan berkompeten, maka 

konselor harus mengetahui kompetensi yang harus mereka kuasai. Kompetensi 

utama minimal yang harus konselor ketahui antara lain kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. 

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan membantu peserta didik untuk 

memahami diri, menerima diri, mengembangakan aspek-aspek kepribadiannya 

secara utuh, serta mengaktualisasikan potensi dirinya. Kompetensi kepribadian 

kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa 

menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial adalah 

kemampuan konselor sebagai bagian masyarakat untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama konselor, tenaga kependidikan 

lainnya, orang tua wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi 

profesional adalah penguasaan konselor atas karakteristik pibadi peserta didik, 

materi bimbingan yang inheren pada pribadi peserta didik, teknik membantu, dan 

sejumlah kompetensi tambahan lainnya yang secara simultan mengarah ke 

konseling yang peduli terhadap kemaslahatan peserta didik. 

Selain penguasaan konselor tentang kompetensi utama minimal, salah 

satu syarat utama konselor sekolah adalah telah melalui pendidikan formal jenjang 

strata Satu (S1) bidang bimbingan dan konseling, yang bermuara pada 
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penganugrahan ijazah akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd) bidang bimbingan dan 

konseling. Konselor haruslah mempunyai keterampilan dan berkeahlian dalam 

bidangnya. Bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara profesional 

artinya dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan didukung oleh para konselor 

yang profesional dalam tempat kerja yang sama maupun tempat kerja yang 

berbeda.  

Berdasarkan pengamatan beberapa di SMA Negeri se Kabupaten 

Batang, bahwa konselor sekolah mereka yang telah mengikuti pendidikan strata 

satu namun tingkat keprofesionalitasan dan kompetensi yang ditunjukan masih 

sangat kurang dari standarisasi kompetensi konselor. Ditinjau dari aspek 

kepribadian, yang ditunjukan konselor adalah konselor seringkali menampilkan 

emosi yang tidak stabil pada saat kegiatan bimbingan dan konseling berlangsung, 

masih mencampur adukan emosi pribadi dalam melayani siswa. Fenomena lain 

yang ditunjukan konselor sekolah tersebut adalah kurangnya kesadaran konselor 

dalam kompetensi sosial yang seharusnya ditunjukan konselor dalam kolaborasi 

intern di tempat bekerja. Hal itu terlihat diantara satu konselor dengan konselor 

yang lain tidak dapat berkolaborasi dengan baik, yaitu kurang dapat bekerja sama 

dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, masih 

membeda-bedakan antara siswa asuh konselor lain sehingga terlihat tidak ada rasa 

saling membantu, komunikasi antara konselor juga kurang terbina dengan baik. 

Kompetensi profesional, yang merupakan kompetensi dalam penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam ditujukan konselor sekolah dalam 

menyusun program bimbingan dan konseling tidak sesuai dengan asesmen yang 
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didapatkan. Berdasarkan fenomena yang banyak terjadi di lapangan masih banyak 

wujud perilaku atau tindakan dari konselor sekolah yang tidak mencerminkan 

keprofesionalitassanya sebagai seorang konselor. Untuk itu, perlu peningkatan 

profesionalitas konselor terhadap profesinya yang dapat dinilai dengan sertifikasi 

kompetensi sebagai upaya penjamin mutu konselor dan dalam upaya peningkatan 

mutu konseling.  

Untuk meningkatkan profesionalitas sebuah profesi tentunya tidak hanya 

melalui bidang pendidikan, namun salah satunya juga dari organisasi profesi. 

Demikian pula dengan profesi konselor, adanya organisasi profesi konseling atau 

yang disebut dengan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), 

diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas konselor diantaranya dengan 

memberlakukan standar kompetensi konselor. Pelaksanaan bimbingan dan 

konseling di sekolah juga harus menerapkan kompetensi profesional konselor 

kepada klien atau siswa sehingga akan semakin merasakan perkembangan dalam 

dirinya dan kepuasan jika konselor dalam pemberian layanan bimbingan dan 

konseling senantiasa menerapkan profesionalitasnya dalam setiap kegiatan 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

Konselor dituntut untuk menguasai berbagai kompetensi profesional 

sesuai dengan posisi serta tugas pokok dan kegiatan profesionalnya. Rincian 

kompetensi konselor yang merupakan kompetensi utama minimal adalah: 1) 

Kompetensi Pedagogik, meliputi menguasai teori dan praksis pendidikan, 

mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli, 

menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis dan 
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jenjang satuan pendidikan; 2) Kompetensi Kepribadian, meliputi beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-

nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih, menjunjung integritas 

dan stabilitas kepribadian yang kuat, menampilkan kinerja yang berkualitas tinggi; 

3) Kompetensi Sosial, meliputi mengimplemantasikan kolaborasi intren di tempat 

bekerja, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, 

mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi; 4) Kompetensi Profesional, 

meliputi menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, 

kebutuhan dan masalah konseli, menguasai kerangka teoritik dan praksis 

bimbingan dan konseling, merancang program bimbingan dan konseling, 

mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, 

menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling, memiliki kesadaran 

dan komitmen terhadap etika profesional, menguasai konsep dan praksis peneliti 

dalam bimbingan dan konseling. 

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah harus dilaksanakan oleh 

konselor. Konselor profesional, adalah konselor yang dalam melaksanakan 

kegiatan bimbingan dan konseling sesuai dengan kompetensi yang telah 

dikuasainya, sebaliknya konselor yang tidak memiliki kompetensi dalam 

melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling akan mengalami hambatan 

dalam melaksanakan tugas-tugas layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

Berbagai fenomena yang ada menggambarkan tingkat profesionalitas konselor 

sekolah yang masih kurang dalam pelayanan bimbingan dan konseling. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui tingkat 

profesionalitas konselor Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Batang. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah  

1.1.1 Masalah Umum 

1.1.1.1 Bagaimanakah Tingkat Profesionalitas Konselor di SMA Negeri se 

Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2010/2011”. 

1.1.2 Masalah Khusus 

1.1.2.1 Bagaimanakah Tingkat Profesionalitas dalam kompetensi pedagogik 

Konselor di SMA Negeri se Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 

2010/2011”. 

1.1.2.2 Bagaimanakah Tingkat Profesionalitas dalam kompetensi kepribadian 

Konselor di SMA Negeri se Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 

2010/2011”. 

1.1.2.3 Bagaimanakah Tingkat Profesionalitas dalam kompetensi profesional 

Konselor di SMA Negeri se Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 

2010/2011”. 

1.1.2.4 Bagaimanakah Tingkat Profesionalitas dalam kompetensi sosial Konselor 

di SMA Negeri se Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2010/2011”. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang muncul, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah  

1.2.1 Tujuan Umum 

untuk memperoleh data empiris tentang tingkat profesionalitas konselor di 

SMA Negeri se Kabupaten Batang tahun pelajaran 2010/2011. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1.2.2.1 Untuk mengetahui Tingkat Profesionalitas dalam kompetensi pedagogik 

Konselor di SMA Negeri se Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 

2010/2011”. 

1.2.2.2 Untuk mengetahui Tingkat Profesionalitas dalam kompetensi kepribadian 

Konselor di SMA Negeri se Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 

2010/2011”. 

1.2.2.3 Untuk mengetahui Tingkat Profesionalitas dalam kompetensi profesional 

Konselor di SMA Negeri se Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 

2010/2011”. 

1.2.2.4 Untuk mengetahui Tingkat Profesionalitas dalam kompetensi sosial 

Konselor di SMA Negeri se Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 

2010/2011”. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bimbingan dan, 

konseling, terutama tentang profesionalitas konselor. 

1.3.2 Praktis 

1.3.2.1 Bagi Konselor 

Sebagai masukan untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas kerja 

konselor dalam membentuk dan menghasilkan peserta didik yang memiliki 

kepribadian yang kuat. 

1.3.2.2 Kepala Sekolah 

Diharapkan mampu memberi masukan kepada kepala sekolah, sebagai 

kekuatan memotivasi, membina para konselor dan personil lain yang 

dipimpin. Agar profesional dalam mengemban tugas sebagai pendidik di 

sekolah sesuai dengan kompetensinya masing-masing. 

1.3.2.3 Bagi Dinas Pendidikan 

Diharapkan Dinas Pendidikan lebih sering menggiatkan dan memberi 

pelatihan yang berkaitan tentang kegiatan bimbingan dan konseling untuk 

meningkatkan profesionalitas dan kualitas kerja konselor. 

1.3.2.4 Manfaat Bagi LPMP 

Sebagai bahan masukan bagi LPMP untuk lebih meningkatkan 

profesionalitas dan mutu kerja konselor. 
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1.4 Sistematika Penulisan Skripsi  

Sistematika penulisan skripsi merupakan susunan permasalahan- 

permasalahan yang dikaji dalam bab- bab yang disajikan dalam suatu skripsi . 

Adapun sistematika skripsi meliputi: 

BAB I Pendahuluan; berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian serta manfaat penelitian. 

BAB II  Landasan Teori; landasan teori, kerangka berfikir dari permasalahan 

yang akan dibahas yaitu tentang kompetensi konselor dalam pelaksanaan 

bimbingan dan konseling di sekolah. 

BAB III Metode Penelitian pada bab ini terdapat metode yang akan dipakai dalam 

penelitian serta mengetahui populasi dan sampel penelitian, dan 

mengetahui validitas dan reliabilitas dalam penelitian. 

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan; menyajikan  hasil-hasil penelitian dan 

pembahasan serta penyajian data beserta pembahasannya. 

BAB V Penutup; merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dan saran 

serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelum-

sebelumnya oleh peneliti lain. Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi 

pemula dan untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan yang lain. 

Dalam penelitian terdahulu akan diuraikan pokok bahasan sebagai berikut: 

Penelitian Aprima Abu Nini Sari tentang Hubungan Profesionalitas 

Konselor dengan Pemanfaatan Layanan Konseling. 

Penelitian Aprima Abu Nini Sari (2009) menemukan bahwa Kompetensi 

profesional konselor merupakan kemampuan dalam memahami secara mendalam 

konseli yang hendak dilayani, menguasai landasan teoritik bimbingan dan 

konseling, menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan, 

mengembangkan pribadi dan profesionalitas secara berkelanjutan. Selain 

didapatkan dari pendidikan dan pelatihan, konselor dapat mengembangkan 

kompetensinya melalui pengalaman kerja dan mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan profesinya. Apabila kompetensi profesional 

konselor tinggi maka ekspektasi siswa dalam pemanfaatan layanan konseling akan 

tinggi. 

Menyadari peran konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling 

sangatlah penting, maka Murad melakukan penelitian mengenai kualitas 
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kompetensi konselor profesional yang dilakukan untuk mengetahui produk akhir 

standar kompetensi konselor profesional di Indonesia. Hasil dari penelitian yang 

dilakukan menunjukan bahwa : (1) tingkat performansi aktual kompetensi 

konselor profesional secara keseluruhan berada pada kategori cukup (67.61%); (2) 

tingkat performansi aktual kompetensi konselor profesional yang berlatar 

belakang pendidikan BK berada pada tingkat tinggi (70.13%), sedangkan yang 

berlatar belakang bukan BK berada pada tingkat cukup (63.67%); (3) kategorisasi 

kompetensi inti, spesifik, bersama serta rasionel pentingnya masing-masing 

dimensi kompetensi konselor profesional; (4) keadaan standar tingkat ambang 

batas; (5) standar akhir kompetensi konselor profesional. Temuan di atas 

bermakna bahwa kualitas kinerja kompetensi konnselor profesional seyogianya 

dibenahi sesuai standar idealnya oleh (LPTK) Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan dan Asosiasi Bimbingan dan Konseling. (Dalam 

perpustakaan@upi.edu) 

Atas dasar pemikiran tersebut di atas menunjukkan bahwa seorang 

konselor dituntut bekerja secara profesional. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

ingin dilakukan observasi tentang tingkat profesionalitas konselor. 

 

2.2 Profesionalitas 

2.2.1 Pengertian profesionalitas 

Menurut Prayitno dan Amti (1994 : 350), “profesionalitas” adalah sikap 

para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta sederajat pengetahuan dua 

kualitas dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. 
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Sedangkan Surya (1991 : 125) menyatakan bahwa “profesonalitas” adalah sikap 

mental yang senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan dirinya sebagai 

petugas profesional. Menurut para ahli, profesionalitas menekankan pada 

penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi 

penerapannya. Maister mengemukakan bahwa profesionalitas bukan sekedar 

pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, bukan hanya 

memiliki keterampilan yang tinggi tetapi juga memiliki tingkah laku yang di 

persyaratkan. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

profesionalitas adalah sikap dan kualitas para anggota suatu profesi yang 

senantiasa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian serta 

memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan untuk mewujudkan dirinya 

sebagai petugas profesional. 

2.2.2 Profesionalitas Konselor 

2.2.2.1 Pengertian profesionalitas konselor 

Konselor sebagai tenaga pelaksana pendidikan, hendaknya bertindak 

secara profesional dengan harapan tujuan nasional dapat tercapai secara optimal. 

Dalam penelitian ini profesionalitas konselor didasarkan pada kompetensi 

profesionalitas. Profesionalitas di sini sebagai suatu spesialisasi dari jabatan yang 

diperoleh melalui studi dan training, bertujuan mensuplay ketrampilan melalui 

pelayanan dan bimbingan kepada orang lain untuk mendapatkan bayaran (fee) 

atau gaji. Sedangkan kompetensi menurut W. Robert Houston adalah sebagai 
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suatu tugas yang memadai, atau pemilikan pengetahuan, keterampilan dan 

kemapuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. 

Menurut W. R. Hauston (1974 : 7) sesorang yang dinyatakan profesional 

dibidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian 

selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan dan dengan demikian ia 

mempunyai wewenang dalam pelayanan sosial di masyarakatnya. Kecakapan 

kerja tersebut diejawantahkan dalam perbuatan yang bermakna, bernilai sosial, 

dan memenuhi standart (kriteria) tertentu yang diakui atau disahkan oleh 

kelompok profesinya dan atau warga masyarakat yang dilayaninya. Secara nyata 

orang yang kompeten tersebut mampu bekerja dibidangnya secara efktif dan 

efisien. Kadar kompetensi seseorang tidak hanya menunjuk kuantitas kerja tetapi 

sekaligus menunjuk pada kualitas kerja. 

Uji kompetensi Konselor atau BK adalah alat yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan standar kemampuan professional guru BK. Berdasarkan uji 

kompetensi dapat diketahui kemampuan rata-rata guru BK, aspek mana yang 

perlu ditingkatkan, dan siapa yang perlu mendapatkan pembinaan secara kontinu, 

serta siapa yang telah mencapai standar kemampuan minimal (Mulyasa, 2005 : 

189). 

Menurut Sutomo dkk (1998 : 2) Kompetensi menunjuk kuantitas serta 

kualitas layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik yang 

bersangkutan secara standar. Kompetensi merupakan usaha yang menggambarkan 

apa yang diharapkan, dikehendaki, didambakan, diantisipasi, dilatih dan 

sebagainya. Kompetensi menunjuk pada performance atau perbuatan yang bersifat 



14 
 

 

rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas 

kependidikan. Kompetensi diartikan pula sebagai pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai dasar yang terrefleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. 

Menurut Natawidjaja (2006:6), ”kompetensi penguasaan materi 

akademik (profesional) adalah kemampuan yang mencakup sosok tubuh disiplin 

ilmu bimbingan dan konseling beserta bagian-bagian dari disiplin ilmu terkait dan 

penunjuang, yang melandasi kinerja, profesional atau akademik atau kepakaran 

lulusan program studi bimbingan”. 

Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang memiliki seseorang serta 
penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standart kinerja 
yang dibutuhkan oleh lapangan (Depdiknas, 2004 : 3). 
 
Uji kompetensi konselor, baik secara teoritis maupun secara praktis 

memiliki manfaat yang sangat penting, terutama dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan melalui penigkatan kualitas konselor. Kompetensi yang 

dimiliki oleh setiap konselor akan menunjukkan kualitas konselor yang 

sebenarnya. Oleh karena itu untuk menjamin dikuasainya tingkat kompetensi 

minimal oleh konselor sehingga yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya 

secara profesional, dapat dibina secara efektif dan efisien serta dapat melayani 

pihak yang berkepentingan terhadap proses bimbingan dan konseling dengan 

sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya maka diperlukan standart kompetensi 

konselor. 

Pengembangan profesionalitas konselor menjadi perhatian secara global, 

karena konselor memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan bimbingan 

dan layanan-layanan, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa peserta didik 
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yang mampu bertahan dalam era hiperkompetensi. Tugas konselor adalah 

membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai 

tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. 

Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian terutama aspek 

intelektual, sosial, emosional, dan ketrampilan. Tugas mulia ini menjadi berat 

karena bukan saja konselor harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad 

pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai 

individu maupun sebagai profesional. 

2.2.2.2 Kriteria konselor profesional 

 Menurut sejumlah para ahli seperti McCully, 1963; Tolbert, 1972; dan 

Nugent, 1981 dalam Prayitno, dan Erman Amti (2004 : 339) menyatakan bahwa 

kriteria konselor profesional dapat dilihat dari karakteristik yang harus dimiliki 

guru BK (konselor) diantaranya : 

a. Suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang 
mempunyai fungsi atau kebermaknaan sosial yang sangat 
menentukan. 

b. Untuk mewujudkan fungsi tersebut maka para anggota profesi harus 
menampilkan pelayanan yang khusus didasarkan atas teknik-teknik 
intelektual dan ketrampilan-ketrampilan tertentu yang unik. 

c. Selain dilakukan secara rutin pelayanan juga bersifat pemecahan 
masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan 
dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. 

d. Para anggota profesi BK harus memiliki kerangka ilmu yang sama 
yaitu yang didasarkan atas ilmu yang jelas, sistematis dan eksplisit, 
bukan hanya didasarkan pada akal sehat (Common sense). 

e. Diperlukan pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup 
lama untuk dapat menguasai kerangka ilmu tersebut. 

f.  Para anggota profesi BK secara tegas dituntut memiliki kompetensi 
minimum melalui prosedur seleksi, pendidikan dan latihan, serta 
lisensi ataupun sertifikasi. 

g. Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada pihak yang dilayani, 
para anggota memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam 
memberikan pendapat dan pertimbangan serta pembuatan keputusan 
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tentang apa yang akan dilakukan berkenaan dengan penyelenggaraan 
pelayanan profesional yang dimaksud. 

h. Pelayanan yang diberikan lebih mementingkan pelayanan sosial 
daripada pelayanan yang lebih mementingkan keuntungan yang 
bersifat ekonomis.  

i. Ada standar tingkah laku yang ditetapkan sebagai kode etik yang 
diterapkan, sanksi pun harus tegas dan jelas. 

j. Para anggota profesi konselor harus selalu berusaha meningkatkan 
dan menyegarkan kompetensinya dengan jalan mengikuti secara 
cermat literatur dalam bidang pekerjaan itu, menyelenggarakan dan 
memahami hasil-hasil riset, serta berperan serta secara aktif dalam 
pertemuan-pertemuan sesama anggota profesi. 

 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menarik kesimpulan tentang 

karakteristik konselor profesional, konselor dapat dikatakan profesional apabila 

seorang konselor mempunyai ketrampilan-ketrampilan dasar dan pengetahuan 

yang luas baik pengetahuan umum maupun pengetahuan tentang bimbingan dan 

konseling yang luas dan mendalam, para anggota profesi BK dituntut memiliki 

kompetensi minimum melalui prosedur seleksi, pendidikan, dan latihan, serta 

lisensi ataupun sertifikasi. Dalam memberikan layanan konselor harus lebih 

mementingkan pelayanan sosial daripada mementingkan pelayanan yang bersifat 

ekonomis. Apabila konselor mempunyai karakteristik yang sebagaimana telah 

dijelaskan di atas maka konselor tersebut dapat dikatakan konselor yang 

profesional 

Rumusan Standar Kompetensi Konselor telah dikembangkan dan 

dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan 

ekspektasi kinerja konselor. Namun bila ditata ke dalam empat kompetensi 

pendidik sebagaimana tertuang dalam PP 19/2005, maka rumusan kompetensi 
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akademik dan profesional konselor dapat dipetakan, diukur, dan dirumuskan ke 

dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional 

a. Kompetensi Pedagogis 

Kompetensi pedagogis adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik. Dalam hal ini kompetensi pedagogis yang harus dimiliki guru BK 

yaitu kemampuan dalam memberikan bimbingan belajar bagi siswa yang 

mengalami malas belajar. Salah satunya adalah dengan pembiasaan belajar siswa 

(Depdikbud, 1999:33). Pembiasaan belajar dipandang dapat mengatasi perilaku 

malas belajar karena dalam kegiatan pembiasaan belajar siswa diarahkan untuk 

memiliki kebebasan belajar yang baik, atau dengan kata lain siswa dicegah untuk 

tidak melakukan perilaku malas belajar.  

b. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kemampauan kepribadian yang mantap, 

berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Dalam 

hal ini guru BK harus mempunyai kepribadian yang mantap artinya mampu 

mengendalikan diri dan memberikan pelayanan bimbingan konseling kepada 

siswa yang membutuhkannya dengan menjaga kode etik profesi konselor. Serta 

berakhlak dan bijaksana dalam setiap pengambilan tindakan sehingga dapat 

dijadikan teladan bagi siswa-siswinya. 

c. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional adalah kemapuan penguasaan materi bimbingan 

dan konseling secara luas dan mendalam guna membantu siswa dalam 
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memecahakan masalahnya secara mandiri dengan tetap memegang kode etik 

profesi yang ada.  

d.  Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang 

tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Dengan penguasaan 

kompetensi ini siswa yang memiliki masalah tidak akan merasa enggan untuk 

berkonsultasi dengan guru BK, karena setiap harinya sudah terjalin interaksi yang 

baik antara siswa dan guru. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menarik kesimpulan tentang standar 

kompetensi konselor, bahwa seorang konselor dinyatakan profesional yaitu 

seorang konselor yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan 

tuntutan bidang kerja yang bersangkutan, hal tersebut ditunjukkan atau dibuktikan 

dengan penguasaan empat standar kompetensi konselor, yaitu kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, sesuai dengan yang dijelaskan 

oleh peraturan menteri pendidikan nasional nomor 27 Tahun 2008 yaitu rumusan 

kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan, diukur, dan 

dirumuskan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

professional. 

Empat kompetensi dasar konselor tersebut di atas secara rinci dijelaskan 

dalam Permendiknas NO. 27 Tahun 2008, sebagai berikut : 
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A. KOMPETENSI PEDAGOGIK  
 
KOMPETENSI INTI 
 

 
KOMPETENSI 

1. Menguasai teori dan 
praksis pendidikan 

 

1.1  Menguasai ilmu pendidikan dan landasan 
keilmuannya. 

 
1.2 Mengimplementasikanprinsip-prinsip 

pendidikan dan proses pembelajaran 
 
1.3 Menguasai landasan budaya dalam praksis 

pendidikan 
2. Mengaplikasikan 

perkembangan 
fisiologis dan 
psikologis serta 
perilaku konseli 

 
 

2.1 Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku 
manusia, perkembangan fisik dan psikologis 
individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan 
dan konseling dalam upaya pendidikan 

 
2.2 Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, 

individualitas dan perbedaan konseli terhadap 
sasaran pelayanan bimbingan dan konseling 
dalam upaya pendidikan 

 
2.3 Mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar 

terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan 
konseling dalam upaya pendidikan 

 
2.4 Mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan 

terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan 
konseling dalam upaya pendidikan 

 
2.5. Mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan 

mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan 
dan konseling dalam upaya pendidikan 

 
3. Menguasai esensi 

pelayanan bimbingan 
dan konseling dalam 
jalur, jenis, dan jenjang 
satuan pendidikan 

3.1 Menguasai esensi bimbingan dan konseling 
pada  satuan jalur pendidikan formal, 
nonformal dan informal 

 
3.2 Menguasai esensi bimbingan dan konseling 

pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, 
keagamaan, dan khusus 

 
3.3 Menguasai esensi bimbingan dan  konseling 

pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar 
dan menengah, serta tinggi. 
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B. KOMPETENSI KEPRIBADIAN 
 

1. Beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang  
Maha Esa 

 

4.1 Menampilkan kepribadian yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 
4.2 Konsisten dalam menjalankan kehidupan 

beragama dan toleran terhadap pemeluk agama 
lain 

 
4.3 Berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur 

2. Menghargai dan 
menjunjung tinggi 
nilai-nilai kemanusiaan, 
individualitas dan 
kebebasan memilih 

 
 

5.1 Mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis 
tentang manusia sebagai makhluk spiritual, 
bermoral, sosial, individual, dan berpotensi 

 
5.2 Menghargai dan mengembangkan potensi positif 

individu pada umumnya dan konseli pada 
khususnya 

 
5.3Peduli terhadap kemaslahatan manusia pada 

umumnya dan konseli pada khususnya 
 
5.4Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia 

sesuai dengan hak asasinya. 
 
5.5Toleran terhadap permasalahan konseli 
 
5.6 Bersikap demokratis. 
 

3.  Menunjukkan 
integritasdan stabilitas 
kepribadian yang kuat 

 
 

6.1Menampilkan kepribadian dan perilaku yang 
terpuji (seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, 
dan konsisten ) 

 
6.2Menampilkan emosi yang stabil. 
 
6.3Peka, bersikap empati, serta menghormati 

keragaman dan perubahan 
 
6.4Menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli 

yang menghadapi stres dan frustasi 
4. Menampilkan kinerja 
berkualitas tinggi 
 

7.1Menampilkan tindakan yang cerdas,kreatif, 
inovatif, dan produktif 

7.2Bersemangat, berdisiplin, dan mandiri 
 
7.3Berpenampilan menarik dan menyenangkan 
 
7.4 Berkomunikasi secara efektif 
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C. KOMPETENSI SOSIAL 
 
1. Mengimplementasikan 

kolaborasi intern di  
tempat bekerja 

 
 

8.1 Memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran 
pihak-pihak lain (guru, wali kelas, pimpinan 
sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah) di 
tempat bekerja 

 
8.2 Mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan 

pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-
pihak lain di tempat bekerja 

 
8.3 Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam 

tempat bekerja (seperti guru, orang tua, tenaga 
administrasi) 

 
2. Berperan dalam 

organisasi dan kegiatan  
profesi bimbingan dan 
konseling 

 
 

9.1 Memahami dasar, tujuan, dan AD/ART organisasi 
profesi bimbingan dan konseling untuk 
pengembangan diri dan profesi 

 
9.2 Menaati Kode Etik profesi bimbingan dan 

Konseling 
9.3 Aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan 

konseling untuk pengembangan diri dan profesi 
3.  Mengimplementasikan 

kolaborasi Antar  profesi 
 
 

10.1Mengkomunikasikanaspek-aspek profesional 
bimbingan dan konseling kepada organisasi 
profesi lain 

 
10.2 Memahami peran organisasi profesi lain dan 

memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan 
bimbingan dan konseling 

 
10.3 Bekerja dalam tim bersama tenaga 

paraprofesional dan profesional profesi lain. 
 
10.4 Melaksanakan referal kepada ahli profesi lain 

sesuai dengan keperluan 
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D. KOMPETENSI PROFESIONAL 
1. Menguasai konsep dan 

praksis asesmen untuk 
memahami kondisi, 
kebutuhan, dan masalah 
konseli 

11.1 Menguasai hakikat asesmen 
 
11.2Memilih teknik asesmen, sesuai dengan 

kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling 
 
11.3Menyusun danmengembangkan instrument 

asesmen untuk keperluan bimbingan dan 
konseling 

 
11.4Mengadministrasikan asesmen untuk 

mengungkapkan masalah-masalah konseli. 
 
11.5Memilih dan mengadministrasikan teknik 

asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan 
kecenderungan pribadi konseli. 

 
11.6Memilih dan mengadministrasikan instrumen 

untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli 
berkaitan dengan lingkungan 

 
11.7Mengakses data dokumentasi tentang konseli 

dalam pelayanan bimbingan dan konseling 
 
11.8Menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling dengan tepat 
11.9Menampilkan tanggung jawab professional 

dalam praktik asesmen 
2. Menguasaikerangka 

teoretik dan  praksis 
bimbingan dan 
konseling 

 

12.1 Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan 
dan konseling. 

 
12.2Mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan 

konseling. 
 
12.3 Mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan 

bimbingan dan konseling. 
 
12.4 Mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan 

konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah 
kerja. 

 
12.5 Mengaplikasikan pendekatan /model/jenis 

pelayanan dan kegiatan pendukung 
bimbingan 

        dan konseling. 
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12.6 Mengaplikasikan dalam praktik  format 
pelayanan bimbingan dan konseling 

3. Merancangprogram 
Bimbingan dan 
Konseling 

 
 
 

13.1 Menganalisis kebutuhan konseli 
 
13.2 Menyusun program bimbingan dan konseling 

yang berkelanjutan berdasar kebutuhan 
peserta didik secara komprehensif dengan 
pendekatan perkembangan 

 
13.3 Menyusun rencana pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling 
 
13.4 Merencanakan sarana dan biaya 

penyelenggaraan program bimbingan dan 
konseling 

4. Mengimplementasikan 
program Bimbingan dan 
Konseling yang 
komprehensif 

 

14.1 Melaksanakan program bimbingan dan 
konseling. 

14.2 Melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam 
pelayanan bimbingan dan konseling. 

 
14.3 Memfasilitasi perkembangan akademik, karier, 

personal, dan sosial konseli 
 
14.4 Mengelola sarana dan biaya program 

bimbingan dan konseling 
5. Menilai proses dan hasil 

kegiatan Bimbingan dan 
Konseling. 

 

15.1 Melakukan evaluasi hasil, proses, dan program 
bimbingan dan konseling 

 
15.2 Melakukan penyesuaian proses pelayanan 

bimbingan dan konseling 
 
15.3 Menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi 

pelayanan bimbingan dan konseling kepada 
pihak terkait 

 
15.4 Menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi 

untuk merevisi dan mengembangkan program 
bimbingan dan konseling 

6. Memiliki kesadaran dan 
komitmen terhadap etika 
profesional 

 
 

16.1 Memahami dan mengelola kekuatan dan 
keterbatasan pribadi dan profesional. 

 
16.2 Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan 

kewenangan dan kode etik profesional 
konselor 

16.3 Mempertahankan objektivitas dan menjaga 
agar tidak larut dengan masalah konseli. 



24 
 

 

16.4 Melaksanakan referal sesuai dengan keperluan 
16.5 Peduli terhadap identitas profesional dan 

pengembangan profesi 
 
16.6 Mendahulukan kepentingan konseli daripada 

kepent ingan pribadi konselor 
 
16.7 Menjaga kerahasiaan konseli 

7.  Menguasai konsep dan 
praksis penelitian dalam 
bimbingan dan 

      konseling 
 

17.1 Memahami berbagai jenis dan  metode 
penelitian 

17.2 Mampu merancang penelit ian bimbingan 
dan konseling 

 
17.3 Melaksaanakan penelitian bimbingan dan 

konseling 
 
17.4 Memanfaatkan hasil penelitian dalam 

bimbingan dan konseling dengan mengakses 
jurnal pendidikan dan bimbingan dan 
konseling 

 

Pengembangan profesionlitas konselor menjadi perhatian secara global, 

karena konselor memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-

informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan 

jiwa yang mampu bertahan dalam era hiper kompetisi. Tugas konselor adalah 

membantu peserta didik agar melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan 

kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta 

didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian terutama aspek intelektual, sosial, 

emosional, dan keterampilan. Tugas mulia itu menjadi berat karena bukan saja 

konselor mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan 

harus mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai 

profesional. 
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Menurut Wibowo, Mungin Eddy (2005 : 352) kegiatan profesional yang 

dilakukan oleh konselor berdasarkan kode etik konselor adalah sebagai berikut: 

a. Penyimpanan dan penggunaan informasi meliputi: (1) Catatan tentang diri 

klien yang meliputi dari hasil wawancara, testing, surat menyurat, rekaman 

dan data lain, semuanya untuk riset atau pendidikan calon konselor, asalkan 

identitas klien dirahasiakan. (2) Penyampaian informasi mengenai klien 

kepada keluarga atau kepada anggota profesi lain membutuhkan persetujuan 

klien. (3) Keterangan mengenai bahan professional hanya boleh diberikan 

kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya. (4) Adalah 

kewajiban konselor untuk memegang rahasia klien. Kewajiban ini tetap 

berlaku walaupun dia tidak lagi berdinas lagi sebagai konselor. 

b. Penggunaan Tes Psikologi meliputi: (1) Sesuatu jenis tes hanya boleh 

diberikan kepada petugas yang berwenang menggunakan dan menafsirkan 

hasilnya. Konselor harus smemeriksa dirinya, apakah ia mempunya 

kewenangan yang dimaksud. (2) Testing diperlukan bila dibutuhkan data 

tentang sifat atau cirri kepribadian yang menuntut adanya perbandingan 

dengan sampel yang lebih luas, misalnya taraf intellegensi, minat, bakat 

khusus dan kecenderungan dalam pribadi seseorang. (3) Data hasil testing itu 

harus di integrasikan dengan informasi lainyang telah diperoleh dari klien 

sendiri atau sumber lain. (4) Data hasil testing diperlukan setaraf seperti data 

yang informasi tentang klien. (5) Konselor harus memberikan orientasi yang 

tepat kepada klien mengenai alasan digunakannya tes dan apa hubungannya 

dengan masalahnya. Hasilnya harus disampaikan pada klien dengan diserttai 
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penjelasan tentang arti dan kegunaannya. (6) Hasil testing hanya dapat 

diberitahukan kepada pihak lain sejauh pihak yang diberi tahu itu ada 

hubungannya dengan usaha bantuan kepada klien dan tidak merugikan klien.     

(7) Pemberian sesuatu jins tes harus mengikuti pedoman atau petunjuk yang 

berlaku bagi tes yang bersangkutan. 

c. Riset meliputi: (1) Dalam melakukan riset dimana manusia tersangkut dengan 

masalahnya sabagai subyek, harus dihindari hal-hal yang dapat merugikan 

subyek yang bersangkutan. 2) Dalam melaporkan hasil riset dimana tersangkut 

klien sebagai subyek maka harus dijaga identitas harus dirahasiakan. 

d. Layanan Individu Hubungan dengan Klien meliputi: (1) Konselor harus 

menghormati harkat pribadi integritas dan keyakinan klien. (2) Konselor harus 

menempatkan klien di atas kepentingan pribadinya. (3) Demikianpun dia tidak 

boleh memberikan pelayanan bantuan di luar bidang pendidikan, pengalaman 

dan kemampuan yang dimiliki. (4) Dalam menjalankan tugasnya konselor 

tidak mengadakan pembedaan-pembedaan atas dasar suku, bangsa, warna 

kulit, kepercayaan ataustatus sosial ekonomi. (5) Konselor tidak akan 

memaksa untuk memberikan bantuan kepada seseorang yang tidak akan 

mencampuri urusan pribadi orang lain, tanpa ijin dari orang yang 

bersangkutan. (6) Konselor bebas memilih siapa saja yang akan diberikan 

bantuan, akan tetapi dia harus memperhatikan bantuan lebih-lebih dalam 

keadaan darurat atau banyak orang yang menhendaki bantuan. (7) Kalau 

konselor sudah turun tangan membantu seseorang, maka dia tidak akan 

melalaikan kliennya itu menarik diri tanpa memberitahukan terlebih dahulu 
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kepada klien tersebut, walinya atau orang yang bertanggung jawab kepadanya. 

(8) Konselor harus menjelaskan kepada kliennya hubungan yang sedang 

dibina dan batas-batas tanggung jawab masing-masing.  (9) Hubungan 

konselor mengandung kesetiaan ganda kepada klien, msyarakat, atasan dan 

rekan-rekan sejawat. (10) Apabila timbul masalah antara klien dengan 

konselor tempat bekerja, maka konselor harus menyampaikan situasinya 

kepada klien dan atasannya. Dalam hal ini klien harus diminta untuk 

mengambil keputusan apakah ia ingin meneruskan hubungan konseling 

dengannya. (11) Konselor akan memberikan bantuan professional kepada 

keluarganya, teman-teman karibnya, sehingga hubungan professional dengan 

orang-orang tersebut mungkin dapat terancam. (12) Klien sepenuhnya berhak 

untuk mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun proses konseling 

belum mencapai suatu yang kongkrit. 

e. Konsultasi dan Hubungan dengan Rekan atau Ahli Lain meliputi: (1) Dalam 

rangka pemberian layanan kepada seorang klien, kalau konselor merasa ragu-

ragu tentang seseuatu hal, maka ia harus mengadakan konsultasi dengan 

rekan-rekan selingkungan profesi. (2) Konselor harus mengakhiri hubungan 

koseling dengan klien bila akhirnya ia menyadari tidak dapat memberikan 

pertolongan kepda kliennya, baik karena kekurangannya kemampuan atau 

keterbatasan pribadinya. (3) Bila mengirimkan kepada ahli lain dan disetujui 

oleh klien maka menjadi tanggung jawab konselor untuk menyarankan kepada 

klien mengenai orang atau badan yang mempunyai konselor. (4) Bila konselor 

berpendapat klien perlu dikirim kepada ahli lain, akan tetapi klien menolak 
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pergi ke ahli lain yang disarankan oleh konselor, maka konselor 

mempertimbangkan apa baik dan buruknya kalau hubungan diteruskan lagi. 

Profesionalitas konselor dalam penelitian ini adalah konselor sekolah yang 

memiliki kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, 

dan komptensi sosial dalam menjalankan tugas serta tanggungjawabnya dalam 

pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. 

2.2.3 Fungsi dan Tugas Konselor 

2.2.3.1 Fungsi konselor 

Menurut Walgito, Bimo (2005) menyatakan ”fungsi seorang konselor di 

sekolah ialah membantu kepala sekolah beserta stafnya di dalam 

menyelenggarakan kesejahteraan sekolah”. 

Berbeda dengan pendapat di atas Lesmana (2005:93), mengemukakan 

bahwa fungsi konselor sebagai berikut: 

a. Sebagai konselor, yaitu membuat asesmen, mengevaluasi, mendiagnosis, 

dapat memberikan rujukan, menjadi pemimpin kelompok, memimpin 

kelompok pelatihan, membuat jadual, serta menginterpretasikan tes yang telah 

dilaksanakan. 

b. Sebagai agen pengubah, yaitu konselor dapat menganalisis sistem, testing, 

mengevaluasi segala kegiatan bimbingan dan konseling, merencanakan 

program, dapat berhubungan dengan masyarakat dengan baik, menjadi 

konsultan dalam bidanganya, dapat membela kliennya, dapat berpenampilan 

sebagai konselor yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan setiap 
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permasalahan kliennya, serta memiliki jaringan/hubungan dengan berbagai 

pihak. 

c. Sebagai agen prevensi primer, yaitu dapat menjadi pemimpin kelompok dalam 

pengajaran kepada orang tua siswa, menjadi pemimpin dalam berbagai 

palatihan misalnya keterampilan interpersonal, dapat merencanakan panduan 

untuk pembuatan keputusan pribadi dan keterampilan pemecahan masalah. 

d. Sebagai manajer, yaitu dapat membuat jadual kegiatan bimbingan dan 

konseling, testing, perencanaan, membuat asesmen kebutuhan, 

mengembangkan surveidan/atai kuesioner, mengelola tempat, dan meyusun 

serta menyimpan data dan material. 

2.2.3.2 Tugas konselor 

Konselor bukan semata-mata pribadi yang hanya menjadi polisi sekolah 

seperti yang dinilai banyak kalangan, namun konselor memiliki tugas-tugas yang 

harus dilaksanakan dalam menjalankan Bimbingan dan konseling. Menurut 

pendapat Prayitno dalam makalahnya yang disampaikan pada Konvensi Nasional 

XIV dan Kongres X ABKIN di Semarang (13-16 April 2005), menjelaskan 

tentang spektrum bidang pelayanan dan tugas pokok konselor adalah 

1. Bidang Pelayanan 

Tugas pokok konselor profesional adalah menyelenggarakan 

pelayanan (berupa proses konseling) terhadap klien. Pelayanan klien itu 

terarah kepada bidang-bidang pengembangan diri dan potensi diri, kehidupan 

sosial, kegiatan belajar, perencanaan dan pemgembangan karier, kehidupan 

berkeluarga serta kehidupan beragama. Konselor juga bertanggung jawab atas 
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keterpaduan pengembangan bidang-bidang tersebutpada diri klien melalui 

pelayanan konseling yang dilaksanakan. 

2. Tugas Pokok dan Kegiatan  

Tugas pokok konselor adalah memuwudkan proses konseling disertai 

dengan kegiatan yang menunjang tugas pokok konselor. Spektrum tugas 

pokok dan kegiatan secara menyeluruh melipui kegiatan : 

a. Proses konseling, yaitu tugas pelayanan terhadap klien yang menjadi 

tanggung jawab konselor. 

b. Pengelolaan, yaitu pengelolaan pelayanan konseling yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian, analisis hasil, dan tindak lanjut 

pelayanan. 

c. Keorganisasian, yaitu kegiatan bersama sejawat seprofesi menumbuh 

suburkan profesi konselor. 

d. Kolaborasi profesional, yaitu kegiatan bekerjasama dengan tenaga seprofesi 

konseling dan profesi lainnya dalam memberikan pelayanan kepada 

publik. 

Kegiatan pengelolaan, keorganisasian dan kolaborasi profesional tidak 

lain berujung pada pengembangan proses konseling yang efektif demi 

peningkatan mutu profesi konselor. 

3. Ruang Lingkup Tugas dan Kegiatan Konselor 

Ruang lingkup tugas dan kegiatan atau karir konselor berada pada: 

a. Setting sekolah (pendidikan dasar dan menengah), sebagai konselor 

sekolah dan setting perguruan tinggi, sebagai konselor perguruan tinggi. 
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b. Setting luar sekolah, sebagai konselor yang bekerja pada lembaga/instansi 

negeri dan swasta, keluarga, dunia usaha dan industri, organisasi 

kemasyarakatan, serta Konselor Praktek Media (Privat) 

Kedua sisi ruang lingkup itu merupakan kewenangan ganda konselor 

yang telah menamatkan Pendidikan Profesi Konselor. 

Menurut Prayitno (1997: 176) dalam Pelayanan Bimbingan dan konseling 

di Sekolah tugas konselor memiliki unsur-unsur pokok yang harus dikuasai oleh 

konselor sekolah dalam melaksanakan tugasnya, unsur-unsur pokok tersebut 

adalah menguasai bidang-bidang bimbingan dan konseling, menguasai jenis-jenis 

layanan Bimbingan dan konseling, menguasai jenis-jenis kegiatan pendukung 

Bimbingan dan konseling, dapat melaksanakan tahapan pelaksanaan program 

Bimbingan dan konseling dan mengelola siswa yang menjadi tanggung jawab 

Konselor dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Setiap 

kegiatan bimbingan dan konseling harus mencakup unsur-unsur pokok tersebut, 

yaitu bidang bimbingan dan konseling, jenis atau kegiatan pendukung dan tahap 

pelaksanaannya.  

Pendapat lain dari Prayino yaitu tugas pokok konselor perlu dijabarkan 

ke dalam program-program kegiatan. Konselor dalam membuat program-program 

perlu menyusun terlebih dahulu dalam bentuk satuan-satuan kegiatan yang 

nantinya akan merupakan wujud nyata pelayanan langsung bimbingan dan 

konseling terhadap siswa asuh. Dalam penyusunan program bimbingan dan 

konseling konselor harus memenuhi tahapan-tahapan dalam menyusun program 

tersebut, tahapannya adalah sebagai berikut : 
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1. Merencanakan program satuan layanan/pendukung 

1) Menetapkan materi layanan/pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dan/atau masalah siswa  

2) Menetapkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai 

3) Menetapkan sasaran kegiatan 

4) Menetapkan bahsan, sumber bahan, dan/atau nara sumber, serta personil 

yang terkait dan peranannya masing-masing 

5) Menetapkan metode, teknik khusus, media dan alat yang akan digunakan, 

sesuai dengan ciri khusus jenis layanan/pendukung yang direncanakan  

6) Menetapkan rencana penilaian  

7) Mempertimbangkan keterkaitanan layanan/pendukung yang direncanakan 

itu dengan kegiatan lainnya 

8) Menetapkan waktu dan tempat 

2. Melaksanakan program satuan layanan/pendukung 

1) Persiapan pelaksanaan, yaitu persiapan fisik, persiapan bahan, persiapan 

personil, persiapan keterampilan menerapkan/menggunakan metode, dan 

persiapan administrasi. 

2) Pelaksaan kegiatan, sesuai dengan rencana yaitu, penerapan metode, 

penyampaian bahan, pengaktifan nara sumber, efisiensi waktu, 

administrasi pelaksaan. 

3. Evaluasi (hasil) pelaksanaan program 

Evaluasi dalam Bimbingan dan konseling lebih bersifat penilaian dalam 

proses. 
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4. Analisis hasil pelaksanaan program layanan/pendukung 

Anailis hasil pelaksanaan program layanan/pendukung difokuskan dalam dua 

hal pokok, yaitu:  

1) Status perolehan siswa dan/atau perolehan konselor sebagai hasil kegiatan, 

khususnya dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

2) Analisis diagnosis dan prognosis terhadap kenyataan yang ada setelah 

dilakukannya kegiatanan layanan/pendukung. 

5. Tindak lanjut pelaksanaan program 

Upaya tindak lanjut didasarkan pada hasil analisis sebagaimana telah 

dilakukan pada tahap keempat. 

Sedang menurut Nurihsan dan Sudianto, tugas-tugas konselor dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

a.) Tugas koordinator konselor, yaitu: memasyarakatkan pelayanan 
Bimbingan dan konseling; Menyusun program; Melaksanakan program; 
Mengadministrasikan bimbingan; Menilai program; Mengadakan tindak 
lanjut; Membuat usulan kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya 
tenaga, sarana dan prasarana; Mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
kegiatan bimbingan kepada kepala sekolah. 

b.) Tugas konselor yaitu: Memasyarakatkan kegiatan bimbingan; 
Merencanakan program bimbingan; Melaksanakan persiapan kegiatan 
bimbingan; Melaksanakan layanan bimbingan terhadap sejumlah siswa 
yang menjadi tanggung jawabnya kurang mencukupi dibandingkan dengan 
jumlah siswa yang ada, dan seorang konselor dapat menangani lebih dari 
50 orang siswa. Dengan menangani 150 siswa secara intensif dan 
menyeluruh berarti konselor telah menjalankan tugas wajib seorang guru, 
yaitu setara dengan 18 jam pelajaran seminggu; Melaksanakan kegiatan 
penunjang bimbingan; Menilai proses dan hasil kegiatan layanan 
bimbingan;  Menganalisis hasil penilaian; Mengadministrasikan kegiatan 
konseling; Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada 
coordinator konselor (Nurihsan dan Sudianto, 2005:32). 

 

Dari beberapa pendapat mengenai tugas-tugas konselor yang telah 

diungkapkan, dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas konselor di sekolah adalah 
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sebagai berikut: 1) Bertanggungjawab tentang keseluruhan pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah; 2) Memasyarakatkan layanan bimbingan dan 

konseling; 3) Merencanakan program bimbingan dan konseling; 4) Menyusun 

program bimbingan dan konseling; 5) Melaksanakan seluruh kegiatan layanan 

bimbingan dan konseling terhadap sejumlah siswa yang menjadi tanggung 

jawabnya; 6) Melaksanakan kegiatan penunjang bimbingan dan konseling; 7) 

Menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling; 8) 

Menganalisis hasil penilaian; 9) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil 

penilaian; 10) Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling; 11) 

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling 

kepada kepala sekolah; 12) Membuat usulan kepada kepala sekolah dan 

mengusahakan terpenuhinya tenaga, sarana dan prasarana; 13) Melayani orang 

tua/wali yang ingin mengadakan konsultasi tentang anak-anaknya. 

 

2.3 Pelayanan Bimbingan dan konseling di SMA 

2.3.1 Pengertian Bimbingan dan Konseling 

Kata ”bimbingan” berasal dari bentuk dasar kata kerja ”bimbing” yang 

mempunyai arti suatu kegiatan/ proses membimbing. Dengan kata lain bimbingan 

adalah kegiatan yang dilakukan. Kata bimbingan dalam bahasa inggris adalah 

”Guidance” dari kata kerja ”To Guide” yang berarti membimbing.  

Menurut pendapat Prayitno dan Amti (2004: 99), ”bimbingan adalah 

proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada individu 

yang dibimbing agar dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan 
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mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat 

dikembangakan; berdasarkan norma-norma yang berlaku”. 

Lain halnya menurut Sukardi, pengertian bimbingan adalah ”bantuan atau 

pertolongan yang diberikan kepada individu dalam menghindari atau mengatasi 

kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu 

dapat mencapai kesejahteraan hidupnya” (Walgito, 2005: 5-6). 

Sedangkan menurut kesimpulan Romlah, Tatiek (2003: 33), pengertian 

”bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara 

berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah dapat 

latihan khusus dan dimaksudkan agar individu dapat memahami diri, 

mengarahkan diri, menyesuaikan diri, dan dapat mengembangkan dirinya secara 

optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat”. 

Upaya bimbingan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan 

norma yang berlaku, bahkan mengajak siswa yang mengikuti norma-norma 

tersebut. Norma tersebut berupa berbagai aturan, nilai, dan ketentuan yang 

bersumber dari agama, adat, hukum dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. 

Menurut pendapat Mugiharso, dkk (2005:2) pada prinsipnya bimbingan 

mengandung unsur pokok sebagai berikut : 

1). Bimbingan merupakan suatu proses yang berkelanjutan 

2). Bimbingan merupakan proses membantu individu 

3). Bantuan dalam bimbingan diberikan kepada individu, baik perorangan 

maupun kelompok 

4). Bantuan diberikan kepada semua orang tanpa kecuali 
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5). Bantuan yang diberikan bertujuan agar individu dapat mengembangkan 

dirinya secara optimal menjadi pribadi yang mandiri 

6). Untuk mencapai tujuan bimbingan, digunakan pendekatan pribadi dengan 

menggunakan berbagai teknik dan media bimbingan 

7). Bimbingan diberikan kepada orang yang ahli, yaitu orang-orang yang 

memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang bimbingan. 

8). Bimbingan dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan 

merupakan proses pemberian bantuan oleh seorang yang ahli dan memiliki 

pengalaman khusus dalam bidang bimbingan agar individu dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya dan mandiri sehingga mencapai kehidupan 

yang sukses dan bahagia sesuai dengan norma-norma yang berlaku 

Menurut Walgito (2005:7) menyatakan bahwa ”Konseling adalah 

bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah 

kehidupannya dengan wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan 

yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya”. 

Menurut Prayitno dan Amti (2004:105 ) bahwa ”konseling adalah proses 

pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli 

(disebut Konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah (disebut 

Klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang sedang dihadapi oleh klien”. 

Menurut Wibowo, Mungin Eddy (2005:31) ”konseling merupakan suatu 

proses intervensi yang bersifat membantu individu untuk meningkatkan 

pemahaman tentang diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain”. 
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Sedangkan menurut Hendrarno, dkk (2003:26) menyatakan bahwa 

”konseling merupakan suatu bentuk wawancara psikologis yang tidak dapat 

dilakukan oleh sembarang orang”. 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa konseling 

adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara 

konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu 

masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dialami oleh klien untuk 

meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri dan hubungannya dengan orang 

lain. 

Melihat pengertian bimbingan dan pengertian konseling, dapat 

disimpulkan bahwa Bimbingan dan konseling adalah merupakan proses 

pemberian bantuan oleh seorang yang ahli melalui wawancara konseling kepada 

individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya 

masalah yang dialami oleh klien untuk meningkatkan pemahaman tentang diri 

sendiri agar individu dapat mengembangkan kemampuan dirinya dan mandiri 

sehingga mencapai kehidupan yang sukses dan bahagia sesuai dengan norma-

norma yang berlaku. 

2.3.2 Tujuan Bimbingan dan Konseling 

Tujuan bimbingan dan konseling terdiri dari : 

a. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah sesuai dengan 

dengan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Tahun 2003 (UU No. 20 Th 
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2003) yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab (UU SisDikNas, 2003:7) 

b. Tujuan Khusus 

Secara khusus layanan Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu 

siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek 

pribadi-sosial, belajar dan karier. 

Dalam rangka mengembangkan dirinya sendiri, peserta diri harus mengenal 

dirinya sendiri, mengenal lingkungan hidupnya, membangun cita-cita yang 

ingin dicapai. Siswa diarahkan untuk mengembangkan kemampuan yang 

dimiliki seoptimal mungkin. Pengembangan diri inilah inti dari tujuan layanan 

bimbingan dan konseling. Oleh karena itu bimbingan dan konseling bukan 

hanya menangani siswa yang bermasalah saja, namun juga membantu para 

siswa untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga tercapai 

kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pngarahan diri dan 

perwujudan diri. 

2.3.3 Fungsi Bimbingan dan Konseling  

Dalam proses belajar mengajar bimbingan dan konseling di sekolah  

mempunyai beberapa fungsi yang ditinjau dari keguanaan atau manfaat, ataupun 

keuntungan-keuntungan apa yang diperoleh melalui pelayanan tersebut. Adapun 

fungsi bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut : 

1). Fungsi pemahaman 
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Yaitu, pemahaman tentang diri klien berserta permasalahannya oleh klien 

sendiri dan oleh pihak-pihak yang akan membantu klien, serta pemahaman 

tentang lingkungan klien oleh klien. 

2). Fungsi pencegahan  

Yaitu, pencegahan akan terjadinya hal-hal permasalahan yang timbul, yang 

mungkin akan mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dan 

kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. 

3). Fungsi pengentasan  

Yaitu, pengentasan yang akan menghasilkan terpecahkannya atau teratasinya 

masalah yang dialami klien. 

4). Fungsi Pemeliharaan dan Perkembangan 

Yaitu, fungsi bimbingan dan konseling yang tidak dapat dipisahkan, kedua 

fungsi tersebut berfungsi agar terpelihara dan berkembang berbagai potensi 

dan kondisi positif dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan 

berkelanjutan (Prayitno dan Amti, 2004: 196-215). 

Menurut Hendrarno, dkk menyatakan bahwa fungsi bimbingan dan 

konseling adalah : 

1). Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu 

menyalurkan siswa-siswa dalam memilih program-program pendidikan yang 

ada di sekolah, memilih jurusan di sekolah, memilih jenis sekolah sambungan 

ataupun lapangan kerja yang sesuai dengan bakat, minat, cita-cita dan 

kepribadian siswa.  
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2). Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu siswa untuk 

memperoleh penyesuaian pribadi yang sehat. 

3). Fungsi adaptasi, yaitu fungsi bimbingan dalam rangka membantu staf sekolah, 

khususnya guru dalam rangka mengadaptasikan program pengajaran dengan 

ciri khusus dan kebutuhan-kebutuhan pribadi siswa. 

4). Fungsi pemahaman, yaitu fungsi dalam memahami  diri klien dan masalahnya. 

5). Fungsi pencegahan, yaitu membantu klien dengan cara mengkondisikan 

lingkungan agar berpengaruh positif dan tidak menimbulkan masalah. 

6). Fungsi pengentasan, yaitu membantu klien untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi. 

7). Fungsi pengembangan, yaitu membantu klien untuk memelihara dan 

meningkatkan kemampuan klien dalam menghadapi persoalan-persoalan yang 

baru dihadapinya (Hendrarno, dkk, 2003: 36). 

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi 

bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut : 

1). Fungsi pengentasan 

Menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai 

dengan kepentingan pengembangan siswa. Pemahaman tersebut mencakup 

pemahaman tentang diri siswa, tentang lingkungan siswa (keluarga dan 

sekolah) dan pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas (informasi 

pendidikan, jabatan/ pekerjaan, dan infi karier serta info budaya/ nilai-nilai) 

2). Fungsi pencegahan 



41 
 

 

Untuk mencegah timbulnya masalah lain yang mungkin akan mengganggu, 

menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu 

dalam proses perkembangan. 

3). Fungsi perbaikan 

Akan menghasilkan teratasinya permasalahan siswa. 

4). Fungsi pemeliharaan dan pengembangan 

Membantu siswa memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya 

secara mantap, terarah dan berkelanjutan. 

Setiap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling secara langsung 

mengacu pada salah satu atau beberapa fungsi, agar masalah yang dicapai dapat 

diidentifikasikan dan dievaluasi.  

2.3.4 Prinsip dan Asas-Asas Bimbingan dan Konseling 

2.3.4.1 Prinsip Bimbingan dan Konseling 

Setiap individu itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Antara satu 

dengan yang lainnya nampak sekali perbedaannya, bukan hanya tampak dari 

fisiknya namun kepribadiannya sangatlah berbeda sehingga dalam penanganannya 

berbeda-beda pula. Oleh karena itu dalam menangani setiap individu harus 

memegang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang telah dirumuskan oleh 

Prayitno (2004: 219) yang diantaranya yaitu  

a. Bimbingan dan konseling melayani semua individu, tanpa memandang umur, 

jenis kelamin, suku, bangsa, agama dan status sosial ekonomi. 

b. Pelayanan bimbingan dan konseling perlu menjangkau keunikan dan 

kekompleksan pribad individu. 
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c. Untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan 

kebutuhan individu itu sendiri perlu dikenali dan dipahami keunikan setiap 

individu dengan berbagai kekuatan, kelemahan dan permasalahannya. 

d. Pelayanan bimbingan dan konseling yang bertujuan mengembangkan 

penyesuaian individu terhadap segenap bidang pengaaman harus 

mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan individu. 

e. Perbedaan individu harus dipahami dan dipertimbangkan dalam rangka upaya 

yang bertujuan memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu-individu 

tertentu.  

2.3.4.2 Asas-Asas Bimbingan dan Konseling 

Menurut Prayitno dalam Sukardi (2002:30), dalam menyelenggarakan 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya selalu mengacu pada 

asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling meliputi : 

a. Asas kerahasiaan, yaitu merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan 

konseling, menyimpan setiap masalah yang dikemukaan oleh individu yang 

bermasalah untuk tidak disebar luaskan kepada orang lain. 

b. Asas kesukarelaan, kesukarelaan itu ada pada konselor maupun pada klien 

artinya klien secara suka dan rela tanpa da perasaan terpaksa, mau 

menyampaikan masalah yang dihadapinya dengan mengungkapkan secara 

terbuka hal-hal yang dialaminya. 

c. Asas keterbukaan, keterbukaan tidak hanya sekedar ketersediaan untuk 

menerima saran saja, tetapi kedua belah pihak diharapkan mau menerapkan 
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asas ini, dimana pihak klien mau membuka diri dalam rangka untuk 

pemecahan masalahnya. 

d. Asas Kekinian, masalah yang ditangani melalui kegiatan bimbingan dan 

konseling adalah masalah-masalah yang saat ini sedang dirasakan, bukan 

masalah yang pernah dialami pada masa lampau. 

e. Asas Kemandirian, pencapaian tujuan dari pelayanan bimbingan dan 

konseling tercapai bilamana menjadikan klien dapat berdiri sendiri. 

f. Asas Kegiatan, adanya kegiatan yang telah direncanakan antara konselor 

dengan klien. 

g. Asas Kedinamisan, upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki 

terjadinya perubahan pada diri klien yang dibimbing yaitu perubahan 

tingkah laku ke arah yang lebih baik. 

h. Asas Keterpaduan, layanan bimbingan dan konseling berupaya memadukan 

berbagai aspek dari klien yang dibimbing 

i. Asas Kenormatifan, usaha layanan bimbingan dan konseling tidak boleh 

bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. 

j. Asas Keahlian, konselor ahli harus menguasai teori dan praktik konseling 

secara benar dan baik. 

k. Asas Alih tangan kasus,asas ini mengisyaratkan bahwa bila konselor sudah 

mengarahkan kemampuannya namun klien belum dapat terbantu maka 

konselor dapat mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas yang lebih 

ahli. 
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l. Asas Tut Wuri Handayani, menunjuk  pada suasana umum yang hendaknya 

tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara konselor dan klien. 

2.3.5 Bidang Bimbingan dan Konseling 

Menurut Prayitno (1997: 89-103), dalam menyelenggarakan layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya selalu mengacu kepada keempat 

bidang bimbingan dan konseling yaitu : 

a. Bidang bimbingan pribadi 

Dalam bidang bimbingan pribadi pelayanan bimbingan dan konseling 

membantu menemukan siswa dan mengembangkan pribadi yang beriman 

dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap, mandiri serta sehat 

jasmani dan rohani. 

b. Bidang bimbingan sosial 

Dalam bidang bimbingan dan sosial pelayanan bimbingan dan konseling 

membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya 

yang dilandasi budi pekerti luhur, bertanggung jawab kemasyarakatan dan 

kenegaraan. 

c. Bidang bimbingan belajar 

Dalam bidang bimbingan belajar pelayanan bimbingan dan konseling 

membantu siswa mengembangkan diri sikap dan kebiasaan belajar yang baik 

untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkannya 

melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. 
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d. Bidang bimbingan karier 

Dalam bidang bimbingan belajar pelayanan bimbingan dan konseling 

membantu siswa merencanakan dan mengembangkan masa depan karier. 

2.3.6 Jenis-jenis Layananan Bimbingan dan Konseling 

Dalam Dasar Standarisasi Profesi Konseling (2004) menjabarkan 

layanan bimbingan dan konseling melalui pengembangan diri, mencakup layanan: 

a. Layanan orientasi 
b. layanan informasi 
c. Layanan penempatan/penyaluran 
d. Layanan penguasaan konten 
e. Layanan konseling perorangan 
f. Layanan bimbingan kelompok 
g. Layanan konseling kelompok  
h. Layanan konsultasi  
i. Layanan mediasi 

 
Dari kutipan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Layanan orientasi yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami 

lingkungan baru (seperti lingkungan sekolah yang baru) dimasuki peserrta 

didik, untuk mempermudah dan memeperlancar berperannya peserta didik di 

lingkungan yang baru tersebut. 

b. Layanan informasi yaitu layanan yang membekali individu dengan berbagai 

pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk 

mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai 

pelajar. 

c. Layanan penempatan/penyaluran yaitu layanan yang membantu peserta didik 

memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok 

belajar, jurusan/progrm studi program latihan dan kegiatan ekstra kulikuler.  
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d. Layanan penguasaan konten yaitu layanan yang membantu peserta didik 

menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang 

berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga dan masysrakat. 

e. Layanan konseling perorangan yaitu layanan yang membantu peserta didik 

dalam mengentaskan masalah pribadinya.  

f. Layanan 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. 

g. Layanan konseling kelompok yaitu layanan yang membantu peserta didik 

dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika 

kelompok. 

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

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

dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. 

i. Layanan mediasi yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan 

permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka. 

Konselor wajib menyelenggarakan jenis layanan bimbingan dan 

konseling tersebut dengan penyesuaian sepenuhnya terhadap karakterisik 

peserta didik yang dilayani. Penyelenggaraan jenis-jenis layanan tersebut 

dibantu oleh kagiatan pendukung. 
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2.3.7 Kegiatan Pendukung Bimbingan dan Konseling 

Dalam Dasar Standarisasi Profesi Konseling (2004) menjabarkan 

kegiatan pendukung Bimbingan dan konseling melalui pengembangan diri, 

mencakup: 

a. Aplikasi Intrumentasi 
b. Himpunan Data  
c. Konferensi Kasus  
d. Kunjungan Rumah  
e. Tampilan Kepustakaan  
f. Alih Tangan Kasus 

 
Dari kutipan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Aplikasi instrumentasi yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri peserta 

didik dan lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun 

non tes. 

b. Himpunan data yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan 

pengembangan peserta didik yang diselenggarakannya secara berkelanjutan, 

sistematis, komprehensif, terpadu dan bersifat rahasia. 

c. 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. 

d. Kunjungan rumah yaitu kegiatan memperoleh data, kemudahan dan komitmen 

bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang 

tua dan atau keluarganya. 
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e. Tampilan kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka 

yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, 

kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karier/jabatan. 

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

peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya. 

 

2.4 Profesionalitas Konselor Sekolah Menengah Atas Dalam 

Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

Pendidikan adalah syarat mutlak bagi suatu pekerjaan profesional. Sama 

halnya dengan konselor yang termasuk tenaga profesional, yang mendapat 

pendidikan khusus bimbingan dan konseling. Oleh karenannya seorang konselor 

harus telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam kualifikasi 

konselor yaitu harus menguasai ilmu pendidikan yang berkaitan dengan 

bimbingan dan konseling, konselor telah menguasai proses pembelajaran terhadap 

pengembangan diri maupun individu yang akan dibantunya melalui kegiatan 

bimbingan dan konseling, konselor telah menyelenggarakan pelayanan konseling, 

serta seorang konselor harus memiliki Nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, 

dan wawasan dalam bidang profesi konseling dan telah memperoleh pengakuan 

kewenangan dari organisasi profesi maupun pemerintah, dan telah mendapatkan 

gelar sarjana (S-1) bidang bimbingan dan konseling. 

Seorang konselor tidak hanya cukup memiliki kualifikasi konselor, akan 

tetapi memiliki standarisasi kompetensi yaitu kompetensi konselor. Kompetensi 

konselor memiliki arti kemampuan yang dimiliki oleh tenaga profesional dalam 
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pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah yang yang menguasai konsep 

dan penghayatan serta dapat memadukan pengetahuan, keterampilan, nilai dan 

menampilan pribadi yang bersifat membantu serta perkembangan mulai dari 

proses kesadaran, akomodasi yang direfleksikan dalam tindakan nyata sebagai 

wujud kinerja profesional.  

Adapun standarisasi kualifikasi konselor dan kompetensi konselor telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

27 Tahun 2008. Dalam lampiran peraturan Menteri ada empat kompetensi yang 

dimiliki oleh konselor yaitu Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, 

Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional.  

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan membantu peserta didik untuk 

memahami diri, menerima diri dan mengembangkan aspek-aspek kepribadian 

secara utuh serta mengaktualisasikan potensi diri peserta didik yaitu konselor 

harus menguasai  dan memahami landasan keilmuan pendidikan, menguasai 

konsep dasar dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan  

Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan 

berakhlak mulia yaitu konselor dapat menampilkan keutuhan kepribadian 

konselor serta dapat berperilaku etik dan profesional. 

Kompetensi sosial yaitu kemampuan sebagai bagian masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama konselor. 

Tenaga kependidikan lainnya, orang tua wali peserta didik, dan masyarakat sekitar 

yaitu konselor menguasai landasan budaya, menampilkan keutuhan pribadi 
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konselor dengan dapat berkomunikasi secara efektif terhadap peserta didik 

maupun teman sejawat dan anggota profesi lain. 

Kompetensi profesional penguasaan atas karakteristik pibadi peserta 

didik, materi bimbingan yang inheren pada pribadi peserta didik, teknik 

membantu, dan sejumlah kompetensi tambahan lainnya yang secara simultan 

mengarah ke konseling yang peduli terhadap kemaslahatan peserta didik. Yaitu 

konselor memiliki komitmen untuk meningkatkan kemampuan perilakunya, dapat 

memahami kaidah-kaidah prilaku individu dan kelompok, memahami hakikat dan 

makna asesmen, memahami konsep dasar, landasan, azas, fungsi, tujuan dan 

prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, memiliki pengetahuan dan keterampilan 

perencanaan program bimbingan dan konseling serta memahami berbagai jenis 

dan metode riset.  

Dengan adanya kualifikasi konselor dan standar kompetensi konselor 

diharapkan seorang konselor mampu menunjukan konselor yang berkualitas 

dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Sehingga profesi konselor mampu 

ikut serta dalam menumbuhkembangkan profesinya tersebut. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif karena dalam 

pelaksanaannya mencari data sebanyak-banyaknya dan kemudian berusaha untuk 

mendeskripsikan sejelas-jelasnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kuantitatif. Arikunto (2006: 12) mendefinisikan ”penelitian 

kuantitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan angka dalam 

mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya”. 

Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, 

yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih 

mudah untuk difahami dan disimpulkan. Uraian kesimpulan didasari oleh angka 

yang diolah tidak secara dalam. Kebanyakan pengolahan datanya didasarkan pada 

analisis prosentase dan analisis kecenderungan (Azwar, 2004: 6). 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan ”konsep mengenai atribut atau sifat yang terdapat 

pada subyek penelitian yang dapat bervariasi secara kuantitatif maupun 

kualitatif”. (azwar, 2004:59). Menurut Arikunto (2006:118), variabel adalah 

obyek penelitian yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 
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3.2.1 Identifikasi variabel penelitian 

Variabel secara sederhana dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, 

peristiwa, yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif (Sudjana, 

2006:23). Sedangkan menurut Suryabrata (2006:25) variabel penelitian adalah 

segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian atau sebagai 

faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. 

Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal, yaitu tingkat 

profesionalitas konselor. Subjek penelitiannya mengarah pada seluruh konselor di 

SMA Negeri Se-Kabupaten Batang. 

3.2.2 Definisi operasional variabel 

Definisi operasional dalam penelitian sebagai berikut : 

Profesionalitas konselor adalah sikap para anggota suatu profesi terhadap 

profesinya serta sederajat pengetahuan dua kualitas dan keahlian yang mereka 

miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. 

Bila ditata dalam empat kompetensi pendidik sebagaimana tertuang 

dalam PP 19/2005, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor 

dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, dan profesional sebagai berikut : 

1. Kompetensi Pedagogik 
a. Menguasai teori dan praksis pendidikan 
b. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis serta perilaku    
c. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling 

2. Kompetensi Kepribadian 
a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
b. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,  

individualitas, dan kebebasan memilih 
c. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat 
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d. Menampilkan kinerja yang berkualitas 
3. Kompetensi Sosial 

a. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja 
b. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan   konseling 
c. Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi  

4. Kompetensi Profesional 
a. Menguasai konsep dan praksis asessmen untuk memahami kondisi, 

kebutuhan, dan masalah konseling 
b. Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling 
c. Merancang program bimbingan dan konseling 
d. Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang 

komprehensif 
e. Menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling 
f. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional 
g. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling 

Sehingga dapat disimpulkan sejauh mana pengetahuan dan ketrampilan 

yang dimiliki oleh konselor dalam memaknai dan menjelaskan profesionalitasnya 

sebagai konselor, berdasarkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial maupun 

profesional, dalam tindakan nyata sebagai wujud kinerja yang profesional. 

 

3.3  Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Salah satu langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan penelitian 

adalah menentukan populasi penelitian. Populasi adalah ”keseluruhan subyek 

penelitian” (arikunto, 2006:130), sedangkan menurut Azwar (2004: 77) 

mendefinisikan populasi sebagai ”kelompok subyek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian”. 
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Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah konselor SMA 

Negeri Se-Kabupaten Batang tahun ajaran 2010/2011. Adapun karakteristik 

populasi dalam penelitian ini adalah: 

”Konselor di SMA Negeri Se-Kabupaten Batang tahun ajaran 2010/2011” 

Tabel 3.1 
Tabel Populasi dan Sampel Penelitian 

No. Nama Sekolah Latar Belakang 
Pendidikan 

Jumlah 

 
1. 

 
SMA N 1 BATANG 

S1 BK 
S1 BK 
S1 BK 
S1 BK 

 
5 

 
2. 

 
SMA N 2 BATANG 

S1 BK 
S1 BK 
S1 BK 

 
3 

 
 

3. 

 
 

SMA N 1 SUBAH 

S1 BK 
S1 BK 
S1 BK 
S1 BK 
S1 BK 

 
 
5 

 
4. 

 
SMA N 1 BANDAR 

S1 BK 
S1 BK 

S1 Psikologi 

 
3 

 
5. 

 
SMA N 1 BAWANG 

S1 BK 
S1 BK 

S1 Psikologi 

 
3 

 
6. 

 
SMA N 1 GRINGSING 

S1 BK 
S1 BK 
S1 BK 

S1 Psikologi 

 
4 

7. SMA N 1 
WONOTUNGGAL 

S1 BK 
S1 Psikologi 

 
2 

8. Jumlah 25 
 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang langsung dikenai penelitian. 

Sampel merupakan bagian dari populasi, tentulah ia harus memiliki ciri-ciri yang 

dimiliki oleh populasinya (Azwar, 2004 : 79). 



55 
 

 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subyektif 

penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sampel yang diambil untuk 

penelitian ini adalah semua konselor di SMA Negeri Se-Kabupaten Batang. 

 

3.4    Metode dan Alat Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang 

relevan, akurat dan reliabel dengan menggunakan metode dan instrumen yang 

tepat. Arikunto (2006:149) mengemukakan bahwa “didalam kegiatan penelitian, 

cara memperoleh data dikenal sebagai motode pengumpulan data”. Dalam 

penelitian ini, metode pengumpulan data dengan menggunakan angket. 

3.4.1 Angket 

“Angket atau kuesioner 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). 

Metode angket digunakan karena memiliki beberapa keunggulan. Menurut 

Arikunto (2006:152) angket memang mempunyai beberapa keunggulan, diantara 

adalah sebagai berikut:  

a.) Tidak memerlukan hadirnya peneliti. 
b.) Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden. 
c.) Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-

masing dan menurut waktu senggang responden. 
d.) Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas, jujur, dan tidak 

malu-malu menjawab. 
e.) Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat 

diberi pertanyaan yang benar-benar sama. 
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Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, 

dimana sudah disediakan jawaban terbatas oleh peneliti dalam menjawab 

pertanyaan dalam angket. Angket ini berisikan pernyataan-pernyataan tentang 

kompetensi konselor yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008, tentang Standarisasi Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Konselor dalam lampiran peraturan Menteri yaitu 

sebagaimana tertuang dalam PP 19/2005 ada empat kompetensi yang dimiliki oleh 

konselor yaitu Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi 

Sosial dan Kompetensi Profesional.  

Tabel 3.2 
Kategori jawaban dan cara pemberian skor  

Angket konselor sekolah tentang tingkat profesionalitasnya 
 

No. Kategori jawaban 
positif 

Skor No. Kategori jawaban 
negatif 

Skor 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Setuju 

Setuju  

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat setuju 

Setuju 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

1 

2 

3 

4 

 

Untuk mengatasi kecenderungan kebanyakan responden memilih 

jawaban setuju, maka dalam penyusunan butir pernyataan dibuat pernyataan 

positif dan pernyataan negatif.Menyusun format 

 

3.5 Prosedur Penyusunan Instrumen 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengadaan instrumen penelitian 

melalui beberapa tahap. Menurut Arikunto (2006;166) prosedur yang ditempuh 



57 
 

 

adalah perencanaan, penulisan butir soal, penyuntingan, uji coba, analisis hasil, 

revisi, dan instrumen jadi. 

Sedangkan dalam penelitian ini, langkah-langkah yang ditempuh oleh 

peneliti dalam pengadaan instrumen antara lain:membuat kisi-kisi instrumen, lalu 

dikonsultasikan, hasil konsultasi direvisi jika perlu, instrumen yang telah direvisi 

diujicobakan, kemudian revisi kedua dan instrumen jadi yang siap disebarkan. 

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dapat dilihat 

pada bagan berikut : 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1 
Bagan Prosedur Penyusunan Instrumen 

 
Langkah-langkah dalam menyusun instrumen dilakukan dalam beberapa 

tahap. Dalam pembuatan maupun uji cobanya, peneliti menyusun kisi-kisi 

pengembangan instrumen yang meliputi variabel, komponen, indikator, nomor 

item dan jumlah pernyataan. Tahap pertama, instrumen tersebut diujicobakan, 

kemudian diolah validitas dan reliabilitasnya. Setelah itu direvisi kemudian 

instrumen jadi atau hasil revisian siap untuk diberikan pada konselor sekolah. 

Adapun kisi-kisi dari instrument pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 

 

Instrumen Jadi Revisi Uji Coba 

instrumen Kisi-kisi instrumen Teori 
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Tabel 3.3 
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Profesional Konselor 

 
Komponen Indikator Deskriptor Item

+ -
  

1).Kompetensi 
Pedagogis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1Menguasai teori dan 
praksis pendidikan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2Mengaplikasikan 

perkembangan 
fisiologis serta 
perilaku konseli 

 
 
 
 
 
1.3Menguasai esensi 

pelayanan 
bimbingan dan 
konseling dalam 
jalur, jenis, jenjang 
satuan pendidikan  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.1 Mampu
menjelaskan 
perbedaan 
karakteristik 
individu 
berdasarkan usia 
dan jenis kelamin 

1.1.2 Mampu 
menunjukkan sikap 
penerimaan dan 
menghargai 
terhadap perbedaan 
budaya 
 

1.2.1 Mampu 
menjelaskan 
bentuk-bentuk 
gangguan 
kepribadian 

1.2.2 Menguasai fase dan 
tugas 
perkembengan 

 
1.3.1 Menguasai konsep 

dasar Bimbingan 
dan Konseling 
(Azas, Landasan, 
Fungsi, Tujuan, 
dan Prinsip) 

1.3.2 Memhami tentang 
layanan Bimbingan 
dan Konseling 
(orientasi, 
informasi, 
penempatan dan 
penyaluran, 
penguasaan 
konten, konseling 
perorangan, 
bimbingan 
kelompok, 
konseling 

1,2 
 
 
 
 
 
 
5,6 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
10,
11 
 
 
14,
15,
17 
 
 
 
21,
23,
25,
27,
28,
30,
32 
 
 
 
 
 

3,4
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
12,
13 
 
 
18,
19,
20 
 
 
 
22,
24,
26,
29,
31 
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2).Kompetensi 

Kepribadian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Menunjukkan 
integritas dan 
stabilitas 
kepribadian yang 
kuat 

2.2 Menampilkan 
kinerja yang 
berkualitas tinggi 

kelompok, 
konsultasi, 
mediasi) 
 

1.3.3 Memiliki 
ketrampilan dalam 
melaksanakan 
bidang bimbingan 
pribadi, belajar, 
karier, dan social 

1.3.4 Menguasai tehnik-
tehnik Bimbingan 
dan Konseling 

1.3.5 Mampu 
mengembangkan 
media Bimbingan 
dan Konseling 

 
2.1.1 Mampu 

menampilkan 
kepribadian dan 
perilaku yang 
terpuji 

2.1.2 Bersikap empati 
 
2.2.1 Menampilkan  

tindakan yang 
kreatif 

 
2.2.2 Berkomunikasi 

secara efektif 

 
 
 
 
 
33 
 
 
 
 
35 
 
 
39 
 
 
 
 
41,
42 
 
 
 
44 
 
46 
 
 
48 

 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
37,
38 
 
40 
 
 
 
 
43 
 
 
 
 
45 
 
47 
 
 
49 

3). Kompetensi 
Profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Menguasai konsep 
dan praksis 
asesmen untuk 
memahami 
kondisi, 
kebutuhan, dan 
masalah konseli 

 
 
 
 
 
 
3.2 Menguasai 

kerangka teoretik 

3.1.1 Memilih tehnik 
assesmen, sesuai 
dengan 
kebutuhan 
pelayanan 
Bimbingan dan 
Konseling 

3.1.2 Menyusun 
instrument 
assesmen untuk 
mengungkapkan 
masalah-masalah 
konseli 
 

3.2.1 Mengaplikasikan 

50 
 
 
 
 
 
 
52 
 
 
 
 
 
 
54 

51
 
 
 
 
 
 
53 
 
 
 
 
 
 
55 
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dan  praksis 
Bimbingan dan 
Konseling 

 
 
 
3.3. Merancang 

program 
Bimbingan dan 
Konseling 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Menilai proses 

dan hasil kegiatan 
Bimbingan dan 
Konseling. 

 
 
 
3.5. Memiliki 

kesadaran dan 
komitmen 
terhadap etika 
profesional 

 
 
 
 

pendekatan/mode
l/jenis pelayanan 
dan kegiatan 
pendukung 
Bimbingan dan 
Konseling  
 

3.3.1 Menyusun program 
Bimbingan dan 
Konseling yang 
berkelanjutan 
berdasar 
kebutuhan peserta 
didik secara 
komprehensif 
dengan 
pendekatan 
perkembangan 
 

3.4.1 Mampu melakukan 
evaluasi hasil, 
proses, dan 
program 
Bimbingan dan 
Konseling 

 
3.5.1 Bersikap hangat 

dan penuh 
perhatian kepada 
klien 
 
 

3.5.2 Menghindari sikap-
sikap prasangka 
dan stereotip 
 

3.5.3 Mampu 
menampilkan 
perilaku 
(sederhana, 
rendah hati, dapat 
dipercaya, jujur, 
dan hormat) 
sesuai dengan 
kode etik profesi 

 
 
 
 
 
 
56 
58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 
 
 
 
 
 
 
61 
 
 
 
 
63 
 
 
 
 
65 

 
 
 
 
 
 
57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
62 
 
 
 
 
 
64 
 
 
 
 
66 

 
 
 

3.6. Menguasai 
konsep dan praksis 
penelitian dalam 

3.6.1 Menguasai 
berbagai jenis dan 
metode penelitian 

67 
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4). Kompetensi 

Sosial 

bimbingan dan 
konseling 

 
 
 
4.1. Berperan dalam 

organisasi dan 
kegiatan profesi 
Bimbingan da 
Konseling 

3.6.2 Melaksanakan 
penelitian 
Bimbingan dan 
Konseling 

 
4.1.1 Interaksi dengan 

kelompok 
organisasi profesi 
Bimbingan da 
Konseling

 
 
 
 
 
 
69 

 
 
68 
 
 
 
70 

3.6  Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1  Validitas 

Validitas adalah alat ukur yang menunjuk pada ketepatan dan ketelitian 

suatu alat untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, (Hadi, 2000: 102). 

Sedangkan menurut Sugiyono (2006: 363) validitas adalah derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan 

oleh peneliti. Data dikatakan valid bilamana data tidak berbeda dengan data yang 

dilaporkan oleh  peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada penelitian. 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas 

internal yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap item instrument dalam skor total. 

Adapun rumus yang digunakan untuk menguji validitas adalah rumus Product 

moment yaitu 

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
=

})(}{)({ 2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan : 

xyr  :  Koefisien korelasi 

∑ X  :  Jumlah skor butir  
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∑Y  :  Jumlah skor total. 

∑ 2X  :  Jumlah kuadrat butir 

∑ 2Y  :  Jumlah kuadrat total 

∑ XY  :  Jumlah perkalian skor item dengan skor total. 

N  : Jumlah responden (Arikunto, 2006: 183) 

Kesesuaian harga 
xyr  yang diperoleh dari perhitungan dengan 

menggunakan rumus di atas dikonsultasikan dengan tabel harga product moment 

dengan taraf signifikansi 5%. Jika > rtabel  maka butir instrumen dikatakan valid. 

3.6.2  Reliabilitas 

Realibilitas instrumen merujuk pada satu pengertian bahwa suatu 

instrumen itu cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data, karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto 1998:170). Suatu instrumen 

dikatakan reliabel jika alat tersebut dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang 

berlainan senantiasa menunjukan hasil yang sama. Dengan demikian data yang 

diperoleh benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk mengetahui 

tingkat reliabilitas, peneliti menggunakan rumus alpha, yaitu: 

Γıı =[     K    ][1 - Σσь²] 
   [  K-1    ][   ∑ σ t²] 

 
Keterangan : 

Γıı : Reliabilitas instrumen  

K : Banyaknya butir pertanyaan 

Σσь² : Jumlah varians total 
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σ t ² : Varians total ( Arikunto, 2006: 196 ) 

dari hasil perhitungan reliabilitas kemudian hasil tersebut dikonsultasikan dengan 

nilai r tabel apabila r hitung  > r tabel maka butir soal dikatakan reliabel. 

3.7 Metode Analisis Data   

Metode yang dipakai untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan tehnik analisis data deskriptif dengan prosentase, 

maksudnya adalah tehnik yang mengambarkan keadaan atau suatu fenomena. 

Dalam Sudjana (1996: 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. Adapun tujuan menggunakan deskriptif adalah mendeskripsikan 

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

fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diselidiki.  

Analisis data deskriptif ini dimaksudkan bahwa peneliti ingin mengetahui 

Kompetensi Konselor Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Semarang. 

Kriteria kompetensi konseor sekolah mengengah pertama negeri di kota semarang 

akan disajikan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.4 
Kriteria Angket Kompetensi Konselor Sekolah Menengah Pertama Negeri  

di Kota Semarang 
Interval  Kriteria 

86%    <    %   ≤  100 % Sangat baik 
71%    <    %   ≤  85 % Baik  
56%    <    %   ≤  70% Kurang Baik 
41%    <    %   ≤  55 % Tidak Baik  
26%    <    %   ≤  40 % Sangat Tidak Baik 
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Untuk menganalis data hasil penelitian adalah dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut :  

 %100×=
N
nP     

 Keterangan 

P = prosentase 

n  = skor yang diperoleh 

N = jumlah seluruh skor  (Ali 1997:186) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini diuraikan tentang penjelasan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan disertai dengan analisis data secara deskriptif dan pembahasannya 

tentang tingkat profesionalitas konselor SMA Negeri se Kabupaten Batang yang 

dilihat dari empat kompetensi yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tentang profesionalitas konselor SMA Negeri se 

Kabupaten Batang sebanyak 25 responden diperoleh data bahwa 22 konselor 

(88%) memiliki tingkat profesionalitas dalam kriteria tinggi dan sisanya 3 

konselor (12%) memiliki tingkat profesionalitas pada kriteria sangat tinggi.  

 

Gambar 4.1  Distribusi Frekuensi Profesionalitas Konselor SMA N se 
Kabupaten Batang 
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Tingginya tingkat profesionalitas konselor tersebut lebih banyak 

didominasi pada aspek kompetensi sosialnya. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-

rata tingkat profesionalisme dari keempat aspek seperti tercantum pada tabel 4.1 

Tabel 4.1  Rata-rata Tingkat Profesionalitas Konselor SMA Negeri se Kabupaten 
Batang 

 
No Profesionalisme Total skor % skor Kriteria 

1 Pedagogik 2815 78.19 Tinggi 
2 Kepribadian 645 80.63 Tinggi 
3 Profesional 1093 78.07 Tinggi 
4 Sosial 340 85.00 Sangat Tinggi 

  Total 4893 78.92 Tinggi 
Sumber: data penelitian  

Terlihat pada tabel 4.1, rata-rata kompetensi sosial mencapai 85% dalam 

interval 81,25% - 100% dalam kategori sangat tinggi, disusul kompetensi 

kepribadian dengan rata-rata sebesar 80,63% dalam kategori tinggi, selanjutnya 

kompetensi pedagogik sebesar 78,19% dalam kategori tinggi dan urutan terkahir 

adalah kompetensi profesional sebesar 78,07% masih dalam kategori tinggi. Data 

tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kompetensi konselor di SMA Negeri se 

Kabupaten Batang lebih unggul pada aspek sosial dan kepribadiannya, sedangkan 

dari sisi kepribadian dan profesionalnya masih perlu ditingkatkan. 

4.1.1 Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogis merupakan kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik. Dalam hal ini kompetensi pedagogis yang harus dimiliki guru BK 

yaitu kemampuan dalam memberikan bimbingan belajar bagi siswa yang 

mengalami malas belajar. Salah satunya adalah dengan pembiasaan belajar siswa 

(Depdikbud, 1999:33). Pembiasaan belajar dipandang dapat mengatasi perilaku 

malas belajar karena dalam kegiatan pembiasaan belajar siswa diarahkan untuk 
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memiliki kebebasan belajar yang baik, atau dengan kata lain siswa dicegah untuk 

tidak melakukan perilaku malas belajar.  

Berdasarkan data penelitian diperoleh gambaran bahwa dari 25 konselor 

yang diteliti terdapat 22 konselor (88%) yang memiliki kompetensi pedagogik 

dalam kategori tinggi dan sisanya 3 konselor (12%) dalam kategori sangat tinggi. 

 
Gambar 4.2  Distribusi Frekuensi Kompetensi Pedagogik Konselor SMA Negeri      

se Kabupaten Batang 
 Data tersebut menunjukkan bahwa hampir semua konselor menguasai 

teori dan praksis pendidikan, mengaplikasikan perkembangan fisiologis serta 

perilaku konseli, dan menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam 

jalur, jenis, jenjang satuan pendidikan secara baik, seperti tecantum pada tabel 4.2 

rata-rata kompetensi pedagogik konselor SMA Negeri se Kabupaten Batang 

ditinjau dari ketiga aspek tersebut. 

Tabel 4.2.  Rata-rata Kompetensi Pedagogik Konselor SMA N se Kabupaten 
Batang 

No Profesionalisme Total skor % skor Kriteria 
1 Menguasai teori dan praksis pendidikan 590 84.29 Sangat Tinggi
2 Mengaplikasikan perkembangan 

fisiologis serta perilaku konseli 
402 80.40 Tinggi 

3 Menguasai esensi pelayanan bimbingan 
dan konseling dalam jalur, jenis, jenjang 
satuan pendidikan 

1823 75.96 Tinggi 

 Total 2815 78.19 Tinggi 
Sumber: data penelitian, 2010, lampiran 
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Rata-rata yang paling tinggi yaitu 84,29% dalam kategori sangat tinggi 

adalah penguasaan teori dan praksis pendidikan. Latar belakang pendidikan 

konselor adalah dari Sarjana Pendidikan Bimbingan Konseling dan Sarjana 

psikologi yang berakta empat sehingga tidak diragukan lagi dalam menguasai 

teori dan praksis pendidikan. Kompetensi berikutnya adalah mengaplikasikan 

perkembangan fisiologis serta perilaku konseli dengan rata-rata sebesar 80,40% 

dan yang ketiga adalah penguasaan esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam 

jalur, jenis, jenjang satuan pendidikan terpaut jauh dari kedua indikator yaitu mencapai 

75,96% dalam kategori tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan konselor 

dalam menerapkan esensi pelayanan BK sesuai jalur, jenis, jenjang dan satuan pendidikan 

masih perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan. 

1. Penguasaan Teori dan Praksis Pendidikan  

Seorang konselor yang menguasai teori dan praksis pendidikan secara baik 

apabila mampu menjelaskan perbedaan karakteristik individu berdasarkan usia dan jenis 

kelamin dan mampu menunjukkan sikap penerimaan dan menghargai terhadap perbedaan 

budaya. Berdasarkan data, sebanyak 20 konselor (80%) telah menguasai teori dan 

praksis pendidikan dalam kategori sangat tinggi dan sisanya 5 konselor (20%) 

dalam kategori tinggi.  

Tabel 4.3.  Rata-rata Penguasaan Teori dan Praksis Pendidikan pada Konselor di 
SMA Negeri se Kabupaten Batang 

No Aspek Total skor % skor Kriteria 
1 Mampu menjelaskan perbedaan 

karakteristik individu berdasarkan 
usia dan jenis kelamin 

330 82.50 Sangat Tinggi

2 Mampu menunjukkan sikap 
penerimaan dan menghargai 
terhadap perbedaan budaya 

260 86.67 Sangat Tinggi

 Total 590 84.29 Sangat Tinggi
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Tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata konselor mampu menjelaskan 

perbedaan karakteristik individu berdasarkan usia dan jenis kelamin secara sangat 

baik terbukti dari rata-rata sebensar 82,50%. Penguasaan ini merupakan syarat 

penting dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi konseli di 

sekolah, sebab konseli memiliki karakteristik yang unik dan berbeda satu sama 

lain baik ditinjau dari sisi usia dan jenis kelaminnya. Setiap individu memiliki 

karakteristik tingkah laku yang berbeda serta berkepribadian unik serta beragam, 

apalagi berasal dari latar belakang orang tua yang berbeda-beda dalam pola 

asuhnya. Sebagian besar konselor tidak merasa kesulitan dalam meberikan 

pemahaman kepada siswa agar mencapai tingkah laku sosial yang 

bertanggungjawab. 

2. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan perilaku konseli 

Seorang konselor yang memiliki kompetensi pedagogik manakala dirinya 

mampu mengaplikasikan perkembangan fisiologis serta perilaku konseli. Secara 

riil konselor tersebut mengetahui bentuk-bentuk gangguan kepribadian dan 

menguasai fase dan tugas perkembangan konseli. Kemampuan para konselor 

dalam aspek ini dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Rata-rata kemampuan Mengaplikasikan Perkembangan Fisiologis dan 
Perilaku Konseli 

 
No Aspek Total skor % skor Kriteria 

1 Mampu menjelaskan bentuk-
bentuk gangguan kepribadian 159 79.50 Tinggi 

2 Menguasai fase dan tugas 
perkembangan 243 81.00 Tinggi 
Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa rata-rata kemampuan konselor dalam 

menguasai fase dan tugas perkembangan peserta didik mencapai 81% dalam 
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kategori tinggi dan kemampuan menjelaskan bentuk-bentuk gangguan kepribadian 

mencapai 79,50% juga dalam kategori tinggi. Data tersebut memperlihatkan 

bahwa rata-rata kemampuan konselor di SMA Negeri se Kabupaten Batang dalam 

mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan perilaku peserta didik. 

Kemampuan-kemampuan ini merupakan suatu hal penting dimiliki oleh konselor 

karena dalam tugasnya berkaitan erat dengan permasalahan peserta didik yang 

menyangkut perkembangan fisiologis maupun perilaku yang perlu diperbaiki dan 

dikembangkan. Dengan memahaminya bentuk-bentuk gangguan kepribadian yang 

dapat terjadi pada peserta didik yang masih tergolong remaja kan membantu 

dalam penanganan masalah. Remaja merupakan masa peralihan individu dari 

masa anak-anak menuju masa dewasa sehingga perlu mendapatkan bimbingan dan 

arahan dari konselor. 

3. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, 

jenjang satuan pendidikan 

Seorang konselor yang memiliki kemampuan pedagogik secara baik apabila 

menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis dan 

jenjang satuan pendidikan. Pelayanan bimbingan dan konseling secara esensial 

yang hedaknya dikuasai oleh konselor meliputi pada azas, landasan, fungsi, tujuan 

dan prinsip bimbingan konseling. Berdasarkan data seperti tercantum pada tabel 

4.5, rata-rata kompetensi tertinggi pada aspek penguasaan esensi pelayanan BK 

adalah dalam hal keterampilan melaksanakan bimbingan pribadi, belajar, karier 

dan sosial yaitu sebesar 83,50% dalam kategori sangat tinggi. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.5. Rata-rata Menguasai Esensi Pelayanan Bimbingan dan Konseling  

No Aspek Total skor % skor Kriteria 
1 Menguasai konsep dasar 

Bimbingan dan Konseling  
425 70.83 Tinggi 

2 Memahami tentang layanan 
Bimbingan dan Konseling  

839 76.27 Tinggi 

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

167 83.50 Sangat Tinggi

4 Menguasai teknik-teknik 
Bimbingan dan Konseling 

236 78.67 Tinggi 

5 Mampu mengembangkan media 
Bimbingan dan Konseling 

156 78.00 Tinggi 

  Total 1823 75.96 Tinggi 
Kemampuan konselor dalam menguasai teknik-teknik bimbingan 

konseling tergolong tinggi dengan rata-rata sebesar 78,67 diikuti dengan 

kemampuan pengembangan media bimbingan dan konseling sebesar 78% dalam 

kategori tinggi. Kemampuan konselor dalam memahami layanan bimbingan 

konseling sebesar 76,27% dan penguasaan konsep dasar bimbingan dan konseling 

dalam kategori 70,83% dalam kategori tinggi. 

4.1.2 Kompetensi Kepribadian 

Seorang konselor yang memiliki kompetensi kepribadian baik ditunjukkan 

dari kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi 

teladan peserta didik. Guru BK yang berkperibadian mantap ditandai dengan 

pengendalian diri yang kuat serta mampu memberikan pelayanan bimbingan 

konseling kepada siswa yang membutuhkannya dengan menjaga kode etik profesi 

konselor disertai dengan ahklak dan bijaksana dalam setiap pengambilan tindakan 

sehingga dapat dijadikan teladan bagi siswa-siswinya.  Berdasarkan data 

penelitian diperoleh gambaran bahwa sebanyak 56% konselor memiliki 

kompetensi kepribadian tinggi dan 44% tergolong sangat tinggi. 
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Gambar 4.3  Distribusi Frekuensi Kompetensi Kperibadian Konselor SMA 
Negeri      se Kabupaten Batang 

Rata-rata kompetensi kepribadian konselor SMA Negeri se Kabupaten 

Batang tergolong tinggi, seperti pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6.  Rata-rata Kompetensi Kepribadian Konselor SMA Negeri se 
Kabupaten Batang 

 
No Kompetensi kepribadian Total skor % skor Kriteria 

1 
Menunjukkan integritas dan 
stabilitas kepribadian yang 
kuat 

337 84.25 Sangat Tinggi 

2 Menampilkan kinerja yang 
berkualitas tinggi 308 77.00 Tinggi 

 Total 645 80.63 Tinggi 
Terlihat dari tabel 4.6, menunjukkan bahwa integritas dan stabilitas kepribadian 

yang lebih tinggi dengan rata-rata sebesar 84,25% dan kemampuan menampilkan 

kinerja yang berkualitas tinggi dengan rata-rata sebesar 77%. Data tersebut 

menunjukkan bahwa konselor SMA Negeri se Kabupaten Batang memiliki 

integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat sebagai landasan dalam 

menjalankan tugasnya menjadi guru BK di samping menunjukkan kinerja yang 

berkualitas tinggi. 
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1. Integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat 

Seorang konselor yang memiliki integritas dan kepribadian yang stabil 

apabila mampu menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji dan bersikap 

empati. Empati merupakan perilaku utama yang harus dimiliki oleh seorang yang 

memiliki keinginan kuat untuk mengabdikan dirinya menjadi konselor, karena 

pada prinsipnya BK adalah sebuah bentuk pelayan bagi peserta didik agar 

berusaha bangkit untuk membebaskan dirinya dari masalah bahkan meningkatkan 

potensi yang dimilikinya. Rohnya seorang pelayan adalah empati yang selalu 

dimiliki setiap saat. Lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil analisis pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Kemampuan Integritas dan Stabilitas Kepribadian Konselor 

No Aspek Total skor % skor Kriteria 
1 Mampu menampilkan 

kepribadian dan perilaku 
yang terpuji 

163 81.50 Sangat Tinggi 

2 Bersikap empati 174 87.00 Sangat Tinggi 
 Total 337 84.25 Sangat Tinggi 

Tabel 4.7. memperlihatkan bahwa sikap empati yang dimiliki konselor 

tergolong sangat tinggi dengan rata-rata 87%, yang berarti bahwa para konselor 

telah memiliki modal empati yang kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai guru 

BK, di samping berusaha menampilkan kepribadian dan perilakunya yang terpuji. 

2. Menampilkan Kinerja yang Berkualitas Tinggi 

Seorang konselor yang memiliki kinerja dengan kualitas tinggi apabila mampu 

menampilkan kreatifitas dalam memberikan bimbingan dan mampu 

berkomunikasi secara efektif. Gambaran kemampuan konselor dalam 

menampilkan kinerjanya dapat dilihat pada tabel 4.8 
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Tabel 4.8. rata-rata Kinerja Konselor 

No Aspek Total skor % skor Kriteria 
1 Menampilkan  tindakan 

yang kreatif 
139 69.50 Tinggi 

2 Berkomunikasi secara 
efektif 

169 84.50 Sangat Tinggi 

  Total 308 77.00 Tinggi 
Tabel 4.8 memperlihatkan bahwa kemampuan berkomunikasi para 

konselor SMA Negeri se Kabupaten Batang tergolong sangat tinggi dengan rata-

rata 84,50%. Komunikasi yang efektif memegang peranan penting dalam proses 

layanan BK. Layanan akan sesuai target sasaran apabila terjalin komunikasi dua 

arah yang baik antara konselor dan konseli sehingga bermuara pada perubahan 

secara sadar dari konseli untuk mengentaskan masalahnya sendiri.  Tindakan para 

konselor dalam melakukan layanan bimbingan dan konselong tergolong tinggi 

dengan rata-rata sebesar 69,50%.  

4.1.3 Kompetensi Profesional 

Seorang konselor yang memilki kompetensi profesional apabila mampu 

menguasai materi bimbingan dan konseling secara luas dan mendalam guna 

membantu siswa dalam memecahakan masalahnya secara mandiri dengan tetap 

memegang kode etik profesi yang ada. Berdasarkan data penelitian diperoleh 

gambaran bahwa sebanyak 84% konselor memiliki kompetensi professional 

dalam kategori tinggi dan 16% tergolong sangat tinggi. 
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Gambar 4.4  Distribusi Frekuensi Kompetensi Profesional Konselor SMA 
Negeri      se Kabupaten Batang 

Secara khusus tingginya kompetensi professional konselor tersebut dapat 

dilihat dari tingkat penguasaan konsep dan praksis asesmen untuk memahami 

kondisi, kebutuhan dan masalah konseli, menguasai kerangka teoretik dan praksis 

BK, merancang program BK, menilai proses dan hasil kegiatan BK serta memiliki 

kesadaran dan komitmen yang kuat terhadap etika professional. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Rata-rata Kompetensi Profesional Konselor  

No Aspek Total 
skor % skor Kriteria 

1 Menguasai konsep dan praksis asesmen 
untuk memahami kondisi, kebutuhan, 
dan masalah konseli 

387 77.40 Tinggi 

2 Menguasai kerangka teoretik dan  
praksis Bimbingan dan Konseling 

76 76.00 Tinggi 

3 Merancang program Bimbingan dan 
Konseling 

153 76.50 Tinggi 

4 Menilai proses dan hasil kegiatan 
Bimbingan dan Konseling. 

82 82.00 Sangat 
Tinggi 

5 Memiliki kesadaran dan komitmen 
terhadap etika profesional 

395 79.00 Tinggi 

  Total 1093 78.07 Tinggi 
 

Dari kelima aspek kompetensi professional tersebut yang paling dominan 

adalah bagaiman menilai proses dan hasil kegiatan BK dengan rata-rata sebesar 
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82% dalam kategori sangat tinggi, diikuti dengan kesadaran dan komitmen 

terhadap etika professional dengan rata-rata 79% dalam kategori tinggi, tingkat 

penguasaan konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan 

masalah konseli dengan rata-rata sebesar 77,40, kemampuan dalam merancang 

program BK sebesar 76,50 dan yang terakhir adalah penguasaan kerangka teoretik 

dan praksis BK sebesar 76%. 

1. Penguasaan Konsep dan Praksis Asesmen 

Tingginya tingkat penguasaan konsep dan praksis asesmen dapat dilihat 

dari tingginya kemampuan konselor dalam memilih teknik assesmen yang tepat 

dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling. Dari data 

diperoleh gambaran bahwa tingkat kemampuan pada aspek ini mencapai 73% 

dalam kategori tinggi. Aspek ini jauh lebih rendah daripada kemampuan konselor 

dalam menyusun instrument assesmen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

4.10. 

Tabel 4.10. Rata-rata Penguasaan Konsep dan Praksis Assesmen 

No Aspek Total 
skor % skor Kriteria 

1 Memilih tehnik assesmen, sesuai dengan 
kebutuhan pelayanan Bimbingan dan 
Konseling 

146 73.00 Tinggi 

2 Menyusun instrument assesmen untuk 
mengungkapkan masalah-masalah konseli 

241 80.33 Tinggi 

  Total 387 77.40 Tinggi 
 

Kemampuan konselor menyusun instrument assesmen untuk mengungkapkan 

masalah konseli mencapai 80,33 dalam kategori tinggi. Data tersebut 

menunjukkan bahwa para konselor mampu menyusun pedoman wawancara, yang 

nantinya akan digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dari 
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individu yang bersangkutan, dan data yang diperoleh ditindaklanjuti dengan 

analisis. 

2. Menguasai Kerangka Teoretik dan Praksi Bimbingan dan Konseling 

Tingkat penguasaan konselor secara teoerik dan praksis BK dapat dilihat 

dari bagaimana cara mengaplikasikan pendekatan/model/jenis pelayanan dan 

kegiatan pendukung Bimbingan dan Konseling. Berdasarkan data diperoleh 

gambaran bahwa rata-rata pada aspek ini mencapai 76% dalam kategori tinggi.  

3. Merancang Program Bimbingan dan Konseling 

Berdasarkan data diperoleh gambaran bahwa kemampuan konselor 

merancang program BK mencapai 76,50% dalam kategori tinggi, yang berarti 

bahwa para konselor SMA Negeri se Kabupaten Batang secara nyata telah mampu 

menyusun program Bimbingan dan Konseling yang berkelanjutan berdasar 

kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan 

peserta didik. 

4. Menilai Proses dan Hasil Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa rata-rata kemampuan konselor dalam 

menilai proses dan hasil kegiatan BK mencapai 82,00 dalam kategori sangat 

tinggi. Para konselor di SMA Negeri se Kabupaten Batang setelah melaksanakan 

layanan BK, selalu melaksanakan evaluasi hasil, proses dan program Bimbingan 

dan Konseling. Evaluasi tersebut digunakan untuk sebagai pertimbangan revisi 

untuk program berikutnya. 
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5. Memiliki Kesadaran dan Komitmen terhadap Etika Profesional 

Seorang konselor yang memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat 

terhadap etika professional dapat dilihat dari sikapnya yang hangat dan penuh 

perhatian terhadap klien, terbukti dari rata-rata sebesar 83% dalam kategori sangat 

tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Rata-rata Kesadaran dan Komitmen terhadap Etika Profesional 

No Aspek Total skor % skor Kriteria 
1 Bersikap hangat dan penuh perhatian 

kepada klien 
166 83.00 Sangat Tinggi

2 Menghindari sikap-sikap prasangka 
dan stereotip 

151 75.50 Tinggi 

3 Mampu menampilkan perilaku 
(sederhana, rendah hati, dapat 
dipercaya, jujur, dan hormat) sesuai 
dengan kode etik profesi 

78 78.00 Tinggi 

  Total 395 79.00 Tinggi 
Para konselor juga mampu menghindari sikap-sikap prasangka dan 

stereotip dengan rata-rata sebesar 75,50 dalam kategori tinggi dan kemampuan 

menampilkan perilaku yang sederhana, rendah hati dapat dipercaya, jujur dan 

hormat sesuai dengan kode etik profesi mencapai 78% dalam kategori tinggi. 

4.1.4 Kompetensi Sosial 

Seorang konselor yang menguasai kompetensi sosial apabila mampu 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, 

sesama guru, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Dengan 

penguasaan kompetensi ini siswa yang memiliki masalah tidak akan merasa 

enggan untuk berkonsultasi dengan guru BK, karena setiap harinya sudah terjalin 

interaksi yang baik antara siswa dan guru. Berdasarkan data penelitian 

menunjukkan bahwa sebanyak 52% konselor memiliki kompetensi profesional 

yang tinggi dan 48% dalam kategori sangat tinggi.  
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Gambar 4.5  Distribusi Frekuensi Kompetensi Sosial Konselor SMA Negeri      
se Kabupaten Batang 

 

Rata-rata kompetensi sosial konselor SMA Negeri se Kabupaten Batang 

dapat dilihat pada tabel 4.12. 

Tabel 4.12. Rata-rata Kompetensi Sosial 

No Aspek Total skor % skor Kriteria 
1 Menguasai konsep dan praksis 

penelitian dalam bimbingan dan 
konseling 

168 84.00 Sangat Tinggi 

2 Berperan dalam organisasi dan 
kegiatan profesi Bimbingan dan 
Konseling 

172 86.00 Sangat Tinggi 

  Total 340 85.00 Sangat Tinggi 
 

Tabel 4.12 memperlihatkan bahwa peran konselor dalam organisasi dan 

kegiatan profesi bimbingan dan konseling maupun dalam penguasaan kondep dan 

praksis penelitian dalam BK tergolong sangat tinggi dengan rata-rata sebesar 86% 

dan 84%. Data tersebut menunjukkan bahwa para konselor telah menguasai 

berbagai jenis dan metode penelitian dalam BK dan melaksanakan penelitian BK. 

Mereka juga berinteraksi dengan kelompok organisasi profesi Bimbingan dan 

Konseling sebagai wadah bertukar informasi dan pengalamannya dalam bidang 

BK. 
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4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase pada penelitian Studi 

Deskriptif Kompetensi Konselor SMP Negeri di Kota Semarang Tahun Pelajaran 

2010/2011 diperoleh data hasil prosentase  79 % yang termasuk pada kriteria baik. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat 

profesionalitas konselor SMA Negeri di Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 

2010/2011 telah memenuhi standar kompetensi konselor dengan baik. Secara rinci 

per sub variabel memiliki kriteria yang sama yaitu keempat kompetensi konselor 

SMA Negeri di Kabupaten Batang termasuk dalam kriteria baik., yaitu meliputi 

Kompetensi Pedagogik (78%), kompetensi Kepribadian (85%), kompetensi sosial 

(78%), dan kompetensi profesional (85%).  

Berdasarkan dari hasil penelitian ini berarti konselor SMA Negeri di 

Kabupaten Batang sebagian besar telah memenuhi standar kualifikasi dan 

kompetensi konselor. Dari hasil tersebut dapat diartikan tingkat profesionalitas 

konselor SMA Negeri di Kabupaten Batang memperoleh data yang termasuk 

dalam kriteria baik. Dua kompetensi konselor telah memperoleh hasil data yang 

termasuk dalam kriteria baik dengan prosentase di atas 80%, yaitu kompetensi 

kepribadian dan kompetensi profesional. Kompetensi konselor yang lain juga 

telah memperoleh hasil data yang termasuk dalam kriteria baik namun memiliki 

prosentase yang rendah yaitu di bawah 80%, yaitu kompetensi pedagogik dan 

kompetensi sosial. Oleh karena itu kompetensi sosial dan kompetensi pedagogik 

perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari konselor sekolah. Kompetensi sosial, 

merupakan kompetensi yang menunjukan kemampuan konselor dalam 
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berkomunikasi dan bergaul dengan perseta didik, teman sejawat serta anggota 

profesi lain. Walaupun dalam kriteria baik kompetensi sosial harus mendapatkan 

perhatian lebih dari para konselor sekolah. Hal yang perlu diperhatikan yaitu 

kolaborasi konselor sekolah dengan intern di tempat kerja, dan kolaborasi 

antarprofesi. Berdasarkan pengamatan di lapangan, maupun pada saat penelitian 

terlihat sekali konselor di beberapa SMA Negeri dalam satu sekolah menunjukan 

ketidak dekatannya antara sesama konselor maupun dengan anggota profesi lain. 

Terlihat dari tidak terjalinnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah, dan terkadang terdengar antara sesama 

konselor membicarakan kejelekan teman sejawatnya. 

Perlu perhatian khusus terhadap kompetensi sosial dikarenakan apabila 

konselor dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, maka konselor dapat 

menampilkan keutuhan pribadi konselor yang dapat berkomunikasi secara efektif 

kepada peserta didik maupun teman sejawat dan anggota profesi lain. Hal yang 

dapat dilakukan oleh konselor antara lain, konselor bekerjasama dan memahami 

peran pihak-pihak terkait di tempat kerja (seperti guru, wali kelas, pimpinan 

sekolah, wali murid, tenaga administrasi) maupun memahami peran organisasi 

profesi lain, serta dapat melaksanakan referal kepada ahli profesi lain sesuai 

dengan keperluan. 

Selain itu, kompetensi pedagogik yang merupakan kompetensi dalam penguasaan 

teori dan praksis pendidikan bimbingan dan konseling yang diperolehnya secara 

bangku kuliah. Para konselor dituntut mampu mengaplikasikan teori yang telah 

diperoleh di bangku kuliah dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Oleh 
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karena itu, para konselor hendaknya mampu mengaplikasikan perkembangan 

fisiologis perilaku konseli yang berbeda satu sama lainnya. Berdasarkan data 

diperoleh gambaran bahwa konselor SMA  Negeri se Kabupaten Batang sudah 

mampu menerapkan hal tersebut dengan baik. Hal ini disebabkan karena mereka 

menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis dan 

jenjang satuan pendidikan secara baik. 

Teori dan praksis pendidikan diterapkan dengan ditunjukkan dari 

kemampuannya memberikan layanan BK dengan memperhatikan karakteristik 

individu berdasarkan usia maupun jenis kelamin serta menunjukkan sikap 

peneriaan dan penghargaan atas perbedaan individu maupun budaya yang 

melatarbelakangi peserta didik. Bagi mereka peserta didik adalah individu yang 

unik yang berbeda satu sama lain sehingga bentuk pelayanannnya juga tidak 

disamaratakan satu sama lainnya. 

Kompetensi pedagogik para konselor tersebut terlihat pula dari 

kemampuan mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan perilaku konseli, 

karena mampu mengidentifikasi bentuk gangguan-gangguan kepribadian dan 

menguasai fase dan tugas perkembangan. Penguasaan terhadap peserta didik 

memudahkan para konselor memberikan bantuan dalam mengentaskan 

permasalahan.  

Esensi pelayanan bimbingan dan konseling yang dikuasai secara baik 

merupakan bukti bahwa mereka telah menguasai kompetensi pedagogik. Para 

konselor dengan bekal pendidikan di perguruan tinggi telah menguasai konsep 

dasar BK, memahami layanan BK dan memiliki keterampilan dalam 
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melaksanakan bimbingan dengan teknik yang sesuai dan penggunaan media 

bimbingan konseling yang tepat. 

Profesi konselor jelas berbeda dengan profesi lain, meskipun ada 

kesamaan. Kesamaannya adalah suatu profesi harus mampu ikut serta dalam 

menumbuhkembangkan profesinya tersebut. Pada profesi konselor termasuk 

dengan diadakannya Musyawarah Guru Pembimbing (MGP). ”MGP 

dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan kerangka pikir dan kerangka 

kerja utuh tentang penyelenggaraan pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam 

jalur pendidikan formal” (Kartadinata, dkk. 2007: 11).  

Dengan data yang diperoleh telah membuktikan bahwa konselor dapat 

disejajarkan dengan profesi lain. Seorang konselor sekolah tidak hanya menguasai 

kompetensinya sebagai seorang pendidik lebih dari itu konselor sekolah telah 

memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi konselor yang telah diatur dalam 

peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 

2008 yaitu tentang standarisasi kualifikasi dan kompetensi konselor. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

bahwa tingkat profesionalitas konselor SMA Negeri se Kabupaten Batang 

tergolong tinggi yaitu mencapai 78,92%. Tingkat professionalitas konselor 

tersebut paling dominan adalah kompetensi sosial sebesar 85%, diikuti 

kompetensi kepribadian yaitu 80,63%, selanjutnya kompetensi pedagogik sebesar 

78,19% dan kompetensi professional sebesar 78,07%.  

 

5.2 Saran 

Terkait dengan hasil penelitian ini maka disarankan kepada pihak yang 

terkait antara lain: 

5.2.1 Bagi konselor sekolah, agar lebih meningkatkan nilai-nilai sosial dalam 

melaksanakan tugasnya terutama dalam kolaborasi intern di tempat kerja 

maupun antar profesi, agar dapat terjalin kerjasama yang saling 

mendukung dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di 

sekolah.  

5.2.2 Kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah perlu membangun suasana 

kerja yang dapat memicu timbulnya kerjasama antara guru-guru mata 
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pelajaran maupun konselor yang pada akhirnya demi peningkatan kualitas 

konselor itu sendiri. 

5.2.3 Kepada Dinas pendidikan 

Dinas pendidikan perlu memfasilitasi dan menggiatkan konselor se 

Kabupaten Batang melalui MGMP untuk melakukan diskusi, seminar 

tentang penelitian tindakan kelas sehingga dapat menambah wawasan 

sehingga dapat meningkatkan profesionalitas guru BK. 

5.2.4 Kepada pihak LMPMP 

LPMP dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan seminar, workshop 

kepada konselor dalam rangka peningkatan profesionalitas konselor. 
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Tabel 3.4 
Kisi-Kisi Instrumen Try Out  

 
Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item 

+ - 
Profesionalitas 
konselor 

1).Kompetensi 
Pedagogi
s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2).Kompetensi 

Kepribadi
an 

 
 
 
 
 
 

1.1 Menguasai teori 
dan praksis 
pendidikan 

1.2Mengaplikasikan 
perkembangan 
fisiologis serta 
perilaku konseli 

1.3Menguasai esensi 
pelayanan 
bimbingan dan 
konseling dalam 
jalur, jenis, jenjang 
satuan pendidikan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Menunjukkan 

integritas dan 
stabilitas 
kepribadian yang 
kuat 

2.2 Menampilkan 
kinerja yang 
berkualitas tinggi 

1.1.3 Mampu menjelaskan 
perbedaan karakteristik 
individu berdasarkan usia 
dan jenis kelamin 

1.1.4 Mampu menunjukkan sikap 
penerimaan dan 
menghargai terhadap 
perbedaan budaya 
 

1.2.1 Mampu menjelaskan bentuk-
bentuk gangguan 
kepribadian 

1.2.2 Menguasai fase dan tugas 
perkembengan 

 
1.3.6 Menguasai konsep dasar 

Bimbingan dan Konseling 
(Azas, Landasan, Fungsi, 
Tujuan, dan Prinsip) 

1.3.7 Memhami tentang layanan 
Bimbingan dan Konseling 
(orientasi, informasi, 
penempatan dan 
penyaluran, penguasaan 
konten, konseling 
perorangan, bimbingan 
kelompok, konseling 
kelompok, konsultasi, 
mediasi) 
 

1.3.8 Memiliki ketrampilan dalam 
melaksanakan bidang 
bimbingan pribadi, belajar, 
karier, dan social 

1.3.9 Menguasai tehnik-tehnik 
Bimbingan dan Konseling 

1.3.10 Mampu mengembangkan 
media Bimbingan dan 
Konseling 

 
2.1.3 Mampu menampilkan 

kepribadian dan perilaku 
yang terpuji 

2.1.4 Bersikap empati 
 
 
2.2.3 Menampilkan  tindakan yang 

kreatif 
 
2.2.4 Berkomunikasi secara efektif 

1,2 
 
 
 
5,6 
 
 
 
 
8 
 
 
10,11 
 
 
14,15,17 
 
 
 
21,23,25,27,
28,30,32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 
 
 
 
35 
 
39 
 
 
 
41,42 
 
 
44 
 
 
46 
 
 
48 

3,4 
 
 
 
7 
 
 
 
 
9 
 
 
12,13 
 
 
18,19,20 
 
 
 
22,24,26,29
,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 
 
 
 
37,38 
 
40 
 
 
 
43 
 
 
45 
 
 
47 
 
 
49 
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 3). 
Kompete
nsi 
Profesion
al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Menguasai konsep 
dan praksis 
asesmen untuk 
memahami 
kondisi, 
kebutuhan, dan 
masalah konseli 

 
 
3.2 Menguasai 

kerangka teoretik 
dan  praksis 
Bimbingan dan 
Konseling 

 
 
3.3. Merancang 

program 
Bimbingan dan 
Konseling 

 
 
 
 
 
3.4. Menilai proses dan 

hasil kegiatan 
Bimbingan dan 
Konseling. 

 
 
3.5. Memiliki 

kesadaran dan 
komitmen 
terhadap etika 
profesional 

 
 
 
 

3.1.3 Memilih tehnik assesmen, 
sesuai dengan kebutuhan 
pelayanan Bimbingan dan 
Konseling 

3.1.4 Menyusun instrument 
assesmen untuk 
mengungkapkan masalah-
masalah konseli 
 

3.2.2 Mengaplikasikan 
pendekatan/model/jenis 
pelayanan dan kegiatan 
pendukung Bimbingan dan 
Konseling  
 
 

3.3.2 Menyusun program 
Bimbingan dan Konseling 
yang berkelanjutan 
berdasar kebutuhan 
peserta didik secara 
komprehensif dengan 
pendekatan 
perkembangan 
 

3.4.2 Mampu melakukan evaluasi 
hasil, proses, dan program 
Bimbingan dan Konseling 

 
 
 
3.5.4 Bersikap hangat dan penuh 

perhatian kepada klien 
 
 

3.5.5 Menghindari sikap-sikap 
prasangka dan stereotip 
 

3.5.6 Mampu menampilkan 
perilaku (sederhana, 
rendah hati, dapat 
dipercaya, jujur, dan 
hormat) sesuai dengan 
kode etik profesi 

50 
 
 
 
52 
 
 
 
 
54 
 
 
 
 
 
 
56 
58 
 
 
 
 
 
 
 
59 
 
 
 
 
 
61 
 
 
 
63 
 
 
65 

51 
 
 
 
53 
 
 
 
 
55 
 
 
 
 
 
 
57 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
62 
 
 
 
64 
 
 
66 

  
 
 
 
 
 
4). 

Kompete
nsi Sosial 

3.6. Menguasai konsep 
dan praksis 
penelitian dalam 
bimbingan dan 
konseling 

 
4.1. Berperan dalam 

organisasi dan 
kegiatan profesi 
Bimbingan da 
Konseling 

3.6.3 Menguasai berbagai jenis 
dan metode penelitian 
 

3.6.4 Melaksanakan penelitian 
Bimbingan dan Konseling 

 
4.1.2 Interaksi dengan kelompok 

organisasi profesi 
Bimbingan da Konseling 

67 
 
 
 
 
 
69 

 
 
 
68 
 
 
70 
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Instrumen Try Out 

No Pernyataan SS S TS STS
1. Setiap individu memiliki karakteristik tingkah laku yang 

berbeda 
    

2. Setiap individu mempunyai kepribadian yang unik dan 
beragam 

    

3. Menurut saya, pola asuh orang tua tidak  mempengaruhi 
karakteristik individu 

    

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

    

5. Saya menghargai dan menghormati adanya perbedaan 
adat dan budaya orang lain 

    

6. Dalam melaksanakan konseling tidak boleh 
mempermasalahkan suku, agama, dan ras 

    

7. Saya merasa tidak cocok bergaul dengan orang yang 
bukan satu daerah dengan saya 

    

      
9. Saya tidak memahami bentuk-bentuk gangguan 

kepribadian yang dapat terjadi pada individu 
    

10. Menurut saya, masa remaja adalah masa peralihan 
individu, dari masa anak-anak  menuju masa dewasa 

    

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

    

12. Menurut saya seorang konselor tidak harus menguasai 
fase dan tugas perkembangan yang terjadi pada setiap 
individu 

    

13. Setiap individu pasti mengalami fase dan tugas 
perkembangan dengan sendirinya, maka siswa tidak perlu 
dibimbing dan diarahkan karena untuk menghemat tenaga 
dan waktu 

    

14. Peran azas kerahasiaan dan kesukarelaan sangat penting 
dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan dan Konseling 

    

15. Latar belakang paedagogis perlunya bimbingan dan 
konseling di sekolah adalah karena BK merupakan bagian 
integral (tidak dapat dipisahkan) dalam proses pendidikan

    

16. Menurut saya menceritakan permasalahan yang dialami 
oleh siswa (klien) kepada teman seprofesi maupun guru 
mapel adalah hal yang biasa 

    

17. Tujuan bimbingan dan konseling untuk individu yang satu 
dengan individu yang lain tidak boleh disamakan 

    

      
19. Dalam menyelenggarakan kegiatan dan layanan BK, saya 

tidak perlu menggunakan fungsi BK, karena menurut saya 
terlalu bertele-tele dan menghabiskan banyak waktu 
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21. Setiap tahun ajaran 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. Dalam memberikan layanan informasi bidang sosial tidak 
perlu mendatangkan nara sumber dari instansi atau 
departemen karena hal tersebut dapat mengurangi 
keprofesionalan saya 

    

25. Sebagai seorang konselor, untuk mengantisipasi masalah 
belajar pada siswa, saya memberikan layanan penguasaan 
konten di kelas 

    

26. Dalam memberikan layanan konseling individu tidak ada 
azas kerahasiaan, sehingga permasalahan siswa (klien) 
boleh diketahui oleh siapa saja 

    

27. Dalam layanan penempatan dan penyaluran, saya 
menempatkan 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 karena 
masalah siswa tidak perlu dialihkan pada pihak lain 

    

30. Kegiatan kunjungan rumah dilakukan jika membutuhkan 
informasi lebih lengkap tentang keadaan rumah siswa 

    

31. Saya telah menyimpan data konseling pribadi siswa hanya 
untuk pelengkap administrasi dan mengisi kesibuksn saya

    

32. Konferensi kasus dilakukan ketika melibatkan banyak 
pihak dalam penyelesaian masalah 

    

33. Saya sudah menguasai ketrampilan dalam melaksanakan 
semua bidang bimbingan, yaitu bidang pribadi, sosial, 
belajar dan karier 

    

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

    

35. Apabila masalah yang dihadapi oleh individu bersumber 
pada pemikiran-pemikirannya yang irrasional, maka 
pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam proses 
konseling adalah Rational Emotif Theori 

    

36. Menurut saya, proses konseling dapat disamakan dengan 
"curhat", sehingga tidak membutuhkan teknik-teknik 
tertentu 
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38. Tidak satupun saya dapat menguasai tehnik atau 
pendekatan yang terdapat dalam proses Bimbingan dan 
Konseling 

    

39. Supaya siswa lebih antusias dalam  mengikuti layanan 
BK, saya menggunakan media Audio Visual ( film pendek 
) untuk menyampaikan layanan informasi 

    

40. Dalam menyelenggarakan layanan BK tidak perlu 
menggunakan media pembelajaran karena merepotkan 

    

41. Saya merasa lebih nyaman berpakaian rapi dan sopan 
ketika mengajar 

    

42. Saya selalu menerima dan semangat ketika ada siswa yang 
ingin berkonsultasi dengan saya 

    

43. Setiap ada siswa yang bermasalah langsung saya marahin 
dan saya beri sanksi 

    

      
45. Saya merasa senang saat melihat teman yang tidak saya 

sukai mendapatkan musibah 
    

46. Saya selalu berusaha mengerjakan tugas dan pekerjaan 
dengan cara dan kemampuan saya sendiri 

    

47. Saya merasa kesulitan membuat media pembelajaran 
untuk mendukung penyelenggaraan layanan BK 

    

48. Saya selalu berusaha untuk menyapa terlebih dahulu, 
ketika bertemu dengan teman maupun orang yang saya 
kenal 

    

49. Saya selalu merasa cemas apabila hendak bertemu atau 
berbicara dengan orang yang tidak saya sukai 

    

50. Saya mampu menggunakan DCM dengan baik saat 
melaksanakan need asessmen di sekolah tempat saya 
mengajar 

    

      
52. Apabila data dari DCM kurang memadai, maka sya akan 

menyusun pedoman wawancara, yang nantinya akan saya 
gunakan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat 
dari individu yang bersangkutan 

    

53. Penyebaran DCM hanya untuk  mengisi waktu luang saya, 
data yang saya peroleh tidak saya tindak lanjuti dan tidak 
saya analisis 

    

54. Saya dapat menyelenggarakan kegiatan Bimbingan dan 
Konseling dengan baik sesuai dengan pola umum 17+ 

    

55. Saya tidak tahu jenis-jenis kegiatan pendukung BK, 
sehingga saya belum pernah menyelenggarakan kegiatan 
pendukung dalam penyelenggaraan BK 

    

56. Sebelum melakukan penyusunan program, melakukan     
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identifikasi terhadap kebutuhan dan masalah siswa 
57. Menurut saya, penyusunan program BK bukanlah suatu 

keharusan, karena setiap kegiatan layanan Bimbingan dan 
Konseling bersifat kondisional. 

    

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

    

59. Setelah melaksanakan layanan BK, saya selalu 
melaksanakan evaluasi hasil, proses dan program 
Bimbingan dan Konseling 

    

      
61. Ketika bertemu dengan orang yang saya kenal, saya selalu

menanyakan kabarnya 
    

62. Saya enggan menyapa terlebih dahulu apabila bertemu 
dengan orang yang saya kenal 

    

63. Saya berusaha menghindari sikap prasangka ketika 
berbicara dengan orang lain 

    

64. Saya tidak setuju dengan pernyataan yang mengatakan 
“klien tidak pernah salah” 

    

65. Bagi saya, janji harus ditepati karena berkaitan dengan 
kepercayaan yang telah di berikan oleh orang lain  

    

66. Dalam memberikan layanan Konseling, saya masih belum 
mampu menampilkan perilaku empati 

    

67. Dalam melakukan kegiatan penelitian Bimbingan dan 
Konseling sesuai dengan langkah-langkah dan prosedur 
penelitian 

    

68. Saya tidak merasa tertarik dalam melakukan penelitian 
dalam Bimbingan dan Konseling  

    

69. Menurut saya kegiatan penyusunan organisasi Bimbingan 
dan Konseling dilakukan dengan musyarawah dan 
mufakat  

    

70. Saya merasa, tidak tertarik untuk menjadi anggota 
organisasi profesi konseling 
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Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 
 

Variabel Komponen Indikator Deskriptor Item
+ -

   
Profesionalitas 
konselor 

1).Kompetensi 
Pedagogis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2).Kompetensi 

Kepribadia
n 

 
 

1.1Menguasai teori dan 
praksis pendidikan 

 
 
 
 
 
 
 
1.2Mengaplikasikan 

perkembangan 
fisiologis serta 
perilaku konseli 

 
 
1.3Menguasai esensi 

pelayanan bimbingan 
dan konseling dalam 
jalur, jenis, jenjang 
satuan pendidikan  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Menunjukkan 
integritas dan 
stabilitas 
kepribadian yang 
kuat 

1.1.5 Mampu menjelaskan 
perbedaan karakteristik 
individu berdasarkan 
usia dan jenis kelamin 

1.1.6 Mampu menunjukkan 
sikap penerimaan dan 
menghargai terhadap 
perbedaan budaya 
 

1.2.1 Mampu menjelaskan 
bentuk-bentuk 
gangguan kepribadian 

1.2.2 Menguasai fase dan 
tugas perkembengan 

 
1.3.11 Menguasai konsep 

dasar Bimbingan dan 
Konseling (Azas, 
Landasan, Fungsi, 
Tujuan, dan Prinsip) 

1.3.12 Memhami tentang 
layanan Bimbingan 
dan Konseling 
(orientasi, informasi, 
penempatan dan 
penyaluran, 
penguasaan konten, 
konseling perorangan, 
bimbingan kelompok, 
konseling kelompok, 
konsultasi, mediasi) 
 

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

1.3.14 Menguasai tehnik-
tehnik Bimbingan dan 
Konseling 

1.3.15 Mampu 
mengembangkan 
media Bimbingan dan 
Konseling 

 
2.1.5 Mampu menampilkan 

kepribadian dan 
perilaku yang terpuji 
 

2.1.6 Bersikap empati 

1,2
 
 
 
5,6 
 
 
 
 
8 
 
 
10,11 
 
 
13,14,
16 
 
 
 
19,21,
23,25,
29, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
32 
 
 
35 
 
 
 
 
37 
 
 
 
39 

3,4
 
 
 
7 
 
 
 
 
9 
 
 
12, 
 
 
15,1
7,18 
 
 
 
20,2
2,24
,26,
27,2
8 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
33,3
4 
 
36 
 
 
 
 
38 
 
 
 
40 
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2.2 Menampilkan kinerja 
yang berkualitas 
tinggi 

2.2.5 Menampilkan  tindakan 
yang kreatif 

 
2.2.6 Berkomunikasi secara 

efektif 

41 
 
 
43 

42 
 
 
44 

 3). Kompetensi 
Profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Menguasai konsep 
dan praksis asesmen 
untuk memahami 
kondisi, kebutuhan, 
dan masalah konseli 

 
 
 
 
 
 
3.2 Menguasai kerangka 

teoretik dan  praksis 
Bimbingan dan 
Konseling 

 
 
 
3.3. Merancang program 

Bimbingan dan 
Konseling 

 
 
 
 
 
 
 
3.4. Menilai proses dan 

hasil kegiatan 
Bimbingan dan 
Konseling. 

 
 
3.5. Memiliki kesadaran 

dan komitmen 
terhadap etika 
profesional 

 
 
 
 

3.1.5 Memilih tehnik 
assesmen, sesuai 
dengan kebutuhan 
pelayanan Bimbingan 
dan Konseling 

3.1.6 Menyusun instrument 
assesmen untuk 
mengungkapkan 
masalah-masalah 
konseli 

 
3.2.3 Mengaplikasikan 

pendekatan/model/je
nis pelayanan dan 
kegiatan pendukung 
Bimbingan dan 
Konseling  

 
3.3.3 Menyusun program 

Bimbingan dan 
Konseling yang 
berkelanjutan 
berdasar kebutuhan 
peserta didik secara 
komprehensif dengan 
pendekatan 
perkembangan 

 
3.4.3 Mampu melakukan 

evaluasi hasil, proses, 
dan program 
Bimbingan dan 
Konseling 

 
3.5.7 Bersikap hangat dan 

penuh perhatian 
kepada klien 

 
3.5.8 Menghindari sikap-

sikap prasangka dan 
stereotip 

 
3.5.9 Mampu menampilkan 

perilaku (sederhana, 
rendah hati, dapat 
dipercaya, jujur, dan 
hormat) sesuai 
dengan kode etik 
profesi 

45
 
 
 
 

47,48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 
 
 
 
 
 

54 
 
 
 

56 
 
 
 
 
 

46
 
 
 
 

49 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
 
 
 

57 
 
 
 

58 
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4). Kompetensi 

Sosial 

3.6. Menguasai konsep 
dan praksis 
penelitian dalam 
bimbingan dan 
konseling 

 
 
 
4.1. Berperan dalam 

organisasi dan 
kegiatan profesi 
Bimbingan da 
Konseling 

3.6.5 Menguasai berbagai 
jenis dan metode 
penelitian 

 
3.6.6 Melaksanakan 

penelitian Bimbingan 
dan Konseling 

 
4.1.3 Interaksi dengan 

kelompok organisasi 
profesi Bimbingan da 
Konseling 

59
 
 
 
 
 
 
 

61 

 
 
 

60 
 
 
 

62 
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Instrumen Penelitian 

No Pernyataan SS S TS STS 
1. Setiap individu memiliki ciri karakteristik tingkah laku 

yang sama 
    

2. Setiap individu mempunyai kepribadian yang unik dan 
beragam 

    

3. Menurut saya, pola asuh orang tua tidak  mempengaruhi 
karakteristik individu 

    

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

    

5. Saya menghargai dan menghormati adanya perbedaan 
adat dan budaya orang lain 

    

6. Dalam melaksanakan konseling tidak boleh 
mempermasalahkan suku, agama, dan ras 

    

7. Saya merasa tidak cocok bergaul dengan orang yang 
bukan satu daerah dengan saya 

    

8. Ketakutan terhadap sesuatu yang berlebihan merupakan 
salah satu bentuk gangguan kepribadian 

    

9. Saya tidak memahami bentuk-bentuk gangguan 
kepribadian yang dapat terjadi pada individu 

    

10. Menurut saya, masa remaja adalah masa peralihan 
individu, dari masa anak-anak  menuju masa dewasa 

    

11. Menurut saya seorang konselor tidak harus menguasai 
fase dan tugas perkembangan yang terjadi pada setiap 
individu 

    

12. Setiap individu pasti mengalami fase dan tugas 
perkembangan dengan sendirinya, maka siswa tidak 
perlu dibimbing dan diarahkan karena untuk menghemat 
tenaga dan waktu 

    

13. Peran azas kerahasiaan dan kesukarelaan sangat penting 
dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan dan 
Konseling 

    

14. Latar belakang paedagogis perlunya bimbingan dan 
konseling di sekolah adalah karena BK merupakan 
bagian integral (tidak dapat dipisahkan) dalam proses 
pendidikan 

    

15. Menurut saya menceritakan permasalahan yang dialami 
oleh siswa (klien) kepada teman seprofesi maupun guru 
mapel adalah hal yang biasa 

    

16. Tujuan bimbingan dan konseling untuk individu yang 
satu dengan individu yang lain tidak boleh disamakan 

    

17. Menurut saya, satu-satunya yang menjadi orientasi atau 
pusat perhatian konselor terhadap kliennya adalah 
orientasi permasalahan klien 
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18. Saya sangat antusias ketika menyelenggarakan layanan 
bimbingan dan konseling (minimal) dua bidang layanan 

    

19. Setiap tahun ajaran baru mengadakan layanan orientasi 
tentang pengenalan lingkungan sekolah beserta 
fasilitasnya 

    

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

    

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

    

22. Dalam memberikan layanan informasi bidang sosial 
tidak perlu mendatangkan nara sumber dari instansi atau 
departemen karena hal tersebut dapat mengurangi 
keprofesionalan seorang konselor 

    

23. Sebagai seorang konselor, untuk mengantisipasi 
masalah belajar pada siswa, saya memberikan layanan 
penguasaan konten di kelas 

    

24. Dalam memberikan layanan konseling individu tidak 
ada azas kerahasiaan, sehingga permasalahan siswa 
(klien) boleh diketahui oleh siapa saja 

    

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

    

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

    

27. Menurut saya, setiap siswa yang bermasalah langkah 
pertama untuk penanganan adalah melakukan 
kunjungan rumah siswa 

    

28. Saya telah menyimpan data konseling pribadi siswa 
untuk pelengkap administrasi dan mengisi kesibukan 
saya 

    

29. Konferensi kasus dilakukan ketika melibatkan banyak 
pihak dalam penyelesaian masalah 

    

30. Saya sudah menguasai ketrampilan dalam melaksanakan 
semua bidang bimbingan, yaitu bidang pribadi, sosial, 
belajar dan karier 

    

31. Keterampilan  konseling yang saya pelajari tidak 
diperlukan dalam pelaksanaan BK di sekolah 

    

32. Apabila masalah yang dihadapi oleh individu bersumber 
pada pemikiran-pemikirannya yang irrasional, maka 
pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam proses 
konseling adalah Rational Emotif Theori 

    

33. Menurut saya, proses konseling dapat disamakan 
dengan "curhat", sehingga tidak membutuhkan teknik-
teknik tertentu 
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34. Tidak satupun saya dapat menguasai tehnik atau 
pendekatan yang terdapat dalam proses Bimbingan dan 
Konseling 

    

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

    

36. Dalam menyelenggarakan layanan BK tidak perlu 
menggunakan media pembelajaran karena merepotkan 

    

37. Saya merasa lebih nyaman berpakaian rapi dan sopan 
ketika mengajar 

    

38. Setiap ada siswa yang bermasalah langsung saya beri 
peringatan dan saya beri sanksi agar siswa yang 
bermasalah tidak mengulanginya lagi 

    

39. Saya sangat merasa empathi jika ada teman yang sedang 
mengalami masalah yang cukup berat 

    

40. Saya merasa senang saat melihat teman yang tidak saya 
sukai mendapatkan musibah 

    

41. Saya selalu berusaha mengerjakan tugas dan pekerjaan 
dengan cara dan kemampuan saya sendiri 

    

42. Saya merasa kesulitan membuat media pembelajaran 
untuk mendukung penyelenggaraan layanan BK 

    

43. Saya selalu berusaha untuk menyapa terlebih dahulu, 
ketika bertemu dengan teman maupun orang yang saya 
kenal 

    

44. Saya selalu merasa cemas apabila hendak bertemu atau 
berbicara dengan orang yang tidak saya sukai 

    

45. Saya mampu menggunakan DCM dengan baik saat 
melaksanakan need asessmen di sekolah tempat saya 
mengajar 

    

46. Menurut saya, DCM adalah satu-satunya tehnik yang 
paling tepat untuk mengungkap setiap kebutuhan siswa 

    

47. Apabila data dari DCM kurang memadai, maka sya 
akan menyusun pedoman wawancara, yang nantinya 
akan saya gunakan untuk memperoleh informasi yang 
lebih akurat dari individu yang bersangkutan 

    

48. Penyebaran DCM hanya untuk  mengisi waktu luang 
saya, data yang saya peroleh tidak saya tindak lanjuti 
dan tidak saya analisis 

    

49. Saya dapat menyelenggarakan kegiatan Bimbingan dan 
Konseling dengan baik sesuai dengan pola umum 17+ 

    

50. Saya tidak tahu jenis-jenis kegiatan pendukung BK, 
sehingga saya belum pernah menyelenggarakan 
kegiatan pendukung dalam penyelenggaraan BK 

    

51. Sebelum melakukan penyusunan program, melakukan 
identifikasi terhadap kebutuhan dan masalah siswa 
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52. Menurut saya, penyusunan program BK bukanlah suatu 
keharusan, karena setiap kegiatan layanan Bimbingan 
dan Konseling bersifat kondisional 

    

53. Setelah melaksanakan layanan BK, saya selalu 
melaksanakan evaluasi hasil, proses dan program 
Bimbingan dan Konseling 

    

54. Ketika bertemu dengan orang yang saya kenal, saya 
selalu menanyakan kabarnya 

    

55. Saya enggan menyapa terlebih dahulu apabila bertemu 
dengan orang yang saya kenal 

    

56. Saya berusaha menghindari sikap prasangka ketika 
berbicara dengan orang lain 

    

57. Saya tidak setuju dengan pernyataan yang mengatakan 
“klien tidak pernah salah” 

    

58. Dalam memberikan layanan Konseling, saya masih 
belum mampu menampilkan perilaku empati 

    

59. Dalam melakukan kegiatan penelitian Bimbingan dan 
Konseling sesuai dengan langkah-langkah dan prosedur 
penelitian 

    

60. Saya tidak merasa tertarik dalam melakukan penelitian 
dalam Bimbingan dan Konseling  

    

61. Menurut saya kegiatan penyusunan organisasi 
Bimbingan dan Konseling dilakukan dengan 
musyarawah dan mufakat  

    

62. Saya merasa, tidak tertarik untuk menjadi anggota 
organisasi profesi konseling 

    

 

 
 

 


