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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. 
 

 

 

 


