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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha ESA, 

karena dengan bimbingan dan penghantaran-Nyalah  buku 

refrensi utama matakuliah Manajemen Bimbingan dan konseling  

ini dapat diselesaiakan.  

Dalam upaya mempersiapkan lulusan program studi BK 

yang profesional dan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan 

bimbingan konseling pada  satuan pendidikan, maka setiap calon 

guru pembimbing dan/atau guru pembimbing perlu memahami  

sistem pengelolaan (manajemen) BK yang bermutu ( pelayanan BK 

yang jelas, sistematis dan terarah), serta mempraktekkan/ 

mengaplikasikannya  dalam  pelayanan bimbingan dan konseling 

secara menyeluruh. Berkenaan dengan hal tersebut, buku ini berisi 

tentang empat pokok materi dasar yang wajib dipahami dan 

diterapkan oleh setiap petugas sekaligus sebagai tugas utama guru 

pembimbing/konselor sekolah, yaitu perencanaan program, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan BK pada 

satuan pendidikan.  

Kami sadari bahwa dalam materi ini masih memiliki 

berbagai keterbatasan, baik dari sisi isinya, masalah tehnik, 

terlebih mutuhnya. Namun demikian diharapkan dengan materi 

ini, dapat menambah perbendaharaan pengalaman dan wawasan  

para calon dan/atau guru pembimbing, atau setidaknya menjadi 

salah satu referensi bagi komponen pendidik di sekolah 

umumnya. Sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan yang 

tidak akan pernah selesai, demikian pula materi kuliah  ini 

nantinya akan memerlukan revisi berdasarkan masukan dari 

lapangan. Untuk saran-saran perbaikan dan masukan lainya dapat 

disampaikan kepada kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih 

 

Jayapura, Desember 2021 

Salam 

 

Tim penulis 
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Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mengikuti sesi ini, Anda diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan pentingnya perencanaan  pelayanan BK 

2. Menjelaskan tahapan perencanaan program BK (Kemendikbud 

2016) 

3. Menjelaskan jenis-jenis program   pelayanan BK 

4. Menjelaskan komponen program BK Komprehensif 

 

A. Pendahuluan  

Bimbingan Konseling merupakan suatu komponen yang 

penting dalam pendidikan karena keberadaannya sangat 

dibutuhkan, terutama dalam membantu individu dan/atau 

peserta didik agar dapat menjalani kehidupan efektif setiap 

hari. Oleh karena itu,  keberadaan pelayanan BK perlu  

direncanakan secara matang agar pelaksanaannya dapat 

berjalan sesuai yang diharapkan. Perencanaan bimbingan 

konseling adalah langkah penting untuk merumuskan 

mengenai apa yang akan diharapkan dan apa yang harus 

dilakukan. Perencanaan bimbingan dan konseling diharapkan  

disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik/konseli dan 

kebutuhan sekolah.  

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) 

sejak 2005  memberikan penekanan bahwa salah satu rumusan 

kompetensi yang diharapkan dimiliki setiap guru BK dan/atau 

PERENCANAAN 

PELAYANAN  BIMBINGAN 

DAN KONSELING 
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program bimbingan dan konseling sebagai bagian 

terpadu dari keseluruhan program sekolah. 

b. Keterlibatan Stakeholder. Komite Sekolah sebagai 

representasi masyarakat atau stakeholder memerlukan 

penyadaran dan pemahaman akan keberadaan dan 

pentingnya layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

c. Manajemen dan Penggunaan Data. Program bimbingan 

dan konseling komprehensif didukung oleh data. 

Penggunaan data di dalam layanan bimbingan dan 

konseling akan menjamin setiap siswa memperoleh 

manfaat dari layanan bimbingan dan konseling. Konselor 

harus menunjukkan bahwa setiap aktivitas 

diimplementasikan sebagai bagian dari keutuhan 

program bimbingan dan konseling yang didasarkan atas 

analisis cermat terhadap kebutuhan, prestasi, dan data 

terkait siswa lainnya. Data yang diperoleh dan 

digunakan perlu diadministrasikan dengan baik dan 

cermat. Manajemen data dilakukan secara manual 

maupun komputer. Dalam era teknologi informasi, 

manajemen data siswa dilakukan secara komputer. 

Database siswa perlu dibangun dan dikembangkan agar 

perkembangan setiap siswa dapat dengan mudah 

dimonitor. Penggunaan data siswa dan lingkungan 

sekolah yang tertata dan dikelola dengan baik untuk 

kepentingan memonitor kemajuan siswa, akan menjamin 

seluruh siswa menerima apa yang mereka perlukan 

untuk keberhasilan sekolah. Konselor harus cermat 

dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan 

data. Kemajuan perkembangan siswa dapat dimonitor 

dari : prestasi belajar, data yang terkait dengan prestasi 

belajar, dan data tingkat penguasaan tugas-tugas 

perkembangan atau kompetensi. 

d. Rencana Kegiatan. Rencana kegiatan (action plans) 

diperlukan untuk menjamin peluncuran program 

bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efesien. Rencana kegiatan adalah uraian detil 
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Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengikuti sesi ini, Anda diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan beberapa alasan mendasar pentingnya 

pengorganisasian pelayanan BK    

2. Menjelaskan prinsip-prinsip dalam pengorganisasian 

pelayanan BK 

3. Menjelaskan pelaksana/petugas  pelayanan BK dengan 

tanggungjawabnya   

 

A. Pendahuluan  

Sekolah  adalah organisasi formal yang didalamnya 

terdapat usaha-usaha adminitrasi untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional.  Bimbingan dan konseling adalah sub 

organisasi dari organisasi sekolah sekaligus sebagai bagian  

terpadu dari sekolah tersebut, sehingga dalam pelaksanaanya 

memerlukan kerja sama yang terintegrasi antara komponen 

dengan komponen lainnya dalam sistem pelayanan pendidikan 

di sekolah. Singkat kata pelayanan BK tidak akan berjalan baik 

tanpa sistem pengorganisasian yang baik,  

Pengorganisasian pelayanan BK di sekolah mutlak 

diperlukan, karena ada beberapa alasan mendasar, antara lain 

(1) bahwa pada hakekatnya manusia dalam melaksanakan 

berbagai kegiatannya tidak dapat bekerja sendiri, tetapi butuh 

orang lain. Masing-masing individu memiliki keunikan dengan 

kapasitas yang beragam, jika dimanfaatkan dengan baik akan 

PENGORGANISASIAN 

PROGRAM  BIMBINGAN 

DAN KONSELING 
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Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti sesi ini, Anda diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan pentingnya pelaksanaan  BK  di sekolah 

2. Menjelaskan ruang lingkup pelayanan   BK di sekolah 

3. Menjelaskan   jenis pelayanan BK pada jenjang PAUD/TK,  

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Perguruan 

Tinggi. 

 

A. Pendahuluan  

Dalam sistem pendidikan nasional dikatakan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU 

No. 20 Tahun 2003). Setiap satuan pendidikan dan berbagai 

pihak diharapkan memperhatikan regulasi tersebut termasuk 

program BK pada satuan pendidikan terutama dalam upaya 

mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi 

perkembangan dan teknologi globalisasi. 

Pada era globalisasi setiap peserta didik/konseli 

dihadapkan pada situasi kehidupan yang kompleks, penuh 

dengan tekanan, paradoks, dan tidak menentu. Dalam 

konstelasi kehidupan tersebut setiap peserta didik/konseli 

PELAKSANAAN 

PROGRAM BIMBINGAN 

DAN KONSELING 
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Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mengikuti sesi ini, Anda diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan pentingnya evaluasi  program   BK  

2. Menjelaskan tujuan dan fungsi evaluasi program BK 

3. Menjelaskan kriteria keberhasilan  program   pelayanan BK 

 

A. Pendahuluan  

Dalam pendidikan di sekolah lebih para pendidik dalam 

setiap kegiatan melakukan evaluasi terhadap apa yang telah 

dilakukan, apakah program di sekolah tersebut sukses ataukah 

tidak. Evaluasi ini penting agar dapat mengetahui 

perkembangan peserta didiknya, kualitas sekolah, dan kualitas 

peserta didiknya.  Begitu pula dengan program BK. Program 

BK sangatlah penting untuk di evaluasi proses atau tindakan 

untuk menentukan nilai tertentu terhadap sesuatu.  Evaluasi 

yang dilakukan oleh guru BK tidak hanya pada program BK 

nya saja. Namun ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan 

guru BK diantaranya. Evaluasi peserta didik, evaluasi program, 

evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Dalam Permendikbud 111 

Tahun 2014 dikemukakan bahwa konselor mengevaluasi 

program bimbingan dan konseling untuk mengetahui 

keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut. 

Evaluasi peserta didik diarahkan untuk mengetahui  

bakat & minat, kepribadian, serta proses belajar. Evaluasi 

program seperti mengevaluasi pelayanan kepada murid, guru, 

EVALUASI PROGRAM 

BIMBINGAN DAN 

KONSELING 



70 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aqib, Z. (2020). Bimbingan dan Konseling. Bandung: Yrama 

Widya. 

Keputusan Menteri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditanya 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016). Panduang 

Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling 

Sekolah Menenagah Atas (SMA). Direktorat Jenderal 

Guru dan Tenaga Kependidikan 

Mataputun, Y. (2020). Manajemen Pendidikan. Malang: Ismaya 

Publishing. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 20 Tahun 

2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republic 

Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan 

Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 27 Tahun 2008, tentang Standar Kualifikasi dan 

Kompetensi Konselor  

Prayitno. 2017. Panduan Umum: Penilaian Hasil Layanan 

Bimbingan dan Konseling. Pengurus IPBI. 

Sugiyono & Yekti, E. (2016). Kinerja Guru Bimbingan dan 

Konseling: Studi Kasus di SMAN 1 Kota Semarang. Jurnal 

Bimbingan Konseling, 5 (1): 37-46 

Sutarman, O. dan Djumsayugana, H. (1984) Eavaluasi Program 

Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah :Caluh Ciamis : 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Sekolah 



71 

Tinggi Keguaruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Refika 

Aditama 

Tohirin, (2007). Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan 

Madrasah: Jogyakarta :  PT Raja Grafindo Perada,  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

 



84 

TENTANG PENULIS 

 

Yansen Alberth Reba, S.Pd.K., M.Pd, 

Lahir di Jayapura, 07 Januari 1989,  Kota 

Jayapura Provinsi Papua. Pendidikan ditempuh 

di SDN Inpres Ardipura II, SMP Negeri 3 

Jayapura, SMA Negeri 4 Jayapura, menyelesaian 

S1 di STT Kalvari Maluku Utara pada tahun 

2013, kemudian pada tahun 2015 melanjutan 

program magister di Universitas Negeri 

Yogyakarta. Pada tahun 2017 meraih gelar S2 Bimbingan dan 

Konseling. Saat ini aktif sebagai Peneliti dan Dosen tetap di  

program studi  Bimbingan dan Konseling, FKIP Universitas 

Cenderawasih. 

 

 

Yulius Mataputun, lahir di Desa 

Dampulis   Kecamatan  Nanusa Kabupaten 

Sangihe Talaud (sekarang Kabupaten Kepulauan 

Talaud Provinsi Sulawesi Utara) pada tanggal 

02-07-1965. Lulusan Sarjana Psikologi 

Pendidikan &   Bimbingan  IKIP  Negeri  

Manado Sulawesi  Utara (1989), Magister   

Manajemen  Pendidikan  Unesa  Jawa Timur 

(2004, Pendidikan Profesi Konselor UNP Sumatera Barat (2007), 

dan Doktor Manajemen Pendidikan Unesa Jawa Timur (2018). Saat 

ini penulis menduduki jabatan sebagai dosen pada Program Studi 

Manajemen Pendidikan & Bimbingan dan Konseling FKIP Uncen, 

Sekretaris S2 Manajemen Pendidikan, Anggota Senat FKIP dan 

Uncen, serta ketua BAN-S/M Provinsi Papua sebagai wadah 

pengabdian pada masyarakat. 

 

 


