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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

 

A. FUNGSI MANAJEMEN BIMBINGAN KONSELING 

 

 Secara semantik manajemen mempunyai beberapa arti, tergantung dari  

konteks dan maksudnya. Kata manajemen yang dipakai dalam kehidupan 

berorganisasi merupakan terjemahan  dari bahasa Inggris to manage yang berarti 

mengurus, mengatur, mengemudikan, mengarahkan, mengendalikan, menangani, 

mengelola, menyelengarakan, menjalankan, melaksanakan dan memimpin.
1
 

Dalam bahasa latin manajemen berasal dari kata mano yang berarti tangan dan 

manus berarti bekerja  berkali – kali mengunakan tangan, ditambah imbuhan 

angere yang berarti  melakukan sesuatu sehingga menjadi managiare yang berarti 

melakukan sesuatu berkali – kali  dengan mengunakan beberapa tangan. Dengan 

kata lain untuk mengerjakan sesuatu memerlukan tangan – tangan  dan kegiatan 

orang lain . sehingga manajemen diartikan sebagai proses mengadakan , mengatur 

dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dianggap penting guna mencapai 

suatu tujuan  secara efektif dan efisien.
2
   

 Manajemen yang baik adalah manajemen yang tidak jauh menyimpang 

dari konsep, dan sangat sesuai dengan obyek yang dilayani serta tempat organisasi 

itu berada. Sebagai bagian dari suatu ilmu, manajemen seharusnya tidak 

menyimpang dari konsep manajemen yang sudah ada. Namun variasi bisa saja 

terjadi karena kreasi dan inovasi dari para manajer. 

 Manajemen memiliki fungsi untuk memberikan alur dalam melakukan 

aktivitas,penetapan posisi dan peran serta tanggung jawab setiap personel dalam 

menjalakan aktivitas organisasinya secara efektif dan efisien.  Fungsi manajemen 

secara rinci adalah sebagai berikut : 

                                                           
1
 Hikmat,Manajemen Pendidikan (Bandung,Cv pustaka setia,2011),h11. 

2
 Giyono ,bimbingan konseling (media akademia,2014),h119. 
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1  Menciptakan suatu koordinasi dan komunikasi setiap personel dan antar 

personel 

2.  Organisasi  dalam menjalakan tugas. 

3.  Mendorong setiap personel melaksanakan tugas – tugasnya secara efektif 

dan efisien. 

4.  Memudahkan pelaksanaan analisis tugas  dan tanggung jawab setiap 

personel organisasi secara efektif. 

5.  Memperjelas tugas dan kewenangan serta tanggung jawab masing – masing 

personel. 

6.  Yang terlibat dalam organisasi.
3
  

 

Fungsi-Fungsi manajemen, yang terdiri dari : 

a. Planning : Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu 

masa  yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai 

tujuan-tujuan itu. 

b. Organizing : Mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting 

dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. 

c.   Staffing : Menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, 

pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. 

d. Motivating : Mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah 

tujuan-tujuan.  

e. Controlling : Mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan 

sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-

tindakan korektif dimana perlu.
4
 

 

Fungsi-fungsi manajemen diantaranya adalah : 

1) Fungsi Perencanaan (Planning) 

2) Fungsi Pengorganisasian (Organizing) 

3) Fungsi Pelaksanaan 

                                                           
3
 Giyono,Op.Cit.H. 120. 

4
G.R. Terry dan L.W. Rue, Dasar-dasar manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009),Cet. 

Ke-9, h. 9 
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4) Fungsi Pengarahan (Directing) 

5) Fungsi Pengawasan (Controlling) 

 Fungsi – fungsi manajemen yang diimplementasikan dalam kegiatan 

bimbingan dan konseling terlihat dan dapat diwujudkan  dalam  perencanaan  

program  bimbingan konseling, merupakan pengorganisasian aktivitas dan semua 

unsur pendukung bimbingan dan konseling, penetapan staf bimbingan dan 

konseling, lalu menggerakkan  atau meningkatkan pemberdayaan sumber daya 

manusia  untuk melaksanakan tugas masing – masing dengan cara memberikan 

motivasi dan yang terakhir melakukan evaluasi terhadap kegiatan layanan 

bimbingan dan konseling, serta hasil yang dicapai melalui aktivitas layanan yang 

telah dilaksanakan. 

 Melalui implementasi fungsi – fungsi manajemen itulah bagaimana 

layanan bimbingan dan konseling dilakukan agar mencapai tujuan yang 

diinginkan secara efektif dengan mengunakan sumber daya secara efisien. 

Layanan bimbingan konseling perlu diatur, dikemudikan, dijalankan, 

dikendalikan, ditangani, dikelola, diselengarakan, dilaksanakan dan dipimpin oleh 

orang yang memiliki keahlian dalam manajemen. 

Sugiyo menjelaskan bahwa manajemen bimbingan dan konseling 

merupakam salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh konselor. Hal 

tersebut dikarenakan dalam kegiatannya seorang konselor harus merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bimbingan dan 

konseling. Melalui perencanaan yang baik akan memperoleh kejelasan arah 

pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling serta memudahkan untuk 

mengontrol kegiatan yang dilaksanakan.
5
 

Aktualisasi pelaksanaan kegiatan  bimbingan konseling perlu disadari 

bahwa berbeda dengan guru bidang studi  yang lain yang terjadwal secara rinci  

dan jelas, sedangkan pada konselor kegiatan didalam kelas dan diluar kelas 

,sehingga konselor dituntut mampu megalokasikan kegiatan – kegiatan yang ada 

didalam kelas  dan diluar kelas sehingga kegiatan berjalan baik  dan dapat 

mencapai tujuan yang telah ditentukan ,Selanjutnya semua kegiatan yang telah 

dilaksanakan dievaluasi secara komprehensif 

Manajemen bimbingan dan konseling yang terarah dan sistematis 

merupakan manifestasi dan akumulasi pelayanan bimbingan konseling sehingga 

                                                           
5
 Sugiyo, Manajemen Bimbingan konseling disekolah, Bandung : Pustaka Qurais,2011 
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merupakan  salah satu kerja konselor .  Dengan Manajemen bimbingan konseling 

yang sitematis  dan terarah  yang baik pada gilirannya akan memberikan panduan 

pelaksanaan  kegiatan bimbingan konseling sekaligus menghilangkan kesan 

bahwa konselor bekerja sifatnya isedental dan bersifat kuratif semata – mata,  

 Fungsi Manajemen bimbingan konseling  merupakan salah satu 

manifestasi suatu kegiatan yang sistematis tentang bagaimana merencanakan 

suatu kegaiatan  yang sistematis tentang bagaimana merencanakan suatu aktifitas 

bimbingan dan konseling,bagaimana mengerakkan sumber daya manusia yang ada 

dalam organisasi bimbingan konseling untuk mencapai tujuan, mengawasi 

bagaimana kegiatan bimbingan dan konseling berjalan dan menillai kegiatan 

bimbingan dan konseling. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan menganalisis Implementasi 

pelaksanaan Manajemen bimbingan dan konseling disekolah, yang dikaitannya 

dengan proses, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

bimbingan konseling sebagai berikut : 

 

1. Perencanaan dalam pelaksanaan bimbingan konseling 

  

 Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan  tujuan organisasi, 

penentu strategis, kebijaksanaan, royek, program, prosedur, metode, sistem, 

anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
6
 

 Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh 

kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan .
7
Perencanaan sangat penting 

dalam pelayanan bimbingan konseling. 

 Pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling disekolah dan dimadrasah 

melalui sejumlah kegiatan bimbingan melalui program bimbingan konseling, 

Tohirin menjelaskan, secara umum program bimbingan dan konseling merupakan 

suatu rancangan  atau rencana kegiatan  yang akan dilaksanakan  dalam jangka 

                                                           
6
 T.Hani Handoko ,Manajemen(Yogyakarta,BPFE,2003.h,23 

7
 George R.Terry,Prinsip – prinsip Manajemen, ( jakarta, Bumi aksara,2006 )h.17 
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waktu tertentu. Rancangan  atau rencana kegiatan tersebut disusun secara 

sistematis, terorganisasi, dan terkoordinasi  dalam jangka waktu tertentu. 
8
 

  Program bimbingan dan konseling yang efektif  dan efisien adalah 

program bimbingan dan konseling yang terencana secara kontinu  dan sesuai 

dengan tujuan  serta visi dan misi bimbingan dan konseling  sehingga dapat 

meningkatkan kualitas dan mutu dari  layanan  bimbingan konseling. 

Manfaat dilakukannya perencanaan program secara matang, yaitu: 

1) Adanya kejelasan dan arah pelaksanaan program bimbingan 

2) Adanya kemudahan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

bimbingan yang dilakukan, dan 

3) Terlaksananya program bimbingan secara lancar, efisien, dan efektif. 

 

Berkaitan dengan perencanaan program layanan bimbingan dan konseling, 

ada beberapa aspek kegiatan penting yang perlu dilakukan, yaitu: 

a) Analisis kebutuhan dan permasalahan siswa. 

b) Penentuan tujuan program layanan bimbingan yang hendak dicapai. 

c) Analisis situasi dan kondisi di sekolah. 

d) Penentuan jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan. 

e) Penetapan metode dan teknik yang akan digunakan dalam kegiatan. 

f) Penetapan personel-personel yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

telah ditetapkan. 

g) Persiapan fasilitas dan biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan bimbingan yang 

direncanakan. 

h) Perkiraan tentang hambatan-hambatan yang akan ditemui dan usaha-usaha apa 

yang akan dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan.
9
 

 

Kontz dan O’Donnel, mengungkapakan prinsip – prinsip perencanaan 

efektif dalam mmenyusun program bimbingan konseling antara lain : 

                                                           
8
 Tohirin,Bimbingan dan konseling di sekolah  dan madrasah( jakarta,rajawali 

press,2011),h.259 
9
 Giyono,Op.Cit.h 131 



16 
 

 
 

a. Principle of contribution to objectives yaitu tujuan setiap rencana 

sesungguhnya  adalah mempermudah pencapaian tujuan. 

b. Principle of efficiency of plan yaitu perencanaan disusun dengan 

mempertimbangkan situasi kondisi sumber daya manusia, biayai,menekan 

faktor efisiensi. 

c. Principle of primacy planning yaitu mendahulukan kegaitan rencana dalam 

pelaksanaan seluruh fungsi manajemen. 

d. Principle of planning premises yaitu menggunakan premis yang konsisten 

agar rencana terlaksana secara konsisten. 

e. Principle of strategy and policy framework yakni senantiasa bekerja dengan 

kerangka stretegi kebijaksanaan. 

f. Principle of timing yaitu senantiasa menjaga konsistensi jadwal pekerjaan. 

g. Principle of limiting factor yaitu antisipasi terhadap faktor penghambat atau 

situasi yang rawan dalam pelaksanaan kegaiatan. 

h. The commitment principle yaitu melihat komitmen kerja 

i. Principle of flexibility yaitu rencana dibuat untuk dapat dilaksanakan untuk itu 

rencana harus bersifat fleksibel. 

j. Principle of navigation change yaitu melakukan upaya pembaharuan tetapi 

berpedoman pada tujuan.
10

 

  

Dalam merencanakan program bimbingan dan konseling, faktor waktu 

perlu mendapat perhatian.  Konselor harus dapat mengatur waktu untuk 

menyusun, melaksanakan, menilai, menganalisis, dan menindaklanjuti program 

kegiatan bimbingan dan konseling dengan memperhatikan : 

(1)  Semua jenis program bimbingan dan konseling (tahunan/semesteran, catur 

wulan, bulanan, mingguan, dan harian). 

(2) Kontak langsung dengan siswa yang dilayani. 

(3)  Kegiatan bimbingan dan konseling tidak merugikan waktu belajar di 

sekolah. 

(4)  Kegiatan bimbingan dan konseling di luar jam sekolah dapat sampai 50% 

                                                           
10

 Giyono,Op.Cit.h.132 
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 Disamping itu, dalam merencanakan program bimbingan dan konseling 

guru harus mampu membuat jadwal kegiatan bimbingan dan konseling di dalam 

dan di luar jam belajar sekolah untuk memenuhi minimal tugas wajib mingguan.
11

 

Untuk memulai sebuah perencanaan diperlukan suatu landasan atau dasar yang 

dapat digunakan merumuskan program bimbingan konseling  diantaranya :  

 

1. Tujuan harus dirumuskan secara jelas 

2. Perencanaan harus sederhana dan realistis 

3. Memuat analisis – analisis dan pejelasan – pejelasan terhadap usaha – usaha 

yang direncanakan. 

4. Bersifat fleksibel. 

5. Ada keseimbangan baik ke luar maupun kedalam. Kedalam berarti seimbang 

antara bagian –bagian dalam perencanaan tersebut sedangkan keluar berarti 

seimbang antara tujuan dan faslitas yang tersedia. 

6. Efisien dan efektif dalam pengunaan biayai,tenaga dan sumber daya yeng 

tersedia.
12

 

  

2. Pengorganisasian dalam bimbingan konseling 

Pengorganisasian yaitu penentuan sumber daya – sumber daya dan 

kegiatan – kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, 

perancangan  dan pengembangan suatu organisasi  atau kelompok kerja yang akan 

dapat membawa hal –hal tersebut kearah tujuan. Penugasan tanggung jawab 

tertentu dan pedelegasian wewenang yang diperlukan kepada indvidu – individu  

untuk melaksanakan tugas –tugasnya.
13

 

Pengorganisasian dalam pengertian bimbingan konseling berarti suatu 

bentuk kegiatan yang mengatur cara kerja, prosedur kerja dan pola kerja atau 

mekanisme kerja kegaitan layanan bimbingan konseling. Bimbingan dan 

konseling  tidak dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil  kalau tidak 

                                                           
11

  Dewa ketut sukardi,pengantar pelaksanaan program bimbingan konseling disekolah 

(jakarta : Rineka cipta,2000 ). 
12

 Giyono,Op.cit.h 134. 
13

 Tohirin,Op.cit .h 274 
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diimbangi dengan organisasi yang baik. Organisasi yang baik ditunjukan adanya 

koordinasi  diantara bidang dalam perencanaan, sasaran yang cukup jelas serta 

kepemimpinan yang berwibawa tegar dan bijaksana.  

Pengorganisasian program layanan bimbingan konseling disekolah 

adalah upaya melibatkan orang – orang kedalam organisasi bimbingan konseling 

di sekolah, serta upaya melakukan pembagian kerja di antara anggota bimbingan 

disekolah sehingga masing – masing personel dalam oragnisasi memiliki  tugas, 

kewenangan dan tanggung jawab yang jelas , dengan demikian anggota organisasi 

dalam bekerja dapat bekerjasama satu dengan yang lain , karena pekerjaan dalam 

suatu organisasi  pada dasarnya satu dan tujuan organisasi yang sama. 

Pengorganisasian ini sendiri bertujuan  untuk meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi pelaksanaan bimbingan dan konseling, meningkatkan pemahaman 

terhadap stakeholder dalam pelaksanaan bimbingan konseling, membangun 

komunikasi dari berbagai petugas bimbingan dan konseling sehinga terjadi 

persepsi yang sama, dan membangun dan menetapkan akuntabilitas dalam 

layanan bimbingan dan konseling
14

.  Manfaat pengorganisasian program layanan 

bimbingan dan konseling adalah : 

1. Setiap personel bimbingan menyadari tugas, peranan, kedudukan, wewenang 

dan tanggung jawab masing – masing, sehingga program dapat dilaksnakan 

secara efektif dan efisien. 

2. Akan terhindar dari terjadinya tumpang tindih diantara para personel  

bimbingan dan konseling dalam melakukan pekerjaanb. 

3. Terjadi  mekanisme kerja secara baik dan teratur. 

4. Tercapaniya kelancaran, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program 

layanan bimbingan dan konseling.
15

 

Konselor sekolah menentukan  siapa saja pihak – pihak yang 

dilibatkan, sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan. Biasanya konselor 

sekolah melibatkan semua stakeholder sekolah untuk membantu pembuatan dan 

pelaksanaan program bimbingan konseling. Personel dan tugas-tugas yang 

                                                           
14

 Sugiyo,Op,cit.h.39 
15

 Giyono,Op.cit.h,135 
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berkaitan dengan kegiatan layanan  bimbingan dan konseling di sekolah sebagai 

berikut: 

1. Kepala Sekolah 

a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan, yang meliputi kegiatan 

pengajaran,  pelatihan, dan bimbingan. 

b) Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam 

kegiatan bimbingan dan konseling. 

c) Memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan dan 

konseling. 

d) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

e) Menetapkan koordinator guru pembimbing yang bertanggung jawab atas 

koordinasi pelaksanaan bimbingan dan konseling berdasarkan kesepakatan 

bersama guru pembimbing. 

f) Membuat surat tugas guru dalam proses bimbingan dan konseling pada 

setiap awal catur wulan/semesteran. 

g) Menyiapkan surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan dan 

konseling sebagai bahan usulan angka kredit bagi guru pembimbing. 

h) Mengadakan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dalam 

pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. 

i) Melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 40 siswa, bagi 

kepala sekolah yang berlatar belakang bimbingan dan konseling. 

 

2. Wakil kepala sekolah dan pembantu kepala sekolah 

Wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam hal : 

a) Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada 

semua personel sekolah. 

b) Melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah terutama dalam pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling. 

c) Melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 75 siswa, bagi 

wakil kepala sekolah yang berlatar belakang bimbingan dan konseling. 
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3. Koordinator guru pembimbing (konselor) 

 Tugas koordinator guru pembimbing, yaitu: 

a) Mengkoordinasikan para guru pembimbing dalam: 

(1)  Memasyarakatkan pelayanan bimbingan. 

(2)  Menyusun program. 

(3)  Melaksanakan program. 

(4)  Mengadminitrasikan bimbingan. 

(5)  Menilai program. 

(6)  Mengadakan tindak lanjut. 

b) Membuat usulan kepada kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya 

tenaga, sarana, dan prasarana. 

c) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan kepada  

kepala sekolah. 

4. Guru pembimbing (konselor) 

Tugas guru pembimbing, yaitu: 

a) Memasyarakatkan kegiatan bimbingan 

b) Merencanakan program bimbingan. 

c) Melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan. 

d) Melaksanakan layanan  bimbingan terhadap sejumlah siswa yang menjadi 

tanggung jawabnya kurang mencukupi dibanding dengan jumlah siswa 

yang ada, seorang guru pembimbing dapat menangani lebih dari 50 orang 

siswa. Dengan menangani 150 siswa secara intensif dan menyeluruh, 

berarti guru pembimbing telah menjalankan tugas wajib seorang guru, 

yaitu setara dengan 18 jam pelajaran seminggu 

e) Melaksanakan kegiatan penunjang bimbingan. 

f) Menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan di dalam kelas. 

g) Menganalisis hasil penilaian. 

h) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian. 

i) Mengadministrasikan kegiatan dan konseling. 

j) Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru 

pembimbing. 
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5. Staf (tata usaha) TU 

Seperti personel bimbingan lain, staf administrasi pun sebagai personel 

memiliki tugas bimbingan khusus, yaitu: 

a) Membantu guru Pembina dan koordinator dalam mengadministrasikan 

seluruh kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. 

b) Membantu mempersiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling. 

c) Membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan 

dan konseling. 

6. Guru mata pelajaran 

Guru mata pelajaran sebagai personel yang sangat penting dalam aktivitas 

bimbingan, mempunyai tugas sebagai berikut: 

a) Membantu memasyarakatkan layanan bimbingan kepada siswa. 

b) Melakukan kerjasama dengan guru pembimbing dalam mengidentifikasi 

siswa yang memerlukan bimbingan. 

c) Mengalihtangankan siswa yang memerlukan bimbingan kepada guru 

pembimbing. 

d) Mengadakan upaya tindak lanjut layanan bimbingan (program perbaikan 

dan program pengayaan). 

e) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan 

bimbingan dari guru pembimbing. 

f) Membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka 

penilaian layanan bimbingan. 

g) Ikut serta dalam program layanan bimbingan. 

 

7. Wali kelas 

Wali kelas sebagai mitra kerja konselor memiliki tugas bimbingan, sebagai 

berikut: 

a) Membantu guru pembimbing melaksanakan layanan yang menjadi 

tanggung jawabnya. 
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b) Membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, 

khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti 

layanan bimbingan. 

c) Memberikan informasi tentang siswa di kelasnya untuk memperoleh 

layanan bimbingan dari guru pembimbing. 

d) Menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang 

perlu diperhatikan secara khusus. 

e) Ikut serta dalam konferensi kasus. 

 Supaya setiap orang yang terlibat dalam organisasi bimbingan itu 

mampu dan dapat menjalankan tugas, tanggung jawab, dan 

wewenangnya dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan kegiatan untuk 

mengarahkan kegiatan bimbingan dan konseling. 

 

8. Komite Sekolah 

Komite sekolah sebagai mitra kerja sekolah memiliki tugas ikut serta 

membantu memfasilitasi seluruh aktifitas sekolah termasuk kepentingan 

layanan bimbingan dan konseling terutama dalam hal sarana dan prasarana 

sekolah 

 

Konselor  mengimplementasikan pengorganisasian bimbingan konseling 

melalui kolaborasi secara internal  dengan personal sekolah dan madrasah dalam 

pelaksanaan pelayananan bimbingan konseling seperti   kepala sekolah,wakil, 

guru mata pelajaran , wali kelas, selain itu ,konselor dapat juga berkolaborasi 

secara eksternal antar profesi,misalnya dengan dokter dalam layanan informasi 

dan kegiatan alih tangan kasus,Begitu juga pengunaan sarana dan fasilitas 

bimbingan konseling. 

3. Pengarahan (Actuiting) dalam bimbingan konseling 

 

Actuiting atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan  yang 

dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang di 

tetapkan  dalam perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan  tujuan 
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tercapai.
16

Sesudah rencana dibuat, organisasi  dibentuk dan disusun personalianya 

langkah selanjutnya adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan 

yang telah ditetapkan. Fungsi pengarahan secara sederhana adalah untuk membuat 

atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus 

dilakukannya.
17

 

Pengarahan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan 

konseling . Tohirin menjelaskan , pengarahan dan kepemimpinan diperlukan agar 

aktivitas pelayanan bimbingan dan kepemimpinan diperlukan agar aktivitas 

pelayanan bimbingan dan konseling terarah pada pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan.
18

   

Implementasi bimbingan dan konseling selanjutnya setelah dirancang 

program bimbingan dan konseling adalah melaksanakan pelayanan bimbingan 

konseling , pelaksnaan layanan bimbingan dan konseling melibatkan semau pihak 

yang terkait, serta mempergunakan sarana dan fasilitas yang ada dan dibutuhkan. 

Konselor sebagai pelaksana utama/tenaga inti bimbingan dan konseling kepada 

semua peserta didik disekolah atau madrasah. Sejalan dengan itu, kepala sekolah 

dan madrasah tetap menjalankan fungsi pengarahan dan kepemimpinan. 

 Dalam SK Menpan no. 84 Tahun 1993 ditegaskan bahwa tugas pokok 

guru pembimbing adalah Menyusun program bimbingan, melaksanakan program 

bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan 

bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik 

yang menjadi tanggung jawabnya (pasal 4). 

 

Unsur-unsur utama yang terdapat di dalam tugas pokok guru pembimbing 

meliputi: 

1) Bidang-bidang bimbingan. 

2) Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. 

3) Jenis-jenis kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 

4) Tahapan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. 
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5) Jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab guru pembimbing untuk 

memperoleh pelayanan (minimal 150 siswa) dihitung 18 jam pelajaran.
19

 

 

 Agar pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat 

berjalan secara teratur dan mencapai tujuan, maka perlu ada administrasi yang 

baik, teratur, dan mantap. Sebab tanpa administrasi yang baik, teratur, dan 

mantap, maka proses pelaksanaan layanan bimbingan tidak akan mencapai tujuan 

sasaran yang telah ditetapkan 

Mekanisme kerja administrasi bimbingan dan konseling di sekolah 

sebagai berikut: 

1) Pada permulaan memasuki sekolah dilakukan pencatatan data pribadi  siswa   

dengan menyebarkan angket, baik yang diisi oleh siswa itu sendiri  maupun 

diisi oleh orangtua. 

2) Catatan kejadian siswa tentang tingkah laku dalam kelas selama proses belajar 

mengajar berlangsung dibuat oleh guru bidang studi dan sampaikan kepada 

wali kelasnya. 

3) Dari hasil laporan observasi yang telah disampaikan oleh wali kelas dan 

kemudian dimasukan dalam buku pribadi siswa oleh petugas administrasi 

bimbingan, seterusnya dipelajari oleh guru pembimbing. 

4) Hasil sosiometri yang berupa sosiogram yang telah diselenggarakan oleh wali 

kelas dimasukan ke dalam buku pribadi siswa sebagai  bahan studi kasus. 

5) Hasil wawancara, daftar presensi, dan daftar nilai raport yang diselenggarakan 

oleh wali kelas dimasukan ke dalam kartu pribadi siswa. 

6) Hasil kunjungan rumah yang diselenggarakan oleh wali kelas/guru bidang 

studi disampaikan kepada guru pembimbing untuk dipakai sebagai bahan-

bahan di dalam rapat-rapat dengan kepala sekolah. Hasil laporan home visit 

yang telah disampaikan kepada wali kelas/guru pembimbing oleh koordinator 

bimbingan dan konseling dihimpun dalam catatan kasus pribadi. 
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7) Hasil pemeriksaan dari petugas-petugas khusus/tenaga ahli, misalnya hasil 

pemeriksaan psikologis dari psikolog, hasil pemeriksaan fisik/kesehatan dari 

dokter atau juru rawat dimasukan ke dalam buku pribadi siswa dan juga 

disampaikan kepada kepala sekolah untuk diketahui. 

 

 Laporan harian, mingguan, bulanan, catur wulan, dan tahunan kegiatan 

bimbingan seperti kegiatan konseling perorangan, bimbingan kelompok, 

konseling kelompok, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, 

membuat rencana layanan atau kegiatan pendukung, mempersiapkan bahan untuk 

layanan/pendukung, mengadakan evaluasi dan atau analisis hasil evaluasi, dan 

atau merencanakan program tindak lanjut yang dibuat oleh guru 

pembimbing/koordinator guru pembimbing dilaporkan kepada kepala sekolah 

untuk diperiksa dan seterusnya dilaporkan kepada pengawas bimbingan dan 

konseling sekolah. 

 

4. Pengawasan  atau evaluasi  dalam bimbingan konseling 

 

Pengawasan  (controlling) adalah penemuan dan penerapan cara dan 

peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang 

telah ditetapkan.
20

 Pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah 

kegiatan  -  kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan kegiatan 

dievaluasi dan penyimpangan –penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki 

supaya tujuan – tujuan dapat tercapai dengan baik.
21

 

Pegawasan (controlling) penting dalam pelaksanaan layanan bimbingan 

dan konseling agar tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan dalam 

pelaksanaannya. Implementasi  program dalam bentuk aktivitas layanan 

bimbingan konseling perlu pengawasan dan penillaian agar tidak terjadi 

penyimpangan – penyimpangan dan hasilnya dapat diketahui.
22

  

Pengawasan (controlling ) penting dilaksanakan dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling, supaya tidak terjadi  penyimpangan – penyimpangan 
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dalam pelaksanaan pelayanan tersebut dan hasilnya dapat diukur. Pengawasan  

(controlling ) bimbingan dan konseling ini dilaksanakan oleh kepala sekolah atau 

kepala madrasah terhadap pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang 

dilakukan oleh konselor atau pihak terkait seprti guru mata pelajaran, wali kelas, 

kerja sama  konselor dengan orang tua dan tenaga ahli lainnya. 

Fungsi manajemen yang berkenaan dengan kepala sekolah terhadap 

aktivitas karyawan dalam menjaga organisasi agar tetap berada pada jalur yang 

sesuai dengan sasaran dan melakukan koreksi apabila diperlukan, dari sini, jelas 

bahwa kedudukan evaluasi dan supervisi merupakan salah satu bagian dari 

manajemen.
23

 

 

a. Tujuan Pengawasan atau evaluasi 

Pengawasaan atau evaluasi bertujuan mengetahui keterlaksanaan 

kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan. Secara garis 

besar , ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan khusus sebagai berikut : 

1) Tujuan Umum 

Secara umum, penyelengaraan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling bertujuan sebagai berikut : 

a) Mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling atau subyek 

yang tealah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. 

b) Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program  

bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 

tertentu. 

c) Secara operasional, penyelengaraan program bimbingan dan konseling 

ditujukan untuk : 

1.  Meniliti secara berkala pelaksanaan program bimbingan dan konseling. 

2.   Mengetahui tingkat efisensi dan efektivitas dari layanan bimbingan 

dan konseling. 

3.  Mengetahui jenis layanan yang sudah atau belum  dilaksnakan dan 

atau perlu diadakan perbaikan dan pengembangan. 
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4.  Mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam usaha 

menunjang keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling. 

5.  Memperoleh gambaran sejauh mana perananan masyarakat  terhadap 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling. 

 

2) Tujuan Khusus 

Secara khusus, tujuan evaluasi program bimbingan dan konseling sebagai 

berikut : 

a. Mengetahui jenis jeinis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan 

kepada klien di sekolah. 

b. Mengetahui apakah efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan sudah  

dalam fungsinya untuk memenuhi kebtuhan – kebutuhan semua individu 

disekolah . 

c. Mengetahui bagaimanakah sumbangan program bimbingan terhadap 

program pendidikan secara keseluruhan di sekolah. 

d. Mengetahui apakah tehnik –tehnik atau program yang digunakan berjalan 

efketif dalam mencapai tujuan – tujuan bimbingan. 

e. Mengetahui aspek –aspek lain yang perlu dimasukkan kedalam program 

bimbingan untuk perbaikan layanan yang diberikan. 

f. Mendorong semua personel bimbingan agar bekerja lebih giat dalam 

mengembangkan program – program bimbingan.
24

 

 

b. Prinsip melaksanakan pengawasan atau Evaluasi 

 

Pengawasan atau evaluasi harus ditunjukan untuk mengetahui apakah 

strategi yang digunakan cukup efektif atau harus diubah. Ada sejumlah prinsip 

yang harus dipegang  teguh, diantaranya : 

1) Objektif. Artinya pelaksanaan monev harus dilakukan atas dasar indikator – 

indikator yang sudah di sepakati tanpa tendesi apriori. 
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2) Transparan, artinya, pelaksanaan harus dilakukan secara terbuka dan 

diinformasikan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan 

evaluasi ini. 

3) Partisipatif, artinya, pelaksanaan evaluasi harus melibatkan secara aktif dan 

interaktif bagi para pelaku. 

4) Akuntabilitas (tanggung gugat), artinya pelaksanaan evaluasi dapat 

dipertanggung jawabkan  secara internal maupun eksternal. 

5) Tepat waktu artinya , pelaksanaan evaluasi harus sesuai waktu yang di 

jadwalkan  

6) Berkesinambungan. Artinya ,hasil  evaluasi harus dapat sebagai umpan balik 

penyempurnaan pada kebijakan berikutnya.
25

 

 

c. Jenis Pengawasan  atau evaluasi Bimbingan Konseling 

 

Ada beberapa jenis evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling di 

sekolah, diantaranya : 

1) Evaluasi peserta Didik (input) 

Pemahaman terhadap peserta didik yang mendapatkan bimbingan dan 

konseling sangatlah penting dan perlu. Pemahaman mengenai peserta didik 

perlu dilakukan sedini mungkin. Evaluasi jenis ini dimulai dari layanan 

pengumpulan data pada saat peserta didik diterima oleh sekolah 

bersangkutan. Adapun jenis dat yang dikumpulkan dari peserta didik dapat 

berupa kemampuan skolastik, bakat, minat, kepribadian, prsetasi belajar, 

riwayat kependidikan, riwayat hidup, serta minat terhadap pelajaran disekolah. 

2) Evaluasi program bimbingan konseling 

Jenis evaluasi program ini dilakukan untuk meningkatkan mutu program 

dan konseling disekolah yang dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan 

layanan  yaitu : 

a) Layanan Kepada peserta didik. 

b) Layanan kepada guru/konselor, 

                                                           
25

 Farid mashudi,Op.cit,h,36 



29 
 

 
 

c) Layanan kepada kepala sekolah, 

d) Layanan kepada orang tua klien atau masyarakat. 

3) Evaluasi proses bimbingan konseling 

Dalam evaluasi proses, yang dievaluasi adalah proses pelayanan 

bimbingan secara keseluruhan, mulai dari perencanaan hingga 

pelaksanaan. Evaluasi proses ini bertujuan untuk mengetahui efisensi dan 

efektifitas proses yang ada pada gilirannya berfungsi meningkatkan 

kualitas proses bimbingan itu sendiri. Didalam proses pelaksanaan 

program bimbingan dan konseling  disekolah banyak  faktor yang terlihat, 

khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan.
26

 

 

B.   Konsep Bimbingan dan Konseling 

  

Bimbingan merupakan salah satu bidang dan program dari pendidikan, dan 

program ini ditunjukan untuk membantu mengoptimalkan perkembangan siswa. 

Menurut Tolbert, bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan 

layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan pada membantu individu agar 

mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian 

diri dalam semua aspek kehidupannya sehari-hari. Bimbingan merupakan layanan 

khusus yang berbeda dengan bidang pendidikan lainnya.
27

 

 Bimbingan secara umum memiliki makna sama dengan mendidik atau 

menanamkan nilai-nilai, membina moral, mengarahkan peserta didik supaya 

menjadi orang yang baik. Menurut Nana Syaodih, dalam arti khusus bimbingan 

adalah upaya atau program membantu mengoptimalkan perkembangan peserta 

didik, untuk membantu para peserta didik yang mengalami kesulitan dalam 

belajar.
28

 

 Sekalipun program bimbingan dan konseling sudah lama diberlakukan 

pada pendidikan di Indonesia, namun realitanya program tersebut belum berjalan 
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sebagaimana mestinya. Hal ini dimungkinkan masih banyaknya kekurang 

pahaman warga sekolah terhadap pengertian, tujuan, asas-asas, layanan dan 

manfaat bimbingan dan konseling. Untuk menambah informasi dan pemahaman 

para pendidik, akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan bimbingan dan 

konseling. 

 Bagi kebanyakan orang bimbingan dan konseling dianggap sama, padahal 

kedua hal tersebut berbeda. Meskipun berbeda keduanya integral dan saling 

melengkapi, sehingga memisahkan keduanya sangat mustahil. Untuk mengetahui 

perbadaan mendasar dari dua hal tersebut para pakar telah memberikan rumusan- 

rumusan sebagai berikut : 

Kata bimbingan dalam bahasa Inggris “guidance”, kata ini mempunyai arti 

yang sangat dan tergantung pada konsep dasar para ahli dan situasi penerapannya. 

Berikut adalah rumusan para ahli tentang bimbingan: 

Smith dalam McDaniel, yang dikutip oleh prayitno, “Bimbingan adalah 

proses layanan kepada individu agar memperoleh keterampilan yang diperlukan 

membuat rencana, pilihan, dan interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan 

dirinya.”
29

  

Menurut Jones dalam Willis, mengartikan bimbingan sebagai “The help 

given by one person to another in making choices and adjudment and in solving 

problems”, bahwa proses bimbingan ada dua orang yakni pembimbing dan yang 

di bimbing, dimana pembimbing membantu menyelesaikan masalah, membuat 

pilihan-pilihan, penyesuaian diri dalam masyarakat.”
30

 

Nana Syaodih, memberikan rumusan bimbingan adalah : “Usaha 

membantu perkembangan individu secara optimal. Bantuan tersebut diberikan 

dalam suasana demokratis untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh 

individu. Dengan demikian diharapkan “individu dapat menentukan keputusan 

dan memecahkan masalahnya sendiri”.
31
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  Dari rumusan para ahli di atas menurut hemat penulis, hakekat bimbingan 

di sekolah adalah upaya membantu peserta didik agar mampu mengembangkan 

potensi yang dimiliki, sehingga mereka mampu hidup dan beradaptasi serta dapat 

memecahkan masalah yang dihadapi dan mengambil keputusan sesuai dengan 

nilai- nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakatnya. 

Konseling secara etimologis berasal dari bahasa latin “consilium” yang 

berarti “dengan” atau “bersama” Menurut Winkel, Counseling berasal dari kata 

counsel, yang berarti nasehat (to abtain counsel), anjuran (to give counsel), 

pembicaraan (to take counsel), jadi konseling adalah “upaya pemberian nasehat, 

anjuran dan pembicaraan dengan bertukar pikiran”.
32

   

Menurut Shertzer dan Stone dalam Winkel, memperkirakan “konseling 

dimulai pada tahun 1898 pada instansi pendidikan, dengan ungkapannya 

Counseling may have begun in 1898 when Jesse B. Davis begun work as a 

counselor at central High School in Detroit, Michigan”.
33

 

Menurut shertzer dan Stone mendefinisikan konseling yaitu “suatu proses 

dimana konselor membantu konselie membuat interpretasi-interpretasi tentang 

fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana atau penyesuaian-

penyesuaian yang perlu dibuatnya”.
34

 

Menurut Sofyan S. Wilis,” Konseling adalah upaya bantuan yang 

diberikan seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman, terhadap 

individu yang membutuhkannya, agar individu tersebut berkembang potensinya 

secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri 

terhadap lingkungannya yang senatiasa berubah”.
35

 

Selain pengertian diatas, banyak rumusan pengertian konseling yang 

dicetuskan oleh para ahlinya, seperti: 

Pepinsky & Pepinsky, dalam Shertzer dan Stone yang dikutip dari Prayitno, “ 

konseling adalah upaya mempengaruhi perubahan tingkah laku secara sadar pada 
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pihak klien”.
36

 Menurut Natawijaya, “konseling adalah hubungan timbal balik antara 

dua individu, dimana yang satu sebagai konselor, berusaha membantu klien untuk 

mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah- 

masalah yang dihadapi untuk menyongsong masa depan”.
37

 

Dari berbagai rumusan diatas menurut pendapat penulis, konseling adalah 

bantuan untuk peserta didik, berkenaan dengan pengembangan kondisi kehidupan 

sehari-hari yang terganggu, baik perorangan maupun secara kelompok agar 

mampu mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang pengembangan 

kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, perencanaan karier, 

melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-

norma yang berlaku. 

Setelah memperhatikan secara seksama rumusan bimbingan dan 

konseling, sesungguhnya keduanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan, sekalipun keduanya berbeda tetapi sulit dibedakan, layanan konseling 

adalah jantung hati layanan bimbingan secara keseluruhan (counseling is the heart 

of guadance program).”
38

 

Sesuai dengan pengertian Bimbingan dan Konseling sebagai upaya untuk 

membantu perkembangan kepribadian siswa secara optimal, maka secara umum 

kegunaan Bimbingan dan konseling disekolah harus dikaitkan dengan 

pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menjawab tantangan 

kehidupan masa depan yaitu adanya relevansi program pendidikan dengan 

tuntutan dunia kerja. Maka bimbingan dapat membantu siswa menemukan dirinya 

sendiri memahami lingkungan dan mampu merencanakan masa depan sehingga 

dapat mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, 

pelajar yang kreatif dan pekerja yang produktif. 

Konsep Bimbingan konseling yang berorientasi pada kebutuhan siswa 

adalah sebuah falsafah yang menyatakan bahwa jenis dan isi layanan dan 
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bimbingan konseling serta strategi dan taktik yang dapat memberikan hasil –hasil 

yang nyata bermanfaat merupakan syarat bagi pencapaian perkembangan siswa 

yang optimal yang di capai melalui kerja sama yang terkoordinasikan. 

 

1. Tujuan  Layanan Bimbingan dan Konseling 

 Setelah memahami rumusan pengertian Bimbingan dan Konseling, secara 

garis besar tujuan bimbingan dan konseling adalah upaya membantu peserta didik 

untuk mengenal dirinya sendiri dan lingkungannya. Bimbingan dan konseling di 

sekolah diarahkan untuk mencapai pendidikan nasional yang tertuang dalam UU 

No 20 tahun 2003 tentang  SISDIKNAS, tujuan pendidikan nasional tersebut 

sebagai berikut; 

 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”.
39

   

 

 Secara khusus bimbingan dan konseling “ bertujuan membantu peserta 

didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek 

pribadi, sosial, belajar, dan karier.
40

  

` Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan bantuan untuk peserta 

didik baik individu/kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam 

hubungan pribadi, sosial, belajar, karier; melalui berbagai jenis layanan dan 

kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku.
41

  

 Menurut Sudrajat yang dikutip oleh Fenti Hikmawati menyatakan bahwa 

pelayanan BK di sekolah diarahkan pada ketercapaian tujuan pendidikan dan 

tujuan pelaksanaan konseling.
42
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 Kemudian Winkle yang dikutip oleh Fenti Hikmawati mengemukakan 

bahwa tujuan pelayanan BK yaitu supaya orang-perorangan atau kelompok orang 

yang dilayani menjadi mampu menghadapi tugas perkembangan hidupnya secara 

sadar dan bebas mewujudkan kesadaran dan kebebasan itu dalam membuat 

pilihan-pilihan secara bijaksana serta mengambil beraneka tindakan penyesuaian 

diri secara memadai.
43

 

 Selanjutnya, Prayitno dan Erman Amti yang dikutip oleh Fenti Hikmawati 

mengemukakan bahwa tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk 

membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap 

perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan 

bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang 

keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi) serta sesuai dengan tuntutan positif 

lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus BK di sekolah merupakan penjabaran 

tujuan umum tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang dialami oleh individu 

yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahan itu. 

 

 Selain tujuan-tujuan di atas, tujuan pelayanan bimbingan ialah agar 

konseling dapat: 

a. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karier serta 

kehidupannya di masa yang akan datang; 

b. Mengembangakan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal 

mungkin; 

c. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, 

dan lingkungan kerjanya; 

d. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian 

dalam lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.
44
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2. Asas-asas Bimbingan dan Konseling 

 Para ahli bimbingan dan konseling, seperti telah bersepakat bahwa asas 

bimbingan dan konseling itu ada dua belas.
45

 Keduabelas asas tersebut sebagai 

berikut; 

a. Asas kerahasiaan 

Segala hal yang dibicarakan dalam proses bimbingan dan konseling harus 

dijaga kerahasiaannya, terutama masalah yang dihadapi klien. 

b. Asas kesukarelaan  

Kedua belah pihak melakukan proses bimbingan dengan merasa tidak dipaksa 

atau ditekan. Klien menyampaikan semua masalah dengan senang hati, begitu 

juga konselor dengan ikhlas memberi bantuan.  

c. Asas keterbukaan 

Kedua belah pihak bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan 

masalah. Klien dengan jujur membuka segala masalah yang dihadapi atau 

perasaan yang dirasakan.  

d. Asas kekinian 

Masalah yang ditangani adalah masalah yang sedang dialami klien, bukan 

masalah masa lampau. Selain itu konselor tidak boleh menunda pemberian 

bantuan. 

e. Asas kemandirian 

Klien tidak tergantung kepada orang lain atau konselor. Proses bimbingan dan 

konseling diharapkan menjadikan klien lebih mandiri dengan ciri pokok 

seperti mengenal diri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan yang 

tepat, mengarahkan diri sesuai keputusannya dan menggali potensi diri 

seoptimal mungkin. 

f. Asas kegiatan 

Bimbingan dan konseling hendaknya memotivasi klien untuk melakukan 

sesuatu yang berarti untuk pemecahan masalah yang dihadapi.  
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g. Asas kedinamisan  

Bimbingan dan konseling menghendaki adanya perubahan yang lebih baik 

pada diri klien. 

h. Asas keterpaduan  

Bimbingan dan konseling diupayakan untuk memadukan segala aspek yang 

dimiliki klien, agar serasi, seimbang dan saling menunjang.  

i. Asas kenormatifan 

Keseluruhan proses bimbingan dan konseling harus sesuai dengan norma-

norma yang berlaku, baik norma agama, norma adat, norma ilmu, norma 

hukum, maupun kehidupan sehari-hari. 

j. Asas keahlian  

Bimbingan dan konseling dilakukan secara teratur, sistematik dengan 

menggunakan prosedur, teknik dan instrumen yang memadai. 

k. Asas alih tangan 

Jika pelaksanaan bimbingan dan konseling sudah dilaksanakan secara 

memaksimalkan tetapi klien belum terbantu, maka konselor dapat 

mengirim/merujuk klien tersebut, kepada petugas atau badan yang lebih ahli. 

l. Asas tut wuri handayani 

Pelayanan bimbingan dan konseling hendaknya dapat dirasakan klien tidak 

hanya ketika meminta bantuan kepada konselor, namun diluar proses 

bimbingan dan konseling dapat dirasakan manfaatnya. 

 

3. Dalam pelaksanannya Bimbingan dan Konseling mengemban sejumlah 

sifat yang hendak dipenuhi diantaranya sebagai berikut  : 

a. Pencegahan, yaitu sifat Bimbingan dan konseling yang menghasilkan 

tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang 

mungkin timbul,yang akan dapat menggangu, menghambat ataupun 

menimbulkan kesulitan dan kerugian – kerugian tertentu dalam proses 

perkembangannya. 
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b. Penyembuhan yaitu sifat Bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan 

terentaskanya atau teratasi berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta 

didik. 

c. Perbaikan yaitu sifat bimbingan dan konseling untuk memperbaiki kondisi 

individu dari permasalahan yang di hadapi sehingga bisa berkembang secara 

optimal. 

d. Pemeliharaan yaitu sifat bimbingan dan konseling untuk menjaga terpelihara 

kondisi individu yang sudah baik tetap baik. 

e. Pengembangan yaitu sifat Bimbingan dan konseling yang bertujuan 

mengembangkan berbagai potensi dan kondisi positif individu dalam rangka 

perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. 

 

 Selain memiliki sifat sifat diatas, Bimbingan dan konseling juga 

mempunyai fungsi yang intergal dalam proses pendidikan , fungsi yang dimaksud 

adalah sebagai berikut : 

a. Pemahaman Yaitu  Fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan 

pemahaman tentang sesuatu oleh pihak – pihak tertentu sesuai dengan 

kepentingan pengembangan peserta didik, pemahaman itu meliputi : 

pemahaman tentang peserta didik, lingkungan peserta didik, dan lingkunagn 

yang lebih luas. 

b. Penyesuaian yaitu fungsi Bimbingan dan konseling dalam rangka membantu 

peserta didik untuk memperoleh penyesuain pribadi dan memperoleh 

kemajuan dalam perkembangan secara optimal. 

c. Penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling da lam hal membantu 

peserta didik untuk memlih jurusan sekolah, jenis sekolah sambungan, 

lapangan dengan cita – citanya, bakat dan minatnya. 

d. Pengadaptasian yaitu fungsi Bimbingan dan  konseling dalam hal membantu 

petugas – petugas disekolah, khususnya guru untuk mengadaptasikan program 

kepada minat kemampuan dan kebutuhan siswa. 
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4. Pelayanan Bimbingan dan Konseling mencakup 4 (empat ) Bidang 

bimbingan yaitu : 

a. Bidang Bimbingan Pribadi  

Pelayanan Bidang Bimbingan pribadi bertujuan membantu peserta didik 

mengenal, menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri serta sehat jasmani dan 

rohani. 

b. Bidang Bimbingan Sosial 

Pelayanan Bidang Bimbingan sosial bertujuan membantu peserta didik 

memahami diri dalam kaitanya dengan lingkungan etika pergaulan sosial yang 

dilandasi budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. 

c. Bidang Bimbingan Belajar 

Pelayanan Bidang bimbingan belajar bertujuan membnatu peserta didik 

mengenal, menumbuhkan diri,sikap dan kebiasan belajar yang baik untuk 

menguasai pengetahuan dan ketrampilan. 

d. Bidang Bimbingan Karier 

Pelayanan bidang bimbingan karier ditujukan untuk membantu peserta didik 

mengenal dan mengembangkan potensi diri melalui penguasaan pengetahuan 

dan ketrampilan, memahami lingkungan pendidikan dan sektor pekerjaan 

sebagai lingkungan yang positif untuk mempersiapkan diri berperan serta 

dalam kehidupan masyarakat. 

 

5. Jenis-jenis Layanan Bimbingan dan Konseling 

 Bimbingan dan konseling kadang sudah dilakukan oleh orang tua dirumah, 

guru mata pelajaran di sekolah. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah dimaksudkan untuk membantu kesuksesan peserta didik dalam belajar. 

Jenis-jenis layanan yang diperlukan peserta didik agar suskes dalam belajar antara 

lain; layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan/penyaluran, 

layanan konten,layanan Konseling perorangan,  layanan bimbingan dan konseling 

kelompok, layanan konsultasi dan layanan mediasi.  
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a. Layanan Orientasi 

  Layanan orientasi sangat bermanfaat untuk memperkenalkan peserta didik 

baru terhadap lingkungan pendidikan yang baru dimasukinya.
46

 Perkenalan 

peserta didik baru dengan lingkungannya akan membantu proses belajar peserta 

didik. Menurut penelitian Allan Mc Keans yang dikutip Prayitno, orientasi sangat 

efektif untuk mempercepat proses adaptasi dan memudahkan kemampuan 

memecahkan masalah.
47

 

 Layanan orientasi pada umumnya mengenalkan kepada peserta didik, hal-

hal yang berada di sekolah, diantaranya; 1) Sistem penyelenggaraan yang tepat 2) 

Kurikulum yang ada 3) Penyelenggaraan pengajaran 4) Kegiatan belajar peserta 

didik yang diharapkan 5) Sistem penilaian, ujian, dan kenaikan kelas 6) Fasilitas 

dan sumber belajar yang ada 7) Fasilitas penunjang 8) Staf pengajar dan tata usaha 

9) Hak dan kewajiban peserta didik 10) Organisasi peserta didik 11) Organisasi 

orang tua peserta didik 12) Organisasi sekolah secara menyeluruh.
48

  

 Orientasi yang diberikan kepada peserta didik disesuaikan dengan jenjang 

sekolah dan tingkat perkembangan. Pelaksanaan layanan orientasi dapat dilakukan 

dengan berbagai metode, misalnya kunjungan ke sekolah asal peserta didik, 

pertemuan dengan orang tua peserta didik, diskusi konselor dengan guru, 

kujungan ke kelas dan memanfaatkan peserta didik senior.
49

 

 Untuk kepentingan orientasi seorang konselor perlu mengadakan analisis 

individu (peserta didik), yang dimaksudkan memperoleh gambaran tentang 

peserta didik. Ada lima kategori informasi tentang diri peserta didik, yaitu; a) 

Data identitas pribadi b) Pencatatan prestasi belajar peserta didik c) Hasil 

pencatatan tes d) Laporan penilaian diri sendiri peserta didik e) Laporan lain yang 

berguna.
50
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b. Layanan Informasi 

 Informasi sangat berguna untuk membekali peserta didik dengan berbagai 

pengetahuan, memungkinkan peserta didik menemukan arah hidupnya juga 

mendorong arah dinamika perkembangan potensi peserta didik. Informasi 

bermanfaat bagi peserta didik untuk yang tepat dan berguna. Informasi-informasi 

penting yang dibutuhkan peserta didik seperti  informasi tentang pendidikan, 

informasi pekerjaan, informasi sosial budaya.
51

 

 Layanan informasi pendidikan sangat berguna sebagai bahan 

pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai seorang pelajar, 

anggota rumah tangga dan masyarakat. Informasi yang perlu disampaikan kepada 

peserta didik tentang pendidikan, seperti; 1) Peraturan dan jadwal sekoah 2) 

Kegiatan kurikuler dan mata pelajaran yang tersedia 3) Organisasi sekolah dan 

aktivitas sosial 4) fasilitas penunjang dan sumber belajar 5) Cara mempersiapkan 

diri dan belajar di sekolah.
52

 

 Informasi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan aktivitas ini dapat 

menentukan cara belajar yang efektif  yang sesuai dengan kondisi peserta didik. 

Informasi masyarakat secara utuh, sehingga dapat tercipta keharmonisan dalam 

pergaulan bermasyarakat. Informasi sosial budaya misalnya berkaitan dengan 

bahasa, suku, adat istiadat, agama dan kepercayaan potensi daerah, dan lain 

sebagainya. 

 Layanan informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti; ceramah, 

diskusi, karyawisata, buku panduan, konferensi karier, dan sosio drama.
53

 Motode 

ceramah merupakan cara termudah dan mudah, misalnya melalui kunjungan kelas 

oleh kepala sekolah, staf kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling atau nara 

sumber dari departemen terkait. Metode diskusi dapat dilakukan sendiri oleh 

peserta didik dengan bantuan guru bimbingan dan konseling, sebelumnya siswa 

mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tema diskusi yang akan dilakukan. 

Karyawisata dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi langsung dari sumber-

sumber di lapangan. Buku panduan sangat membantu peserta didik untuk 
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mendapat informasi yang berguna. Konferensi karier ini biasanya lembaga 

pendidikan mendatangkan nara sumber yang sesuai dengan pekerjaan/profesi 

untuk menginformasikan langsung kepada peserta didik. 

 

c. Layanan penempatan dan penyaluran peserta didik di sekolah 

 Penempatan yang tepat sangat bermafaat sangat bermanfaat bagi peserta 

didik untuk efektifitas belajar, penempatan yang tepat juga bermafaat bagi; 1) 

Peserta didik untuk penyesuaian dan pemeliharaan konisi individual peserta didik 

2) Guru dalam pengelolaan kelas dan memudahkan menggerakan serta 

memotivasi belajar peserta didik. Tempat duduk peserta didik tidak seharusnya 

menetap, akan tetapi perlu perubahan formasi sewaktu-waktu.
54

  

 Selain penempatan yang dimaksud di atas peranan Manajemen bimbingan 

dan konseling juga memberi pelayanan dalam penempatan kelompok belajar, 

penempatan penyaluran dalam kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler, 

penempatan dan penyaluran jurusan/program studi. Yang tidak kalah penting 

layanan penempatan dan penyaluran lulusan/bursa kerja, penempatan atau 

penyaluran pada pendidikan lanjutan dan penempatan/penyaluran pekerjaan 

(jabatan). 

 

d. Layanan Konten 

Layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu,terutama 

kompetensi dan atau kebiasan yang berguna dalam kehidupan 

disekolah,keluarga,masyarakat. 

e. Layanan Konseling Perorangan 

Layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah 

pribadinya. 

f. Layanan Bimbingan dan Konseling kelompok 
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 Bimbingan kolompok sangat diperlukan menunjang keberhasilan belajar 

peserta didik pada lembaga pendidikan. bimbingan tersebut bermanfaat untuk 

dapat saling memahami orang lain, dan sangat berguna untuk kehidupan sehari-

hari mereka sebagai pelajaran, anggota keluarga, dan anggota masyarakat. 

Layanan bimbingan kelompok mempunyai tiga kelompok yaitu: 1) Fungsi 

normatif 2) Fungsi pengembangan 3) Fungsi prefentif dan kreatif.
55

  

 Disamping bimbingan kelompok, diperlukan juga konseling kelompok. 

Konseling kelompok merupakan upaya membahas dan mengentaskan masalah 

dengan dinamika kelompok. Dinamika kelompok tersebut ditandai  dengan 

adanya interaksi antara anggota kelompok. Manfaat dari bimbingan dan konseling 

kelompok tersebut adalah melatih anggota kelompok agar; a) Berani berbicara 

dengan orang banyak b) Bertenggang rasa dengan atau terhadap teman sebayanya 

c) Dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing kelompok d) 

Mengentaskan permasalahan-permasalahan kelompok.
56

  

 Disamping manfaat tersebut bimbingan dan koseling kelompok lebih 

ekonomis dan efisien, dinamika kelompok yang terjadi mencerminkan kehidupan 

nyata memungkinkan berkembangnya keterampilan berkomunikasi dan 

berinteraksi sosial bagi klien. 

 Bimbingan konseling dan kelompok yang bertujuan meningkatkan 

motivasi belajar paling tidak berisi materi tentang; (1) Pengembangan sikap dan 

kebiasaan belajar disiplin (2) Pengembangan teknik penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi budaya (3) Pemahaman minat, bakat, dan cara penyalurannya (4) 

Pemahaman kekuatan diri dan cara pengembangannya serta pemahaman 

kelemahan diri dan cara penanggulangannya. 

 Dengan bimbingan secara kolompok, peserta didik akan mengetahui 

kelebihan dan kelemahan masing-masing, dengan demikian diantara mereka 

saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing, mereka saling 

melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing.  
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g. Layanan Konsultasi 

Layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh 

wawasan, pemahaman dan cara – cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani 

kondisi atau masalah peserta didik. 

h. Layanan Mediasi 

Layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan 

memperbaiki hubungan antar mereka.
57

 

 

  Untuk  melaksanakan pelayanan Bimbingan dan Konseling diperlukan 

faktor pendukung, kegiatan ini pada umumnya tidak ditunjukan secara langsung 

untuk memecahkan masalah atau mengentaskan  masalah melainkan, untuk 

memperoleh data atau keterngan  lain yang dapat menunjang keberhasilan 

layanan. 

Faktor pendukung yang dimaksud meliputi sebagai berikut :  

a. Aplikasi Instrumentasi : Merupakan kegiatan pengumpul data dan keterangan 

peserta didik mengunakan instrumen yang berbentuk tes atau non tes. 

b. Himpunan data : merupakan usaha untuk menghimpun data yang relevan 

dengan perkembngan peserta didik. 

c. Kunjungan Rumah : merupakan kegiatan yang dilaksnakan untuk memperoleh 

kelengkapan data yang diperlukan, dan relevan dengan masalah yang 

dipecahkan. 

d. Alih Tangan kasus : merupakan kegiatan mengalih tangankan peserta didik 

yang bermasalah pada pihak lain seperti : guru bidang studi, wali kelas, atau 

ahli lain, seperti dokter, psikiater ,dan lain –lain agar masalahnya dapat 

teratasi sampai tuntas. 
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