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SAMBUTAN 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Kurikulum 2013 secara terbatas telah 
dilaksanakan tahun 2013 pada sekolah-sekolah yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan secara 
selektif. Melanjutkan pelaksanaan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/2014, pada tahun 
pelajaran 2014/2015 ini, pelaksanaan kurikulum 2013 diperluas, untuk kelas I dan II Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtida’iyah (SD/MI), Kelas VII dan VIII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 
Tsanawiyah (SMP/MTs), Kelas X dan XI Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah 
Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA/MAK). Pada Tahun Ajaran 2015/2016 diharapkan 
Kurikulum 2013 telah dilaksanakan di seluruh kelas I sampai dengan Kelas XII. 

Titik tekan pengembangan Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola 
kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian 
beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang 
dihasilkan. Pengembangan kurikulum menjadi amat penting sejalan dengan kontinuitas kemajuan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya serta perubahan masyarakat pada tataran lokal, 
nasional, regional, dan global di masa depan.  Aneka kemajuan dan perubahan itu melahirkan 
tantangan internal dan eksternal di bidang pendidikan. Karena itu, implementasi Kurikulum 2013 
merupakan langkah strategis dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan masyarakat Indonesia 
masa depan. 

Pengembangan Kurikulum 2013 dilaksanakan atas dasar beberapa prinsip utama. Pertama, standar 
kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Kedua, standar isi diturunkan dari standar 
kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Ketiga, semua mata 
pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta 
didik. Keempat, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Kelima, semua mata 
pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Keenam, keselarasan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses 
pembelajaran, dan penilaian. Aplikasi yang taat asas dari prinsip-prinsip ini menjadi sangat esensial 
dalam mewujudkan keberhasilan implementasi Kurikulum 2013. 

Mudah-mudahan  implementasi Kurikulum 2013 ini bisa berjalan dengan baik. Akhirnya, kepada 
semua pihak yang telah mendedikasikan dirinya dalam pelaksanaan Kurikulum 2013, saya 
mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. 

 
Jakarta, Februari 2014 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
 
 
 
 
Muhammad  Nuh 
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KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya Modul Pelatihan Implementasi 
Kurikulum 2013. Modul pelatihan ini merupakan bahan ajar wajib dalam rangka pelatihan instruktur 
nasional dan guru sasaran dalam memahami Kurikulum 2013 untuk selanjutnya diimplementasikan 
pada  proses pembelajaran dan atau proses pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.  

Kurikulum 2013 ini diberlakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 2013-2014 melalui pelaksanaan 
terbatas, khususnya bagi sekolah-sekolah yang sudah siap melaksanakannya. Pada Tahun Ajaran 
2013/2014, Kurikulum 2013 dilaksanakan secara terbatas untuk Kelas I dan IV Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs), dan Kelas X Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
(SMA/SMK/MA/MAK).  

Melanjutkan pelaksanaan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/2014, pada tahun ajaran 
2014/2015 ini,  pelaksanaan kurikulum 2013 diperluas, untuk kelas I dan II SD/MI, Kelas VII dan VIII 
SMP/MTs, Kelas X dan XI SMA/SMK/MA/MAK. Pada Tahun Ajaran 2015/2016 diharapkan Kurikulum 
2013 telah dilaksanakan di seluruh kelas I sampai dengan Kelas XII. 

Dalam implementasi Kurikulum 2013, penyiapan tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya 
sebagai pelaksana kurikulum di lapangan perlu dilakukan.  Sehubungan dengan itu,  Badan 
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu 
Pendidikan (BPSDMPK dan PMP), telah menyiapkan strategi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 
bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas.   

Pada tahun 2014 ini, pelatihan akan dilakukan pada pengawas SD/SMP/SMA/SMK, kepala sekolah 
SD/SMP/SMA/SMK, dan guru kelas I, II, IV dan V SD, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan 
konseling (BK) kelas VII, VIII SMP, dan guru mata pelajaran serta guru BK  kelas X, XI SMA/SMK.  Guna 
menjamin kualitas pelatihan tersebut, maka BPSDMPK dan PMP telah menyiapkan Modul Materi 
Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013, sesuai dengan kelas, mata pelajaran, dan jenjang 
pendidikan. Modul ini diharapkan dapat membantu semua pihak menjalankan tugas dalam Pelatihan 
Implementasi Kurikulum 2013.   

Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi aktif kepada pejabat dan staf di 
jajaran BPSDMPK dan PMP, dosen perguruan tinggi, konsultan, widyaiswara, pengawas, kepala 
sekolah, dan guru yang terlibat di dalam penyusunan modul-modul tersebut.   
    

 
Jakarta,  Februari 2014 
Kepala Badan PSDMPK-PMP 

 

 

 
Syawal Gultom 

 NIP.196202031987031002 
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MATERI 1 
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013  

 

A.  PENGANTAR 
 
Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya 
memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara yang produktif, kreatif, 
inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara dan peradaban dunia. Kurikulum adalah metode untuk dapat membawa insan 
Indonesia memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan 
warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Kurikulum 2013 lebih sensitif dan 
respek terhadap perbedaan kemampuan dan kecepatan belajar peserta didik, dan untuk SMA 
dan SMK memberikan peluang yang lebih terbuka kepada peserta didik untuk memilih mata 
pelajaran yang diminati, mendalami mata pelajaran yang diminati dan mengembangkan 
berbagai potensi yang dimilikinya secara fleksibel sesuai dengan kemampuan umum 
(kecerdasan), bakat, minat dan karakteristik kepribadian. 
 
Dalam rangka implementasi kurikulum 2013 yang mengamanatkan adanya peminatan 
peserta didik pada kelompok mata pelajaran, lintas minat dan/atau pendalaman minat, maka 
diperlukan adanya pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh Guru BK atau 
Konselor. Kegiatan bimbingan dan konseling mengembangkan dan memberdayakan peserta 
didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka masing-masing. Dengan demikian, 
pelayanan bimbingan dan konseling memberikan pelayanan peminatan peserta didik dengan 
sungguh-sungguh di satu sisi, dan di sisi lain pelayanan peminatan itu tidak boleh 
melemahkan pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh.  
 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan pemahaman tentang pelayanan 
bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum 2013, khususnya pelayanan 
peminatan peserta didik dengan diharapkan Guru BK atau Konselor dapat menjalankan peran 
dan fungsinya sehingga peserta didik mampu memilih dan menetapkan pilihan peminatannya 
sesuai dengan potensi dirinya. Kesesuaian dalam memilih dan menetapkan peminatan akan 
membantu dalam proses belajar dan keberhasilan dalam belajar yang dijalaninya. 
 
B. KOMPETENSI 
 

Peserta pelatihan dapat: 
1. Memahami rasional dan elemen perubahan kurikulum 2013 dalam kaitannya dengan 

perkembangan masa depan. 
2. Memahami peran dan posisi bimbingan dan konseling dalam impelementasi kurikulum 

2013. 
3. Memahami tingkat arah, aspek-aspek dan langkah-langkah pelayanan peminatan peserta 

didik. 
4. Menyadari pentingnya pelayanan BK dalam implementasi kurikulum 2013. 

 
 



    

9 
 

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013  
 

SMA/SMK 

C.  LINGKUP MATERI 
 

1.  Rasional dan Elemen Perubahan Kurikulum 2013. 
a.  Rasional Pengembangan Kurikulum 2013 
b.  Elemen Perubahan Kurikulum 2013. 

2. BK dalam Implementasi Kurikulum 2013 
a. Peran Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum 2013 
b. Posisi Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum 2013 

3.  Pelayanan Peminatan Peserta Didik 
a.  Tingkat dan Arah Peminatan 
b.  Aspek Peminatan 
c.  Langkah Pokok Pelayanan Peminatan Peserta Didik 

 

D.  INDIKATOR 
 

1. Menjelaskan rasional pengembangan kurikulum 2013 dalam kaitannya dengan 
perkembangan masa depan. 

2. Menjelaskan elemen perubahan kurikulum 2013 
3. Menjelaskan peran bimbingan dan konseling dalam impelementasi kurikulum 2013. 
4. Menjelaskan posisi bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum 2013. 
5. Menjelaskan arah pengembangan peserta didik dalam Kurikulum 2013  
6. Memahami tingkat, arah, dan aspek-aspek pokok peminatan peserta didik dan 

implementasinya dalam pelayanan BK. 
7. Memahami langkah-langkah pokok peminatan peserta didik dan implementasinya dalam 

pelayanan BK pada satuan-satuan pendidikan 
8. Menyadari pentingnya pelayanan peminatan peserta didik sebagai muatan praktik 

pelayanan BK pada satuan-satuan pendidikan. 
 
E.  PERANGKAT PELATIHAN 
 
1. Bahan Tayang 

a. PPT 1.1 Rasional dan Elemen Perubahan Kurikulum 2013 
b. PPT 1.2 Posisi dan Peran Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013 
c. PPT 1.3 Pelayanan Peminatan Peserta Didik 

2. Lembar Kerja 
 a. LK 1.1 Diskusi Kelompok Implementasi Kurikulum 2013 
 b. LK 1.2 Refleksi Diri 
3. Dokumen  

a. Modul Implementasi Kurikulum 2013. 
b. Permendikbud Nomor 69, 70 dan 81 A tahun 2013 
c. Pedoman Peminatan Peserta Didik 

4. ATK 
 
F. LANGKAH KEGIATAN 
 

1. Paparan dan curah pendapat tentang materi yang disajikan 
2. Tanya jawab tentang materi yang disajikan 
3. Diskusi Kelompok menyelesaikan tugas 
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4. Presentasi hasil kerja kelompok 
5. Penyimpulan materi yang disajikan 

 
G. HANDOUT 
 
 

Materi 1 
1.  Rasional dan Elemen Perubahan Pengembangan Kurikulum 2013. 
2.  Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013 
3. Pelayanan Peminatan Peserta Didik 

. 
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MATERI 1 
 

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013  
 

A. Rasional dan Elemen Perubahan Kurikulum 2013 
 

1. Rasional Pengembangan Kurikulum 2013 
 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 
Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana 
dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah 
cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.  
  Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi 
dan seni berkembang secara dinamis, oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong 
peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan 
kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan 
memberdayakan sejalan dengan motto “Bhineka Tunggal Ika” dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Pengembangan Kurikulum 2013 harus dilakukan karena adanya tantangan yang 
dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Disamping itu, di dalam 
menghadapi tuntutan perkembangan zaman dirasa perlu adanya penyempurnaan pola pikir 
dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Dalam hal 
pembelajaran yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya penguatan proses pembelajaran 
dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan 
dengan apa yang dihasilkan. 

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:  
a. Tantangan Internal  

Tantangan internal antara lain terkait dengan tuntutan pendidikan yang mengacu 
kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar 
proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar 
sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 
pendidikan.  
Di dalam Standar Pengelolaan hal-hal yang dikembangkan antara lain adalah manajemen 
berbasis sekolah, rehabilitasi gedung sekolah dan penyediaan laboratorium serta 
perpustakaan sekolah terus dilaksanakan agar setiap sekolah yang ada di Indonesia 
dapat mencapai Standar Sarana-Prasarana yang telah ditetapkan. Dalam mencapai 
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, berbagai upaya yang dilakukan antara lain 
adalah peningkatan kualitas dan sertifikasi guru, pembayaran tunjangan sertifikasi, serta 
uji kompetensi dan penilaian kinerja guru. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, 
Standar Proses, dan Standar Penilaian adalah merupakan standar yang terkait dengan 
kurikulum yang perlu secara terus menerus dikaji agar peserta didik yang melalui proses 
pendidikan dapat memiliki kompetensi yang telah ditetapkan (Gambar 2.1). 
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Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat 
dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Pada periode  tahun 2020 sampai 2035 
Indonesia dikaruniai potensi sumber daya manusia berupa populasi usia produktif 
terbesar sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Potensi sumber daya manusia 
tersebut harus dikelola dengan baik agar berkualitas sehingga menjadi bonus demografi. 
Oleh karena itu pada periode tersebut harus dijadikan sebagai periode investasi besar-
besaran di bidang sumber daya manusia (SDM) untuk membangkitkan generasi muda 
menjadi generasi emas Indonesia. Investasi SDM akan dapat diwujudkan melalui peran 
strategis pembangunan bidang pendidikan dalam mempersiapkan SDM sebagai generasi 
emas yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif. 

 Terkait dengan perkembangan penduduk, saat ini jumlah penduduk Indonesia usia 
produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak berusia 0-14 tahun 
dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini mencapai 
puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Ini berarti bahwa 
pada tahun 2020-2035 SDM Indonesia usia produktif akan melimpah. SDM yang 
melimpah ini apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal 
pembangunan yang luar biasa besarnya. Namun apabila tidak memiliki kompetensi dan 
keterampilan tertentu akan menjadi beban pembangunan. Oleh sebab itu tantangan 
besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar SDM usia produktif yang 
melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi SDM yang memiliki kompetensi, 
keterampilan, dan kepribadian yang handal melalui pendidikan bermutu sehingga 
nantinya menjadi generasi emas Indonesia. 

Gambar 2.1.  Reformasi Pendidikan mengacu Pada 8 Standar 
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Gambar 2.2 : Bonus Demografi sebagai Modal 
 

b. Tantangan Eksternal  
 Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan 

tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi 
masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pendidikan, serta berbagai fenomena 
negatif yang mengemuka. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi 
dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan 
informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di 
tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris 
dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern 
seperti dapat terlihat di World Trade Organization (WTO), Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN) Community, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan ASEAN Free 
Trade Area (AFTA). Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan 
ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi 
bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trends in 
International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International 
Student Assessment (PISA) sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-
anak Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan 
TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di 
TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia.  

 Di era global akan terjadi perubahan-perubahan yang cepat. Hubungan komunikasi, 
informasi, transformasi menjadikan satu sama lain menjadi dekat sebagai akibat dari 
revolusi industri dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi 
masa depan yang diperlukan dalam menghadapi arus globalisasi antara lain berkaitan 
dengan kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan 
mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara 
yang bertanggungjawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap 
pandangan yang berbeda, dan kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal. 
Di samping itu generasi Indonesia juga harus memiliki minat luas dalam kehidupan, 
memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat dan 
minatnya, dan memiliki rasa tanggungjawab terhadap lingkungan. 
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Tekanan Untuk Pengembangan Kurikulum

Tantangan Masa Depan

• Globalisasi: WTO, ASEAN Community, APEC, CAFTA
• Masalah lingkungan hidup
• Kemajuan teknologi informasi
• Konvergensi ilmu dan teknologi
• Ekonomi berbasis pengetahuan
• Kebangkitan industri kreatif dan budaya

• Pergeseran kekuatan ekonomi dunia
• Pengaruh dan imbas teknosains

• Mutu, investasi dan transformasi pada sektor 
pendidikan

• Materi TIMSS dan PISA

Kompetensi Masa Depan

• Kemampuan berkomunikasi
• Kemampuan berpikir jernih dan kritis
• Kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu 

permasalahan
• Kemampuan menjadi warga negara yang bertanggungjawab
• Kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap 

pandangan yang berbeda 
• Kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal

• Memiliki minat luas dalam kehidupan 
• Memiliki kesiapan untuk bekerja 

• Memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya
• Memiliki rasa tanggungjawab terhadap lingkungan

Fenomena Negatif  yang  Mengemuka

§Perkelahian pelajar
§Narkoba
§Korupsi
§Plagiarisme 
§Kecurangan dalam Ujian (Contek, Kerpek..)
§Gejolak masyarakat (social unrest)

Persepsi Masyarakat

• Terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif
• Beban siswa terlalu berat
• Kurang bermuatan karakter

Perkembangan Pengetahuan dan Pedagogi

• Neurologi
• Psikologi
• Observation based [discovery] learning dan 

Collaborative learning
 

 

Gambar 2.3 : Tekanan untuk Pengembangan Kurikulum 
 

 Dilihat dari persepsi masyarakat, pendidikan di Indonesia saat dinilai terlalu 
menitikberatkan pada aspek kognitif dan beban peserta didik dianggap terlalu berat. 
Selain itu pendidikan juga dinilai kurang bermuatan karakter. Penyelenggaraan 
pendidikan juga perlu memperhatikan perkembangan pengetahuan yang terkait dengan 
perkembangan pedagogi yang terkait dengan obeservation-based (discover) learning 
serta collaborative learning. Tantangan eksternal lainnya berupa fenomena negatif yang 
mengemuka antara lain terkait dengan masalah perkelahian, masalah narkoba, korupsi, 
plagitarisme, kecurangan dalam ujian,dan gejolak sosial di masyarakat (social unrest). 

 
2. Elemen Perubahan Kurikulum 2013 
 

  Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dapat membawa insan 
Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat 
menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Kurikulum 
memegang kedudukan penting dalam pendidikan, sebab berkaitan dengan penentuan arah, 
isi dan proses pendidikan, yang pada akhirnya menentukan macam dan kualitas lulusan  
peserta didik dari satuan pendidikan. 
  Kurikulum 2013 dikembangkan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional 
sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
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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. Sejalan dengan arahan undang-undang tersebut, telah pula ditetapkan 
visi pendidikan tahun 2025 yaitu menciptakan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. 
Yang dimaksud cerdas disini adalah cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual dan cerdas 
sosial/emosional dalam ranah sikap, cerdas intelektual dalam ranah pengetahuan, dan cerdas 
kinestetis dalam ranah keterampilan. 

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:  
a.  mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa 

ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;  
b.  sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar 

terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke 
masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;  

c.  mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam 
berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;  

d. memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan;  

e. kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut 
dalam kompetensi dasar mata pelajaran;  

f. kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) kompetensi 
dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk 
mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;  

g. kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat 
(reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan 
(organisasi horizontal dan vertikal).  

Elemen-elemen perubahan kurikulum 2013 mencakup Standar Kompetensi Lulusan 
(SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses dan Standar Penilaian. Elemen-elemen perubahan 
kurikulum 2013 seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 
 

Gambar 2.4: Elemen Perubahan Kurikulum 2013 
Penjelasan lebih lanjut elemen perubahan Kurikulum 2013 yang mencakup 

kompetensi lulusan, materi, proses dan penilaian pembelajaran dapat dilihat pada gambar  di 
bawah ini. 
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Gambar 2.5: Wujud Perubahan Kurikulum 2013  
 

Berdasarkan gambar 2.5  di atas, perubahan kurikulum 2013 berwujud pada: a) kompetensi 
lulusan, b) materi, c) proses, dan d) penilaian. Perubahan Kurikulum 2013 pada Kompetensi 
Lulusan adalah: konstruksi holistik, didukung oleh semua materi atau mapel, terintegrasi 
secara vertikal maupun horizontal.  

Perubahan Kurikulum 2013 pada materi pembelajaran dikembangkan berbasis 
kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan, kemudian 
mengakomodasi konten lokal, nasional, dan internasional antara lain TIMMS, PISA, PIRLS. 
Perubahan Kurikulum 2013 pada proses pembelajaran mencakup: a) berorientasi pada 
karakteristik kompetensi yag mencakup: 1) sikap (Krathwohl): menerima, menjalankan, 
menghargai, menghayati, dan mengamalkan, 2) keterampilan (Dyers): mengamati, menanya, 
mencoba, menalar, menyajikan, dan mencipta, dan 3) pengetahuan (Bloom & Anderson): 
mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta; b) 
menggunakan pendekatan saintifik, karakteristik kompetensi sesuai jenjang. Untuk SD: 
tematik terpadu; untuk SMP: tematik terpadu untuk IPA dan IPS, serta mapel; untuk SMA: 
tematik dan Mapel; c) mengutamakan Discovery Learning dan Project Based Learning.  

Perubahan Kurikulum 2013 pada penilaian mencakup: a) berbasis tes dan nontes 
(portofolio), menilai proses dan output dengan menggunakan authentic assesment, rapor 
memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang 
kecukupan sikap dan keterampilan.   

Selanjutnya dalam Kurikulum 2013 terdapat elemen utama perbaikan kurikulum 2013 
seperti terlihat dalam gambar  di bawah ini. 



    

17 
 

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013  
 

SMA/SMK 

 
 

Gambar 2.6: Elemen Utama Perbaikan Kurikulum 2013 
 

Berdasarkan gambar di atas, elemen utama perbaikan Kurikulum 2013 dalam rekonstruksi 
kompetensi mencakup: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi sikap mencakup 
sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2). Sikap spiritual (KI-1) untuk mencapai insan yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap sosial (KI-2) untuk mencapai 
insan yang berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab. Kompetensi 
pengetahuan (KI-3) untuk mencapai insan yang berilmu. Kompetensi keterampilan (KI-4) 
untuk mencaai insan yang cakap dan kreatif. 

Elemen utama perbaikan Kurikulum 2013 dalam kesesuaian dan kedalaman materi 
mencakup: a) mempertahankan, mengurangi, dan/atau menambah materi, b) bahasa 
sebagai penghela, c) tematik terpadu, d) penguatan IPA dan IPS di SMP, e) penyesuaian 
dengan PISA, TIMMS dan lembaga lainnya serta dengan perkembangan di berbagai negara. 
Revolusi proses pembelajaran mencakup: a) lintasan taksonomi Anderson untuk 
pengetahuan, Dyers untuk keterampilan, dan Krathwohl untuk sikap, b) pendekatan saintific, 
c) inquiry dan discovery, d) project based learning, dan e) cooperative learning. Dan reformasi 
penilaian mencakup: tes, portofolio, pedoman observasi, dan tes performansi. 

Kurikulum 2013 mengusung adanya keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan 
pengetahuan untuk membangun soft skills dan hard skills seperti terlihat pada gambar di 
bawah ini. 

 
 

Gambar 2.7 : Elemen Perubahan  
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Berdasarkan gambar 2.7 di atas, elemen perubahan jenjang SD, SMP, SMA, SMK dalam 
kompetensi lulusan adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills 
yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Elemen perubahan 
kedudukan mata pelajaran (ISI), adalah kompetensi yang semula diturunkan dari mata 
pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Elemen 
pendekatan (ISI) kompetensi yang dikembangkan di SD adalah tematik terpadu dalam semua 
mata pelajaran dengan pendekatan saintifik, di SMP tematik terpadu pada IPA dan IPS, dan 
mapel, di SMA mapel, di SMK vokasional. Selanjutnya elemen perubahan pada proses 
pembelajaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Adanya keseimbangan soft skills dan 
hard skills tersebut dapat terlihat pada gambar di bawah ini. 
 

 
 

Gambar 2.8: Keseimbangan antara Sikap, Keterampilan, dan Pengetahuan  
untuk Membangun Soft Skills dan Hard Skills 

 

Berdasarkan gambar 2.8 di atas dapat dijelaskan bahwa salah satu karakteristik Kurikulum 
2013 adanya keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun 
soft skills dan hard skills peserta didik dari mulai jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan PT seperti 
yang diungkapkan Marzano (1985) dan Bruner (1960). Pada jenjang SD ranah attitude harus 
lebih banyak atau lebih dominan dikenalkan, diajarkan dan atau dicontohkan pada anak, 
kemudian diikuti ranah skill, dan ranah knowledge lebih sedikit diajarkan pada anak. Hal ini 
berbanding terbalik dengan membangun soft skills dan hard skills pada jenjang PT. Di PT 
ranah knowledge lebih dominan diajarkan dibandingkan ranah skills dan attutude. 
 

  
 

Gambar 2.9 : Rumusan Proses dalam Kurikulum 2013 
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Berdasarkan gambar 2.9 di atas, terdapat perluasan dan pendalaman taksonomi 
dalam proses pencapaian kompetensi. Dalam kurikulum 2013 untuk jenjang SD, SMP, 
SMA/SMK, dan PT memadukan lintasan taksonomi sikap (attitude) dari Krathwohl, 
keterampilan (skill) dari Dyers, dan Pengetahuan (knowledge) dari Bloom dengan revisi oleh 
Anderson. Taksonomi sikap (attitude) dari Krathwohl meliputi: accepting, responding, 
valuing, organizing/internalizing, dan characterizing/actualizing. Taksonomi keterampilan 
(skill) dari Dyers meliputi: observing, questioning, experimenting, associating, dan 
communicating. Taksonomi pengetahuan (knowledge) dari Bloom degan revisi oleh Anderson 
meliputi: knowing/remembering, understanding, appllying, analyzing, evaluating, dan 
creating. 

 

 
 

Gambar 2.10 : Ruang Lingkup Keterpaduan dan Prosesnya 
 

Berdasarkan gambar 2.10, dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup keterpaduan dan 
prosesnya mencakup: a) keterpaduan dalam mapel (integratif vertikal) bersifat 
intradisipliner, b) keterpaduan antarmapel (integrasi horizontal) yang bersifat multidisipliner 
dan interdisipliner, dan c) keterpaduan luar mapel (transdisipliner) yang bersifat berbasis 
konteks melalui observasi. 

 

 
 

Tabel 2.11 : Langkah Penguatan Proses 
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Berdasarkan table 2.11 di atas, langkah penguatan terjadi pada proses pembelajaran 
dan proses penilaian. Penguatan pada proses pembelajaran karakteristik penguatannya 
mencakup: a) menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, 
mengolah, menyajikan, menalar, mencipta, dan mengkomunikasikan dengan tetap 
memperhatikan karakteristik peserta didik, b) menggunakan ilmu pengetahuan sebagai 
penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran, c) menuntun peserta didik untuk 
mencari tahu, bukan diberitahu (discovery learning), dan d) menekankan kemampuan 
berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan dan berpikir logis, sistematis, dan 
kreatif. Penguatan pada penilaian pembelajaran karakteristik penguatannya, mencakup: a) 
mengukur tingkat berpikir mulai dari rendah sampai tinggi, b) menekankan pada pertanyaan 
yang membutuhkan pemikiran mendalam (bukan sekedar hafalan), c) mengukur proses kerja 
peserta didik, bukan hanya hasil kerja peserta didik, dan d) menggunakan portofolio 
pembelajaran peserta didik. 

 

 
 

Gambar 2.12 : Critical Point Implementasi Kurikulum 2013 

 
  Melihat gambar 2.12 di atas, critical point implementasi Kurikulum 2013 dapat dilihat 
dari : a) perancangan RPP, b) pelaksanaan pembelajaran sesuai RPP, c) supervisi 
pendampingan, dan d) budaya mutu sekolah. Perancangan RPP mencakup: Kompetensi 
dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran, melanglir secara logis ke materi ajar, rancangan 
proses dan aktivitas belajar, sumber dan media, output/produk peserta didik, dan penilaian. 
Pelaksanaan pembelajaran sesuai RPP mencakup: instrumen pengendalian, dan indeks 
kesesuaian RPP dengan pelaksanaan. Supervisi pendampingan mencakup: pedoman 
pelaksanaan supervisi, pelaksanaan, eksekusi rekomendasi supervisi, dan sistem pelaporan 
perbaikan pasca supervisi. Budaya mutu sekolah mencakup: standar mutu, kepemimpinan, 
atmosfir sekolah, ketaatan terhadap standar, dan proses pembudayaan (penguatan dan 
penghargaan). 
  Guna mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya 
dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Penyempurnaan pola 
pikir yang dikembangkan dalam perubahan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:  
a.  Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada 

peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari 
untuk memiliki kompetensi yang sama;  
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b. Pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran 
interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media 
lainnya);  

c.  Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat 
menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh 
melalui internet);  

d.  Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif 
mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains);  

e.   Pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim);  
f.   Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia;  
g.  Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (users) dengan 

memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik;  
h.  Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi pembelajaran 

ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines); dan  
i.   Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.  
  Penguatan Tata Kelola Kurikulum diperlukan dalam kurikulum 2013. Pelaksanaan 
kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai daftar mata pelajaran. 
Pendekatan kurikulum 2013 untuk satuan pendidikan dasar dan menengah diubah sesuai 
dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu dalam Kurikulum 2013 
dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut. 
a. Tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif;  
b.  Penguatan manajeman sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala 

sekolah sebagai pimpinan kependidikan (educational leader);  
c.  Penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses 

pembelajaran; dan  
d. Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan 

bagi peserta didik. 

 
B. Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013 
 

1. Peran Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum 2013 
 

Pelayanan bimbingan dan konseling (BK) merupakan bagian integral dari proses 
pendidikan pada satuan pendidikan, di luar penyelenggaraan mata pelajaran, muatan lokal, 
ataupun kegiatan ekstra kurikuler. Pelayanan BK  menunjang proses pencapaian pada satuan 
pendidikan. Program pelayanan BK merupakan upaya pengembangan kepribadian peserta 
didik yang dilakukan melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung BK. 

Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah 
memiliki peranan penting berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 
Pendidikan dapat memanfaatkan bimbingan dan konseling sebagai mitra kerja dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai rangkaian upaya pemberian bantuan (Dahlan,1988:22). 
Mengacu kepada pernyataan tersebut, dalam arti luas bimbingan dan konseling dapat 
dianggap sebagai bentuk upaya pendidikan, dan dalam arti sempit bimbingan dan konseling 
dapat dianggap sebagai teknik yang memungkinkan individu menolong dirinya sendiri. 
Perkembangan dan kemandirian individu dipentingkan dalam proses bimbingan dan 
konseling yang sekaligus merupakan proses pendidikan yang menjadikan individu 
berkembang dengan baik dan mandiri, memiliki pengetahuan dan keterampilan, jasmani dan 
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rohani yang sehat, serta memiliki kemampuan penerapan nilai dan norma-norma hidup 
kemasyarakatan.    

Integrasi bimbingan dan konseling dalam pendidikan juga tampak dari dimasukkannya 
secara terus menerus program-program bimbingan dan konseling ke dalam program-
program sekolah (Belkin,1975; Borbers & Drury,1992); konsep-konsep dan praktek-praktek 
bimbingan dan konseling merupakan bagian integral upaya pendidikan (Mortensen & 
Schmuller,1964). Kegiatan bimbingan dan konseling akan selalu terkait dengan pendidikan, 
karena keberadaan bimbingan dan konseling dalam pendidikan merupakan konsekuensi logis 
dari upaya pendidikan itu sendiri.  

Pada saat sekarang, mutu menjadi satu-satunya hal yang sangat penting dalam 
pendidikan. Kita semua mengakui saat ini memang ada masalah dalam sistem pendidikan. 
Lulusan pendidikan menengah atau perguruan tinggi tidak siap memenuhi kebutuhan 
masyarakat, apa lagi di era pasar bebas sangat dituntut adanya kemampuan daya saing untuk 
dapat bersaing dan bersanding dengan bangsa-bangsa lain dalam tataran nasioanl dan 
internasional. Zaman terus berubah dan setiap bidang kehidupan semakin memiliki saling 
ketergantungan satu sama lain di dalam suatu sistem yang integral. Oleh karena itu, 
pembangunan pendidikan haruslah semakin berorientasi keluar (outward looking) karena 
sistem pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem yang lebih luas yaitu 
sistem sosio-ekonomi yang kompleks yang harus dihadapi oleh setiap anggota masyarakat 
sesuai dengan sistem ketahanan nasional yang dimiliki oleh masyarakat. 

Mutu pendidikan adalah kemampuan setiap satuan lembaga pendidikan dalam 
mengatur dan mengelola sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan 
belajar. Mutu pendidikan akan tercermin dalam tingginya hasil belajar yang dicapai oleh 
peserta didik, namun proses pendidikan yang bermutu tidak berarti harus secara langsung 
mengajarkan pengetahuan. Prestasi belajar tinggi seyogyanya dihasilkan dari meningkatnya 
kemampuan peserta didik yang tinggi untuk belajar secara berkelanjutan atau mampu belajar 
sepanjang hayat (life-long learning).  

Pendidikan di sekolah tidak hanya dilakukan melalui proses pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru mata pelajaran, pelatihan yang dilakukan oleh guru praktik, tetapi juga 
kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau 
konselor untuk membantu individu dalam mencari dan menetapkan pilihan serta mengambil 
keputusan yang menyangkut kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan belajar, 
perencanaan dan pengembangan karir, serta kehidupan keberagamaan. Mutu pendidikan di 
sekolah akan dapat diwujudkan bilamana dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, guru 
praktik, dan konselor yang kompeten dan profesional yang mampu mengelola proses 
pendidikan secara profesional. Artinya, mampu mentransformasikan kemampuan profesional 
yang dimilikinya ke dalam tindakan yang nyata didasarkan kepada pelayanan keahlian dalam 
mengelola pendidikan, baik pelayanan dalam pembelajaran, pelatihan, maupun bimbingan 
dan konseling terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya di sekolah. 

Mutu pendidikan akan dapat diwujudkan bilamana pendidikan dilaksanakan secara 
tuntas. Pendidikan yang tuntas mengakui dan bahkan menekankan kemampuan manusia 
untuk bertanggung jawab. Pendidikan yang tuntas bertopang pada kejelasan norma, memiliki 
garis lurus yang membimbing pemikiran dan tindakan pendidikan, sehingga kejelasan dasar, 
tujuan, dan garis pembimbingnya, serta kewaswasan dalam bertindak dapat dihindari.  

Pendidikan yang tuntas dalam arti pendidikan yang mendapat tuntunan dari Atas, 
yaitu Allah SWT. Hanya dengan pendidikan yang tuntas kita dapat mengupayakan 
tercapainya manusia yang merealisasikan hidup takwa selaku manusia utuh. Pengertian utuh 
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hendaknya diartikan sebagai lengkap, tiada cela, sehingga menampilkan pendirian yang 
kokoh dan mantap, bertolak dari niat yang ikhlas, bertindak secara selaras dengan jalan yang 
lurus, memperhatikan rangkaian perilaku yang sinkron, taat asas dalam usaha mencapai ridla 
Allah SWT. Manusia yang utuh menurut pandangan tuntas, mencerminkan manusia kaffah, 
dalam arti satu niat, ucap, pikir, perilaku, dan tujuan yang  direalisasi dalam hidup 
bermasyarakat. Satu niat, ucap, pikir, perilaku, dan tujuan itu, akan membebaskan manusia 
dari konflik diri yang dapat mengarah kepada kepribadian terbelah. Untuk mewujudkan 
pendidikan yang tuntas, kita perlu menciptakan situasi dan iklim pendidikan yang serasi 
dengan tujuan pendidikan. Iklim tersebut akan tercipta oleh manusia itu sendiri, manusia 
pula yang menyambut iklim dan situasi untuk berperilaku tertentu, tapi pada akhirnya 
kemampuan manusia pun terbatas.      

Dalam pelaksanaannya, pendidikan yang tuntas tidak hanya didasarkan pada  
pelayanan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran dan layanan pelatihan 
yang dilakukan oleh guru praktik, tapi juga pada pelayanan bimbingan dan konseling yang 
dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor. Melalui layanan bimbingan dan 
konseling, guru bimbingan dan konseling atau konselor akan membantu terwujudnya 
kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam 
pemberian dukungan perkembangan dan pengatasan masalah agar peserta didik 
berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia. 

Perubahan global tidak hanya menyangkut kualifikasi persyaratan orang untuk 
memasuki suatu pekerjaan tetapi juga pada waktu yang bersamaan muncul disorientasi 
personal dan ketidaktepatan orang dalam menempati suatu pekerjaan. Dalam konteks 
kecenderungan sosial dan ekonomi pada masyarakat global, muncul masyarakat berbasis 
pengetahuan (knowledge base society) sebagai suatu learning society yang memerlukan 
pendidikan dan latihan yang menawarkan kepada setiap warga masyarakat suatu fasilitas 
belajar untuk beradaptasi kepada pengetahuan dan keterampilan mutakhir. Masalah-
masalah yang tampak sebagai masalah sosial, ekonomi, dan politik bukanlah semata-mata 
masalah sosial, ekonomi, politik itu sendiri melainkan masalah-masalah kemanusiaan yang 
harus didekati dari sisi kemanusiaan. 

Masyarakat yang berorientasi kemanusiaan ini menghendaki persyaratan nilai, sikap, 
kebijakan, dan tindakan untuk memperluas akses masyarakat kepada seluruh jenjang 
pendidikan, membuat manusia mampu memperoleh kesempatan yang sama untuk 
berpartisipasi di dalam pendidikan dan dunia kerja. UNESCO menganggap bahwa hal ini akan 
tercapai melalui pengembangan keterampilan untuk semua (life development for all), tidak 
ekslusif dan menjadikan pendidikan dan latihan sebagai hak asasi manusia yang dapat 
diakses. 

Pendidikan holistik semacam ini memadukan persiapan hidup dan dunia kerja yang 
mencakup seluruh domain belajar yang memadukan pendidikan umum dan kejuruan dalam 
sebuah kontinum pengetahuan, nilai, kompetensi, dan keterampilan. Dalam pandangan 
seperti ini bimbingan dan konseling menempati peran krusial untuk membantu manusia 
mampu memenuhi kebutuhan belajar baru dan memberdayakan manusia untuk 
memperoleh keseimbangan hidup, belajar, dan bekerja. Untuk mencapai tujuan ini UNESCO 
melihat bahwa bimbingan dan konseling, terutama karir dianggap hal yang paling penting 
untuk seluruh peserta didik dan perannya diperluas untuk mempersiapkan peserta didik dan 
orang dewasa menghadapi perubahan dunai kerja. Dalam perspektif ini konseling menjadi 
suatu proses sepanjang hayat yang menyertai proses belajar sepanjang hayat dalam segala 
jalur, setting, jenjang dengan segala tantangan dan kendalanya. 
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Belajar sepanjang hayat dan sejagat hayat menjadi strategi belajar masyarakat global 
karena beberapa alasan, terutama dalam (a) memeliharan keberlanjutan akses terhadap 
belajar untuk menambah dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilan yang 
diperlukan untuk keberlangsungan partisipasi dalam masyarakat berbasis pengetahuan, (b) 
meningkatkan investasi sumberdaya manusia, (c) membangun masyarakat inklusif yang 
memberi peluang yang sama untuk memperoleh akses belajar yang bermutu, (d) mencapai 
jenjang pendidikan dan kualifikasi vokasional yang lebih tinggi, dan (e) mendorong 
masyarakat untuk berperan aktif di dalam kehidupan publik, sosial, dan politik. 

Dari perspektif bimbingan dan konseling, kunci dasar untuk mencapai tujuan ini 
adalah perpektif baru tentang konseling yang berorientasi pada kemudahan individu dalam 
mengakses informasi bermutu tentang kesempatan belajar, memberikan bantuan pribadi 
untuk mengintegrasikan hidup, belajar, dan bekerja, menumbuhkembangkan individu 
sebagai pribadi, profesional, dan warga negara yang self motivated. Dalam perspektif ini, 
bimbingan dan konseling menjadi layanan yang dapat diakses secara berkelanjutan oleh 
seluruh lapisan masyarakat, berorientasi holistik, mampu menyediakan layanan dalam 
rentang kebutuhan yang lebar dan bervariasi, termasuk orang-orang yang tak beruntung dan 
berkebutuhan khusus. 

Bimbingan dan konseling tidak hanya dipelajari sebagai seperangkat teknik, 
melainkan sebagai kerangka berpikir dan bertindak yang bernuansa kemanusiaan dan 
keindividuan. Nuansa dimaksud akan lebih tampak pada masyarakat berbasis pengetahuan 
(knowledge based society) yang menempatkan orientasi kemanusiaan dan belajar sepanjang 
hayat sebagai central feature kehidupan masyarakat masa kini dan yang akan datang. Proses 
pendidikan tidak lagi sebagai proses parsial, melainkan sebagai proses holistik yang 
memadukan persiapan hidup dan dunia kerja yang mencakupi seluruh domain belajar, yang 
memadukan pendidikan umum dan kejuruan sebagai suatu kontinum pengetahuan, nilai, 
kompetensi, dan keterampilan. Dalam perspektif ini, bimbingana dan konseling memiliki 
peran membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar baru dan memberdayakan 
mereka dalam memperoleh keseimbangan hidup, belajar, dan bekerja. Bimbingan dan 
konseling menjadi proses sepanjang hayat yang dapat diakses secara berkelanjutan oleh 
seluruh lapisan masyarakat, berorientasi holistic, mampu menyediakan layanan dalam 
rentang yang lebar dan bervariasi, termasuk kelompok masyarakat yang beruntung. 

Profesi bimbingan dan konseling harus senantiasa terbuka untuk berkembang selaras 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tuntutan lingkungan 
akademis dan profesional, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi 
dunia pendidikan nasional dan kehidupan manusia pada umumnya. Profesi bimbingan dan 
konseling merupakan keahlian pelayanan pengembangan pribadi dan pemecahan masalah 
yang mementingkan pemenuhan kebutuhan dan kebahagiaan pengguna sesuai dengan 
martabat, nilai, potensi, dan keunikan individu berdasarkan kajian dan penerapan ilmu dan 
teknologi dengan acuan dasar ilmu pendidikan dan psikologi yang dikemas dalam kaji-
terapan bimbingan dan konseling yang diwarnai oleh budaya (termasuk di dalamnya nilai dan 
norma) Indonesia. Dengan demikian pelayanan bimbingan dan konseling di Indonesia 
dikembangkan dan dilaksanakan dengan paradigma konseling adalah pelayanan bantuan 
psiko-pendidikan dalam budaya Indonesia.  

Pelayanan bimbingan dan konseling bertugas melayani individu-individu normal yang 
sedang dalam proses memperkembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan tahap-tahap 
perkembangan yang dijalaninya. Perkembangan individu itu secara dinamik terkait dengan 
lingkungan dan budaya sekitarnya. Bimbingan dan konseling utamanya dipusatkan pada 
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eksistensi individu sebagai manusia, mendasarkan pencapaian tujuannya melalui interaksi 
yang kondusif. Interaksi tersebut harulah diletakkan dalam konteks budaya Indonesia. 
Pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan mengembangkan kemampuan dan 
meningkatkan mutu kehidupan serta harkat dan martabat manusia Indonesia harus berakar 
pada budaya bangsa Indonesia sendiri.  

Bimbingan dan konseling sebagai profesi bantuan (helping profession) diabdikan bagi 
peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan dengan cara menfasilitasi perkembangan 
individu atau kelompok individu sesuai dengan kekuatan, kemampuan potensional dan aktual 
serta peluang-peluang yang dimilikinya, dan membantu mengatasi kelemahan dan hambatan 
serta kendala yang  dihadapi  dalam perkembangan dirinya. Bimbingan dan lkonseling 
sebagai komponen pendidikan mempunyai peranan yang besar dalam rangka memenuhi hak 
peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan 
kemampuannya (Pasal 12 ayat (b) UU Sisdiknas). 

Paradigma baru dalam bimbingan dan konseling di sekolah mengisyaratkan aktualisasi 
keunggulan kemampuan manusia yang kini masih tersembunyi dalam dirinya. Pelayanan 
konseling dengan mengacu kepada Pengembangan Kemampuan Manusia atau Human 
Capacity Development (HCD) berkewajiban mendorong optimalisasi kemampuan individu di 
setiap jenis dan jenjang pendidikan untuk menjadi bermutu dan berguna  bagi sesama 
manusia. Pengembangan kemampuan manusia menunjuk pada konstelasi keterampilan, 
sikap dan perilaku dalam melangsungkan hidup mencapai kemandirian (Levinger, 1996), 
sekaligus memiliki daya saing tinggi dan daya tahan terhadap gejolak ekonomi dunia. HCD 
bermutu adalah proses kontekstual dan futuristik sehingga HCD melalui upaya konseling 
bukanlah sebatas menyiapkan manusia yang menguasai pengetahuan dan keterampilan yang 
cocok dengan tuntutan dunia kerja pada saat ini, melainkan manusia yang mampu, mau, dan 
siap belajar sepanjang hayat, serta dilandasi oleh sikap, nilai, etik dan moral. Kebermutuan 
HCD tidak hanya terletak pada kecerdasan intelektual, tetapi kecerdasan sosial, kecerdasan 
moral, dan kecerdasan spiritual. 

Di dalam pengembangan pribadi, individu perlu memperoleh kesempatan berpikir 
dan pengalaman berpikir tentang bagaimana dia hendak membangun dirinya, apa yang 
sudah dibangun, dan memperhadapkan diri dengan kebermaknaan yang akan menjadi arah 
tujuan pengembangan diri pada masa yang akan datang. Asumsi ini mengandung implikasi 
bahwa pendidikan yang bersifat umum dan klasikal, yang dalam banyak hal lebih peduli 
terhadap belajar intelektual, perlu dibarengi dengan strategi upaya yang secara sistematis 
melalui konseling untuk membantu individu mengembangkan pribadi, memperhalus dan 
menginternalisasi nilai-nilai yang diperoleh di dalam pendidikan umum, serta 
mengembangkan keterampilan hidup. 

Setiap individu hendaknya menjadi insan yang produktif baik dalam arti menghasilkan 
barang atau jasa atau hasil karya lainnya, maupun menghasilkan suasana lingkungan atau 
suasana hati serta alam pikiran yang positif dan menyenangkan. Individu produktif seperti ini 
perlu memiliki kemampuan intelektual, keterampilan, bersikap dan menerapkan nilai-nilai 
berkenaan dengan berbagai bidang kehidupan. Manusia produktif merupakan wujud dari 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan manusia yang berkembang secara 
utuh yang menyelenggarakan kehidupannya secara berguna bagi manusia lain dan 
lingkungannya. 

Pelayanan bimbingan dan konseling bertugas melayani individu-individu normal yang 
sedang  dalam proses memperkembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan tahap 
perkembangan yang dijalaninya. Pelayanan bimbingan dan konseling mengupayakan 
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pengembangan segenap potensi individu secara optimal pada setiap tahap perkembangan, 
dan berperan aktif dalam pembentukan manusia produktif. Pengembangan ini akan 
dilengkapi dan meningkatkan pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan 
dengan pengembangan nilai dan sikap (Mungin Eddy Wibowo,2000).  

Pendidikan bermutu akan dapat terwujud jika bimbingan dan konseling sebagai salah 
satu upaya pendidikan dapat membantu individu menjadi insan yang produktif baik dalam 
arti menghasilkan barang atau jasa atau hasil karya lainnya, maupun menghasilkan suasana 
lingkungan atau suasana hati serta alam pikiran yang positif dan menyenangkan. Individu 
produktif seperti ini perlu memiliki kemampuan intelektual, keterampilan, bersikap dan 
menerapkan nilai-nilai berkenaan dengan berbagai bidang kehidupan. Manusia produktif 
merupakan wujud dari sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, merupakan manusia 
yang berkembang secara utuh yang menyelenggarakan kehidupannya secara berguna bagi 
manusia lain dan lingkungannya. Manusia produktif adalah manusia yang mampu 
mengembangkan perilaku efektif-normatif dalam kehidupan keseharian dan yang terkait 
dengan masa depan.  

Pelayanan bimbingan dan konseling juga memungkinkan individu terbebas dari 
berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses perkembangan dan kehidupannya, baik 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kaitan ini semua pelayanan konseling selain 
dapat menjembatani pengembangan intelektual, keterampilan dan pengembangan sikap dan 
nilai, serta pencapaian tujuan pendidikan sekolah dan kebutuhan masyarakat, juga dapat 
mengisi berbagai kekosongan dan mengatasi berbagai permasalahan dan kehidupan individu. 
Dengan demikian, pelayanan bimbingan dan konseling merupakan sarana strategis untuk 
meningkatkan pengembangan potensi individu berkualitas secara penuh. 

Tujuan bimbingan dan konseling terfokus kepada memberikan kemudahan 
berkembang bagi peserta didik. Sosok perkembangan manusia diharapkan menjadi arah dan 
tonggak sasaran bagi perwujudan misi dan pencapaian tujuan. Tujuan akhir pelayanan 
konseling adalah kemandirian dan perkembangan optimal. Kemandirian yang sejati 
mensyaratkan terbentuknya pribadi yang kuat dan mantap, dan didukung perkembangan 
yang optimal bagi segenap dimensi kemanusiaan, yaitu dimensi keindividualan, dimensi 
kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagamaan (Prayitno,1999). Pengembangan 
dimensi keindividualan memungkinkan individu memperkembangkan segenap potensi yang 
ada pada dirinya secara optimal mengarah kepada aspek-aspek kehidupan yang positif. 
Perkembangan dimensi ini membawa seseorang menjadi individu yang mampu tegak berdiri 
dengan kepribadiannya sendiri, dengan aku yang teguh, positif, produktif, dan dinamis. 
Perkembangan dimensi keindividualan perlu diimbangi perkembangan dimensi kesosialan 
pada diri individu. Perkembangan dimensi kesosialan memungkinkan seseorang mampu 
berinteraksi, berkomunikasi, bergaul, bekerjasama, dan hidup bersama orang lain. Kaitan 
antara dimensi keindividualan dan dimensi kesosialan memperlihatkan bahwa manusia 
adalah sekaligus mahluk individu dan mahluk sosial. Pengembangan dimensi kesusilaan, akan 
memberikan warna moral terhadap berkembangnya dimensi keindividualan dan dimensi 
kesosialan. Norma, etika, dan berbagai ketentuan yang berlaku mengatur bagaimana 
kebersamaan antar individu seharusnya dilaksanakan. Dimensi kesusilaan menjadi 
pemersatu, sehingga dimensi keindividualan dan dimensi kesosialan bertemu dalam satu 
kesatuan yang penuh makna. Perkembangan ketiga dimensi memungkinkan manusia 
menjalani kehidupan. Berkenan dengan perkembangan secara optimal ketiga dimensi yang 
hanya menjangkau kehidupan duniawi, maka perlu dilengkapi pengembangan dimensi 
keberagamaan untuk menjangkau kehidupan akhirat. Dimensi keberagamaan, 
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menghubungkan diri manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga manusia akan 
mengaitkan secara serasi,selaras, dan seimbang kehidupan duniawi dengan kehidupan 
akhirati. 

Pengembangan yang serasi, selaras, dan seimbang keempat dimensi kemanusiaan 
tersebut akan menghasilkan individu dengan memiliki aku dan kedirian yang matang, teguh, 
dinamis, dengan kemauan sosial yang hangat dan menyejukkan, dengan kesusilaan yang 
tinggi dan luhur, serta keimanan dan bertakwa yang dalam terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Strategi pokoknya ialah memberi kemudahan berkembang bagi individu melalui 
perekayasaan lingkungan perkembangan. 

Kemandirian memiliki lima ciri yang selain terkait satu sama lain juga berurutan dari 
yang paling elementer sampai yang paling berkembang. Secara berurutan ciri-ciri tersebut 
adalah (a) mengenal diri sendiri dan lingkungan secara obyektif, (b) menerima diri sendiri dan 
lingkungan secara dinamis, (c) mampu mengambil keputusan secara tepat, (d) mengarahkan 
diri sesuai dengan keputusan yang diambil, dan (e) mewujudkan diri secara penuh, kreatif 
dan dinamis (Mungin Eddy Wibowo, 2002:28). 

Pengembangan kemandirian seiring dengan pengembangan keempat dimensi 
kemanusiaan secara optimal diharapkan bukan hanya dapat mengatasi dampak globalisasi 
tetapi justru akan mempersiapkan individu sebagai warga masyarakat yang mampu 
mengikuti dan berperan aktif dalam arus kemajuan jaman serta mampu memetik buah yang 
positif dari era globalisasi. Manusia bermutu adalah manusia yang berhasil 
memperkembangkan keempat dimensi kemanusiaan secara optimal, selaras, serasi dan 
seimbang, serta mencapai taraf kemandirian yang tinggi. Pendidikan bermutu yang 
diselenggarakan di sekolah yang didukung oleh kegiatan pelayanan konseling yang bermutu, 
merupakan lapangan pengembangan potensi individu setelah dikembangkan dari lingkungan 
keluarga. 

 

2. Posisi Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum 2013 
 

Keberadaan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia 
dijalani melalui proses panjang sejak kurang lebih 48 tahun yang lalu. Pada saat ini 
keberadaan pelayanan bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan, khususnya 
persekolahan, telah memiliki legalitas yang kuat dan menjadi bagian terpadu dari sistem 
pendidikan nasional. Pelayanan bimbingan dan konseling telah mendapat tempat di semua 
jenjang pendidikan mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. 
Pengakuan ini terus mendorong perlunya tenaga profesional yang secara khusus 
dipersiapkan untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Secara eksplisit 
telah ditetapkannya: 
a. Pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus 

diperoleh semua peserta didik telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Menengah. 

b. ”Konselor” sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab I Pasal 1 
angka  6 dinyatakan bahwa “pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 
sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 
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fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi 
dalam penyelenggaraan pendidikan”. 

c. Pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah 
termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan 
Pendidikan Dasar Menengah. 

d. Beban kerja Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor pada Pasal 54 ayat (6) 
Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang 
menyatakan bahwa beban kerja Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor yang 
memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan 
dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu 
atau lebih satuan pendidikan. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 54 ayat (6) yang 
dimaksud dengan “mengampu layanan bimbingan dan konseling” adalah pemberian 
perhatian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 
(seratus lima puluh) peserta didik, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan 
tatap muka terjadwal di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang 
dianggap perlu dan memerlukan. 

e. Penilaian kinerja Guru  Bimbingan dan Konseling atau Konselor pada Pasal 22 ayat (5) 
Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa penilaian kinerja guru 
bimbingan dan konseling  atau konselor dihitung secara proporsional berdasarkan beban 
kerja wajib paling kurang 150 (seratus lima puluh) orang siswa dan paling banyak 250 
dua ratus lima puluh) orang siswa per tahun. 

f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, yang  menyatakan 
bahwa kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan 
formal dan nonformal adalah: (i) sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan 
konseling; (ii) berpendidikan profesi konselor. Kompetensi konselor meliputi kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, 
yang berjumlah 17 kompetensi dan 76 sub kompetensi. 

g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 
2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs, Nomor 69 Tahun 2013 
Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA, dan Nomor 70 Tahun 2013 
Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK, yang memberikan 
kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Struktur kurikulum 
memperkenankan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan kelompok 
peminatan, lintas minat atau pendalaman minat. Disinilah peranan bimbingan dan 
konseling penting dalam membantu pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik. 

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 tentang 
Implementasi Kurikulum pada Lampiran IV: Pedoman Pembelajaran, Bagian VII Konsep 
dan Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling yang mengamanatkan Kegiatan 
Bimbingan dan Konseling diselenggarakan di dalam kelas (sewaktu jam pembelajaran 
berlangsung) dan/atau di luar kelas (diluar jam pembelajaran) di dalam jam 
pembelajaran kegiatan tatap muka dilaksanakan secara klasikal dengan volume kegiatan 
2 jam per kelas (rombongan belajar per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal). 
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Keberadaan bimbingan dan konseling dalam pendidikan di Indonesia, sebagai bagian 
integral dari keseluruhan upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh guru bimbingan dan 
konseling, sebagaimana gambar berikut ini.   

 

 
 

Gambar 3.1 : Posisi Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan 
 

Di Indonesia gerakan bimbingan dan konseling sejak awalnya berorientasi pendidikan. 
Lebih-lebih dewasa ini, dalam implementasi Kurikulum 2013 mulai tahun ini peranan 
pelayanan BK perlu lebih difokuskan sehingga benar-benar mampu menunjang 
pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Dalam hal ini, dikonsepkan bahwa 
pelayanan bimbingan dan konseling benar-benar sepenuhnya berada dalam wilayah 
pendidikan. Konsepsi ini semakin diperkuat, khususnya dalam rangka mensukseskan 
implementasi Kurikulum 2013 yang lebih memberdayakan upaya pendidikan melalui proses 
pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi 
peserta didik dalam berdinamika berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung 
jawab. 

Dalam implementasi Kurikulum 2013 dimungkinkan dapat menimbulkan masalah bagi 
peserta didik SMA/MA dan SMK yang tidak mampu di dalam memilih kelompok mata 
pelajaran peminatan, pilihan kelompok lintas peminatan dan/atau pendalaman minat secara 
tepat, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam belajar dan kecenderungan gagal dalam 
belajar. Memilih dan menentukan peminatan peserta didik dalam belajar hendaknya sesuai 
dengan kecerdasan, bakat, minat dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik 
agar proses belajar berjalan dengan baik dan kecenderungan berhasil dalam belajar. Oleh 
karena itu diperlukan  pelayanan peminatan peserta didik dalam bimbingan dan  konseling  
yang dilakukan oleh Guru BK atau Konselor.  

Pelayanan Peminatan Peserta Didik merupakan upaya untuk membantu peserta didik 
dalam memilih, menentukan dan menjalani program atau kegiatan untuk mencapai sesuatu 
sesuai dengan kecenderungan hati atau keinginan yang kuat terkait dengan program 
pembelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan. Dalam pelayanan ini peserta didik 
memahami potensi dan kondisi diri sendiri, memilih dan mendalami mata 
pelajaran/kelompok mata pelajaran peminatan, memahami dan memilih arah 
pengembangan karir, dan menyiapkan diri serta memilih pendidikan lanjutan dan karir 
sampai perguruan tinggi. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, upaya pelayanan 
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peminatan peserta didik ini merupakan salah satu bentuk layanan penempatan dan 
penyaluran dan keterkaitannya dengan jenis layanan lain serta kegiatan pendukung yang 
relevan.  Disinilah Guru BK atau Konselor mempunyai peranan penting untuk membantu 
peserta didik melalui pelayanan peminatan peserta didik, agar dapat memilih dan 
menentukan secara tepat pilihan kelompok mata pelajaran peminatan, pilihan kelompok 
lintas peminatan dan/atau pendalaman minat yang akan diikutinya. 

Pelayanan Peminatan Peserta Didik yang dilakukan oleh Guru BK atau konselor 
dipahami sebagai upaya advokasi dan fasilitasi perkembangan peserta didik 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 (arahan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 
20 Tahun 2003 Sisdiknas) sehingga mencapai perkembangan optimum. Perkembangan 
optimum bukan sebatas tercapainya prestasi sesuai dengan kapasitas intelektual dan minat 
yang dimilikinya, melainkan sebagai sebuah kondisi perkembangan yang memungkinkan 
peserta didik mampu mengambil pilihan dan keputusan secara sehat dan bertanggung jawab 
serta memiliki daya adaptasi tinggi terhadap dinamika kehidupan yang dihadapinya. 

Pelayanan Peminatan  Peserta Didik penting dalam implementasi Kurikulum 2013 
karena adanya pilihan peminatan ke SMA/MA/SMK, pilihan peminatan kelompok mata 
pelajaran di SMA/MA dan pilihan peminatan kelompok program keahlian di SMK. Guru BK 
atau Konselor melalui pelayanan peminatan peserta didik berupaya membantu peserta didik 
dalam memilih dan menetapkan kelompok mata pelajaran peminatan, kelompok lintas 
peminatan dan/atau pendalaman minat yang diikuti pada satuan pendidikan menengah 
(SMA/MA dan SMK), memahami dan memilih arah pengembangan karir, dan menyiapkan diri 
serta memilih pendidikan lanjutan sampai ke perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan 
umum, bakat, minat dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik. Pelayanan BK 
yang dilakukan oleh Guru BK atau Konselor dalam upaya pelayanan peminatan peserta didik 
dalam memilih dan menetapkan kelompok mata pelajaran peminatan, kelompok lintas 
peminatan dan/atau pendalaman minat merupakan salah satu bentuk layanan penempatan 
dan penyaluran dalam bidang bimbingan belajar dan bimbingan karir. Sedangkan pelayanan 
pembelajaran yang dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran dalam  upaya pelayanan pendalaman 
materi mata pelajaran merupakan salah satu bentuk pembelajaran pengayaan. Dalam rangka 
mengoptimalkan potensi peserta didik menuntut adanya kolaborasi yang baik antara guru 
mata pelajaran, wali kelas, guru  BK  atau konselor, kepala sekolah/madrasah dan orang 
tua/wali. 

Dengan demikian, penentuan peminatan kelompok mata pelajaran, lintas minat 
dan/atau pendalaman minat adalah sebuah proses yang akan melibatkan serangkaian 
pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik yang didasarkan atas pemahaman 
potensi diri dan peluang yang ada di lingkungannya. Permasalahan akan terjadi jika peserta 
didik tidak mampu menetukan pilihan kelompok mata pelajaran peminatan, pilihan 
kelompok lintas peminatan dan/atau pendalaman minat, sehingga akan menghambat dalam 
proses pembelajaran. Untuk mencegah terjadinya masalah pada diri peserta didik maka 
diperlukan adanya pelayanan BK yang dilakukan oleh Guru BK atau Konselor untuk 
membantu memandirikan peserta didik melalui pengambilan keputusan  terkait dengan 
keperluan untuk memilih, menentukan, meraih serta mempertahankan karier untuk 
mewujudkan kehidupan yang produktif dan  sejahtera, serta untuk menjadi warga 
masyarakat yang peduli kemaslahatan umum  melalui (upaya ) pendidikan. 
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  Peminatan adalah proses yang berkesinambungan untuk menfasilitasi peserta didik mencapai 
tujuan pendidikan nasional, dan oleh karena itu peminatan harus berpijak pada kaidah-kaidah dasar 
yang secara eksplisit dan implisit, terkandung dalam kurikulum. Pendalaman minat merupakan 
aktivitas tambahan dalam belajar yang dilakukan oleh peserta didik yang memiliki kecerdasan dan 
bakat istimewa. Tujuan pendalaman minat adalah untuk meluaskan dan memperdalam materi mata 
pelajaran tertentu sesuai dengan arah minatnya. Pendalaman minat merujuk pada tujuan isi dan 
tujuan proses. Isi merujuk pada apa yang ada dalam materi yang diperkaya dan lebih sulit. Proses 
merujuk pada prosedur mental pemecahan masalah, pemikiran kreatif, pemikiran ilmiah, pemikiran 
kritis, perencanaan, analisis, dan banyak keterampilan pemikiran lainnya. 
  Pendalaman minat merangsang minat peserta didik yang berbakat dan  cerdas untuk (1) 
mengembangkan keterampilan berpikir pada tingkatan yang lebih tinggi, (2) menginspirasi motivasi 
akademis tinggi,termasuk ambisi karier dan pendidikan yang tinggi, (3) memenuhi kebutuhan 
pendidikan, sosial,dan psikologis, termasuk membantu peserta didik berbakat untuk mengembangkan 
konsep diri yang baik,  (4) memaksimalkan pembelajaran dan pengembangan siswa serat 
meminimalkan rasa bosan dan frustrasi, (5) mengembangkan akuntabilitas, keingintahuan, 
ketekunan, sikap pengambilan risiko, rasa haus akan pengetahuan,  partisipasi aktif, dan  refleksi. 
Pendalaman minat sifatnya memberi kesempatan peserta didik SMA, MA, dan SMK untuk 
mendapatkan kesempatan mengikuti mata kuliah di perguruan tinggi, selama yang bersangkutan 
berada di kelas XII dan atas kerjasama  SMA/MA/SMK dengan Perguruan Tinggi.  

Pelayanan Peminatan Peserta Didik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan 
terintegrasi dalam program pelayanan BK pada satuan pendidikan pada khususnya dan program 
pendidikan di satuan pendidikan pada umumnya, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. 
Artinya, program pelayanan BK dan program pendidikan pada satuan pendidikan yang lengkap dan 
penuh harus memuat kegiatan pelayanan peminatan peserta didik. Upaya ini mengacu kepada 
manajemen satuan pendidikan dan program pelaksanaan kurikulum, khususnya terkait dengan 
peminatan akademik, peminatan vokasi, lintas minat atau pendalaman minat, dan lanjutan. Program  
bimbingan dan konseling dengan pelayanan peminatan peserta didik itu sepenuhnya berada di bawah 
tanggung jawab Guru BK atau Konselor di setiap satuan pendidikan. Guru BK atau konselor melalui 
pelayanan BK membantu peserta didik memilih dan menentukan pilihan kelompok mata pelajaran 
peminatan, pilihan kelompok lintas peminatan dan/atau pendalaman minat berdasarkan potensi diri 
(kekuatan) dan kemungkinan keberhasilannya. Oleh karena itu Guru BK atau Konselor harus dapat 
membantu peserta untuk menemukan kekuatannya, yang berupa kemampuan dasar umum 
(kecerdasan), bakat, kemampuan akademik, minat,dan kecenderungan peserta didik,serta dukungan 
moral dari orang tua. Sedangkan pelayanan pendalaman mata pelajaran bagi peserta didik 
sepenuhnya tanggung jawab Guru Mata Pelajaran terkait dengan bidang studinya atau mata 
pelajaran yang diampunya. 

Pelayanan Peminatan Peserta Didik merupakan kegiatan BK yang amat penting dan 
menentukan kesuksesan dalam belajar, perkembangan dan masa depan masing-masing peserta didik. 
Untuk itu, pelaksanaannya memerlukan Guru BK atau Konselor yang kompeten dan profesional dalam 
menjalankan tugas, fungsi dan peran profesionalnya membantu peserta didik dalam memilih dan 
menentukan pilihan peminatan secara tepat untuk keberhasilan dalam belajar. Hal ini terkait secara 
langsung dengan konstruk dan isi Kurikulum Tahun 2013 yang dapat menghasilkan insan Indonesia 
yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang 
terintegrasi. 

Pelayanan BK di SD/MI dilakukan oleh Guru Kelas untuk membantu peserta didik 
menanamkan minat belajar, mengatasi masalah minat belajar dan mengalami  kesulitan belajar 
secara antisipatif (preemptive). Sedangkan pelayanan BK yang dilakukan oleh Guru BK atau konselor 
di SMP/MTs diarahkan untuk membantu peserta didik memantapkan minat belajar dan menentukan 
minat untuk melakukan pilihan studi lanjut antara SMA/MA dan SMK berdasarkan pada kemampuan 
umum (kecerdasan),bakat, minat,dan kecenderungan arah pilihan masing-masing peserta didik.  
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Pada jenjang pendidikan menengah umum yaitu di SMA/MA,  Guru BK atau Konselor 
membantu peserta didik menentukan minat terhadap kelompok mata pelajaran peminatan pilihan 
yang tersedia, menentukan pilihan mata pelajaran di luar minat (lintas minat), dan/atau menentukan 
mata pelajaran dalam peminatannya (pendalaman minat) untuk mendapatkan kesempatan mengikuti 
mata kuliah di perguruan tinggi, selama peserta didik yang bersangkutan berada di kelas XII dan atas 
kerjasama sekolah dengan perguruan tinggi. Pada jenjang pendidikan menengah kejuruan, yaitu di 
SMK, Guru BK atau Konselor membantu peserta didik menentukan minat dalam memilih program 
keahlian yang tersedia, dan menentukan mata pelajaran keahlian pilihan di luar kelompok mata 
pelajaran program keahlian minatnya. Guru BK atau Konselor di SMA/MA dan SMK membantu 
peserta didik menentukan minatnya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan potensi 
dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik. 

Guru BK atau Konselor melalui pelayanan BK dalam kurikulum 2013 mempunyai fungsi dan 
peranan untuk membantu peserta didik  dalam memilih dan menentukan minat terhadap kelompok 
mata pelajaran pilihan yang tersedia, menentukan mata pelajaran pilihan di luar kelompok mata 
pelajaran minatnya, dan menentukan pendalaman materi mata pelajaran berdasarkan kekuatan dan 
kemungkinan keberhasilan studinya. Oleh karena itu Guru BK atau Konselor bekerjasama dengan 
Guru Mata Pelajaran, Guru Wali Kelas mengidentifikasi kemampuan, bakat, minat,dan kecenderungan 
pilihan masing-masing peserta didik serta dukungan dari orang tua sehingga akan dapat menjalani 
kehidupan dalam belajar yang  sesuai dengan kekuatan dirinya, efektif, bermakna, kreatif,  
menyenangkan, dan dinamis serta kemungkinan keberhasilan tinggi.  

Pelayanan Peminatan Peserta Didik dalam pilihan kelompok mata pelajaran peminatan, 
pilihan kelompok lintas peminatan dan/atau pendalaman minat memberikan kesempatan yang cukup 
luas bagi peserta didik untuk menempatkan diri pada jalur yang lebih tepat dalam rangka 
penyelesaian studi secara terarah, sukses, dan jelas dalam arah pendidikan selanjutnya. Wilayah 
peminatan kelompok mata pelajaran ini, dalam keseluruhan program pendidikan satuan pendidikan 
menengah merupakan bidang pelayanan BK yang menjadi wilayah tugas pokok Guru BK atau Konselor 
dalam kerangka keseluruhan program pelayanan BK pada satuan pendidikan. Sedangkan  pendalaman 
materi mata pelajaran merupakan bidang pelayanan pembelajaran yang menjadi wilayah tugas pokok 
Guru Mata Pelajaran dalam kerangka keseluruhan program pembelajaran pada satuan pendidikan.   

Pelayanan Peminatan Peserta Didik merupakan peluang dan sekaligus tantangan yang begitu 
besar bagi Guru BK atau Konselor, untuk menjalankan tugas, peran, fungsi dan tanggung jawab yang 
diamanatkan dalam kurikulum 2013. Untuk itu Guru BK atau konselor perlu mencermati secara 
mendalam makna peminatan dalam kurikulum 2013 dan melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan 
peran profesi secara kompeten demi kemartabatan dan public trust suatu profesi bimbingan dan 
konseling. Ini merupakan kesempatan dan peluang yang baik untuk menunjukkan bahwa Guru BK 
atau Konselor melalui pelayanan BK akan mampu menunjukan peran dan fungsinya dalam membantu 
peserta didik dalam memilih dan menentukan pilihan kelompok mata pelajaran peminatan, pilihan 
kelompok lintas peminatan dan/atau pendalaman minat sesuai dengan kondisi potensi peserta didik 
sehingga akan membantu kelancaran dan keberhasilan dalam belajar.  The right man on the right 
place akan dapat diwujudkan, kemungkinan untuk berhasil dalam belajar tinggi. Pelayanan peminatan 
peserta didik berada dalam  wilayah manajemen BK dan bagian dari  manajemen satuan pendidikan 
secara menyeluruh.  

Secara umum  Pelayanan Peminatan Peserta Didik  bertujuan untuk membantu 
peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK menanamkan, memperkuat, dan 
menetapkan pilihan kelompok mata pelajaran peminatan, pilihan kelompok lintas peminatan 
dan/atau pendalaman minat yang diikuti pada satuan pendidikan yang sedang ditempuh, 
arah pilihan karir dan/atau pilihan studi lanjutan sampai ke perguruan tinggi. 

Secara khusus tujuan pelayanan peminatan peserta didik pada satuan pendidikan 
adalah: 
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a. Mengarahkan peserta didik SD/MI untuk memahami bahwa pendidikan di SD/MI 
merupakan pendidikan wajib yang harus dikuti oleh seluruh warga negara Indonesia dan 
setamatnya dari SD/MI harus dilanjutkan ke studi di SMP/MTs, dan oleh karenanya 
peserta didik perlu belajar dengan sungguh-sungguh dan meminati semua mata 
pelajaran.  

b. Mengarahkan peserta didik SMP/MTs  untuk memahami dan mempersiapkan diri 
bahwa: 
1) Semua warga negara Indonesia wajib mengikuti pelajaran di sekolah sampai dengan 

jenjang SMP/MTs dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun.  
2) Siswa SMP/MTs perlu meminati semua mata pelajaran, meminati studi lanjutan 

yang menjadi pilihan SMA, MA, atau SMK sesuai dengan kemampuan dasar umum 
(kecerdasan), bakat, minat,dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik, 
memahami berbagai jenis pekerjaan/karir dan mulai mengarahkan diri untuk 
pekerjaan/karir tertentu. 

3) Setamat dari SMP/MTs peserta didik dapatkan melanjutkan pelajaran ke SMA/MA 
atau SMK, untuk selanjutnya kalau sudah tamat nanti dapat bekerja atau 
melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi. Disini yang penting justru 
mempersiapkan peserta didik untuk menentukan pilihan kelompok minat di 
SMA/SMK. Jadi peserta didik perlu mendapatkan informasi tentang kelompok 
peminatan: keuntungan dan keterbatasannya. 

c. Mengarahkan peserta didik SMA/MA untuk memahami dan mempersiapkan diri bahwa: 
1) Pendidikan di SMA/MA merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik 

menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. 
2) Kemandirian tersebut pada nomor (1) didasarkan pada kematangan pemenuhan 

potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan/karir. 
3) Kurikulum SMA/MA memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih 

kelompok mata pelajaran peminatan, kelompok lintas peminatan dan/atau 
pendalaman minat sesuai dengan kemampuan umum (kecerdasan), bakat, minat 
dan kecenderungan pilihan masing-masing siswa. 

4) Setamat dari SMA/MA peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu yang masih 
memerlukan persiapan/pelatihan, atau melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi 
dengan memasuki program studi sesuai dengan pilihan dan pendalaman  minat 
sewaktu di SMA/MA.  

d. Mengarahkan peserta didik SMK  untuk memahami dan mempersiapkan diri bahwa: 
1) Pendidikan di SMK merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi 

manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. 
2) Kemandirian tersebut pada nomor (1) didasarkan pada kematangan pemenuhan 

potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan/karir. 
3) Kurikulum SMK memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih 

kelompok mata pelajaran program keahlian, memilih lintas minat atau pendalaman 
minat pada program keahlian tertentu sesuai dengan kemampuan dasar umum 
(kecerdasan), bakat, minat dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik. 

4) Setelah tamat dari SMK peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu sesuai dengan 
bidang studi keahlian/kejuruan yang telah dipelajarinya, atau melanjutkan pelajaran 
ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi sesuai dengan pilihan 
peminatan sewaktu di SMK. 
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C. Pelayanan Peminatan Bimbingan dan Konseling 
 

  Konstruk dan isi Kurikulum 2013 mementingkan terselenggaranya proses 
pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa 
untuk berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang cukup untuk berdinamika 
mengembangkan prakarsa, aktivitas, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan potensi 
dasar, bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Proses 
pembelajaran tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (scientific 
approach) bagi pengembangan kemampuan berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan 
bertanggungjawab, dengan penilaian hasil belajar berbasis proses dan produk. Untuk ini, 
selain memuat isi kurikulum dalam bentuk mata pelajaran dan kegiatan lainnya, Kurikulum 
2013 menyajikan kelompok mata pelajaran wajib, mata pelajaran peminatan, dan mata 
pelajaran pilihan untuk pendidikan menengah yang diikuti peserta didik sepanjang masa studi 
mereka. 
  Kurikulum Tahun 2013 dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta 
didik belajar berdasarkan minat mereka. Struktur kurikulum selain kelompok mata pelajaran 
wajib yang harus diikuti oleh semua peserta didik di SMA/MA dan SMK juga 
memperkenankan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan kelompok 
peminatan, pilihan lintas minat, dan/atau pilihan pendalaman minat. Kelompok mata 
pelajaran peminatan bertujuan (1) memberikan kesempatan pada peserta didik 
mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat 
keilmuannya di perguruan tinggi, dan (2) mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin 
ilmu atau keterampilan tertentu. Struktur mata pelajaran peminatan dalam kurikulum 
SMA/MA adalah kelompok (a) peminatan Matematika dan Ilmu Alam, (b) peminatan Ilmu-
ilmu Sosial, dan (c) peminatan Bahasa dan Budaya, (d) untuk MA dapat menambah kelompok 
mata pelajaran peminatan Keagamaan. Sedangkan untuk Struktur SMK peminatan kejuruan 
meliputi kelompok (a) peminatan teknologi dan rekayasa;  (b) peminatan kesehatan; (c) 
peminatan seni, kerajinan, dan pariwisata; (d) peminatan teknologi informasi dan 
komunikasi; (e) peminatan agribisnis dan agroteknologi; (f) peminatan bisnis dan 
manajemen; (g) peminatan perikanan dan kelautan; atau (g) peminatan lain yang diperlukan 
masyarakat.  
 

1. Tingkat  dan Arah Peminatan  
 
  Tingkat pilihan peminatan kelompok mata pelajaran, peminatan lintas mata 
pelajaran, dan/atau peminatan pendalaman materi mata pelajaran yang perlu dikembangkan 
adalah sebagai berikut: 
a. Peminatan di SD/MI perlu dikembangkan pada peserta didik SD/MI yang akan 

melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi 
untuk memilih SMP/MTs (lihat nomor 1 pada gambar). 

b. Peminatan di SMP/MTs perlu dibangun pada peserta didik SMP/MTs yang akan 
melajutkan ke SMA/MA dan SMK. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi yang 
cukup lengkap tentang jenis dan penyelenggaraan masing-masing SMA/MA dan SMK, 
pilihan peminatan kelompok mata pelajaran, peminatan lintas mata pelajaran, dan 
peminatan pendalaman materi mata pelajaran.  dan arah karir yang ada, dan 
kemungkinan studi lanjutannya (lihat nomor 2 pada gambar). 
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c. Peminatan di SMA/MA perlu dikembangkan pada peserta didik SMA/MA untuk 
mengambil pilihan peminatan kelompok mata pelajaran, peminatan lintas mata 
pelajaran, dan peminatan pendalaman materi mata pelajaran. , dan pendalaman materi 
mata pelajaran, serta pilihan lintas mata pelajaran tertentu, pilihan arah pengembangan 
karir (lihat nomor 3b pada gambar). 

d. Peminatan di SMK perlu dikembangkan pada peserta didik SMK untuk memilih program 
keahlian dan mata pelajaran program keahlian, mendalami  mata pelajaran program 
keahlian dan mengakses keterkaitan lintas mata pelajaran praktik/kejuruan yang ada di 
SMK (lihat nomor 3b pada gambar). 

e. Peminatan Pasca SMA/MA dan SMK perlu dikembangkan pada peserta didik di 
SMA/MA dan SMK yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, mereka dibantu 
untuk memilih dan menentukan minat salah satu fakultas dengan program studinya yang 
ada di perguruan tinggi, sesuai dengan kemampuan umum (kecerdasan), bakat, minat 
dan karakteristik peserta didik, serta pilihan dan pendalaman materi mata pelajaran di 
SMA/MA atau SMK (lihat nomor 4 pada gambar). 

  Masing-masing tingkat pilihan peminatan kelompok mata pelajaran, peminatan lintas 
mata pelajaran, dan peminatan pendalaman materi mata pelajaran.  itu memerlukan 
penanganan yang akurat sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik 
yang bersangkutan, serta karakteristik satuan pendidikan di mana peserta didik belajar. 
 

2. Aspek Peminatan  
 

  Peminatan peserta didik di SMA, objek yang dimaksudkan adalah peminatan 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa dan Budaya, serta 
untuk MA ditambah peminatan Keagamaan. Sedangkan peminatan di SMK, objek yang 
dimaksudkan adalah bidang studi keahlian, program studi keahlian, dan kompetensi keahlian. 
Peserta didik dihadapkan kepada objek tersebut, dan diberi kesempatan untuk memilih 
sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kesempatan yang ada. Dalam konteks ini, Guru 
BK/Konselor dipandang paling tepat untuk memfasilitasi pemilihan peminatan peserta didik.  
  Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan dan penetapan 
peminatan peserta didik SMA/MA dan SMK dapat meliputi: 
a. Prestasi belajar peserta didik yang dimaksud adalah pada kelas VII, VIII, dan IX yang 

dapat dijadikan dasar pertimbangan pokok dalam peminatan. Profil kondisi prestasi 
belajar yang dicapai dapat sebagai prediksi keberhasilan belajar selanjutnya. 
Kesungguhan dan keajegan belajar berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi 
belajar pada program pendidikan selanjutnya. Data prestasi belajar diperoleh melalui 
teknik dokumentasi dan diharapkan semua calon peserta didik menyerahkan fotocopy 
raport SMP/MTs yang disyahkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan. 

b. Prestasi non akademik, merupakan cerminan bakat tertentu pada diri peserta didik. 
Prestasi non akademik yang telah dicapai merupakan indikasi peserta didik memiliki 
kemampuan khusus/bakat tertentu. Terdapat relevansi antara kejuaraan suatu lomba 
dengan kemudahan melakukan aktivitas dan keberhasilan belajar mata pelajaran 
tertentu yang sesuai dengan kemampuan khusus yang dimiliki. Data ini dapat diperoleh 
melalui isian (angket) yang disiapkan dan teknik dokumentasi berupa fotocopy piagam 
penghargaan yang dimiliki calon peserta didik sejak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. 

c. Nilai ujian nasional (UN) yang dicapai merupakan cerminan kemampuan akademik mata 
pelajaran tertentu berstandar nasional. Prestasi belajar dapat sebagai pertimbangan 
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untuk pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik. Nilai UN dapat digunakan 
sebagai pertimbangan penetapan peminatan peserta didik sesuai kelompok mata 
pelajarannya. Nilai UN diperoleh melalui teknik dokumentasi berupa fotocopy daftar nilai 
UN dan daftar isian (angket) yang disiapkan.    

d. Minat belajar tinggi, ditunjukkan dengan perasaan senang yang mendalam terhadap 
peminatan tertentu (mata pelajaran, bidang studi keahlian, program studi keahlian, 
kompetensi keahlian) berkontribusi positif terhadap proses dan hasil belajar.  Pernyataan 
minat dapat secara tertulis..  

e.  Cita-cita peserta didik untuk studi lanjut, pekerjaan, dan jabatan erat hubungannya 
dengan potensi yang dimilikinya dan dipengaruhi oleh hasil pengamatan terhadap figur 
dan keberhasilan seseorang/sekelompok. Sinkronisasi antara cita-cita dengan potensi 
peserta didik dan prestasi yang dicapai dengan kesempatan belajar untuk mencapai cita-
cita, dapat menumbuhkan semangat belajar yang dipilihnya.  

f.  Perhatian orang tua, perhatian, fasilitasi, dan harapan orang tua terhadap peminatan 
peserta didik penting dipertimbangkan, namun bukan sebagai penentu peminatan. Bila 
terdapat perbedaan antara peminatan peserta didik dengan orang tua, maka yang perlu 
dikaji lebih mendalam adalah prospek peminatan dan kesiapan belajar anak. Guru 
BK/Konselor hendaknya cermat dalam berdialog dengan orang tua tentang penempatan 
peminatan peserta didiknya, apalagi orang tua yang bersangkutan sangat berharap atas 
pilihan peminatan putra-putrinya.  

g.  Deteksi potensi, menggunakan instrumen tes psikologis atau tes peminatan bagi calon 
peserta didik tentang bakat dan minat dapat dilakukan oleh tim khusus yang memiliki 
kemampuan dan kewenangan. Hasil diteksi potensi dapat diperoleh kecenderungan 
peminatan peserta didik. Rekomendasi peminatan berdasarkan deteksi menggunakan 
instrumen tes psikologis dapat dipergunakan sebagai pertimbangan bila terjadi 
kebimbangan dalam penempatan peminatan peserta didik. Pelaksanaan deteksi 
menggunakan  instrumen tes psikologis yang standar dilakukan oleh tenaga ahli atau tes 
peminatan yang dikembangkan oleh guru BK/Konselor. Hasil diteksi potensi peserta didik 
dapat menggunakan hasil diteksi pada saat di SMP/MTs, hasil tes peminatan yang 
diselenggarakan di SMA/MA atau SMK atau dengan data hasil tes peminatan yang 
diselenggarakan di SMA/MA atau SMK. 

  Keterkaitan antara tingkat dan aspek peminatan bagi peserta didik tergambar dalam 
tabel berikut.  

Tingkatan dan Aspek-aspek Peminatan 
 

Tingkat 
Peminatan 

Peminatan Akademik Peminatan Kejuruan 
Peminatan 

Studi Lanjutan 

1. Peminatan  
di SD/MI 

Meminati semua mata 
pelajaran 

Pemahaman awal tentang 
pekerjaan/karir 

SMP/MTs 

2.  Peminatan  
di 
SMP/MTs 

Meminati semua mata 
pelajaran 

Pemahaman tentang 
pekerjaan/karir dan 
kemungkinan bekerja 

 SMA/MA/SMK 

3.  Peminatan  
di SMA/MA 

Meminati kelompok mapel, 
mapel pilihan, lintas mapel, dan 
pendalaman materi mapel. 

Pemahaman definitif 
tentang pekerjaan/karir 
dan arah  pelaksanaan 
pekerjaan/karir  
 

Program Khusus 
bidang studi 
IPA/IPS/BHS 
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4.  Peminatan  
di SMK 

Meminati  mapel program 
keahlian, mapel pilihan program 
keahlian, lintas mapel program 
keahlian, dan pendalaman 
materi mapel program keahlian 

Arah definitif tentang 
pelaksanaan 
pekerjaan/karir (jenjang 
operator) 

Prodi Khusus 
Bidang Kejuruan 

5.  Peminatan 
Pasca SMA/ 
MA/SMK 

Bekerja atau kuliah sesuai 
dengan pilihan mapel, lintas 
mapel/kejuruan dan penda-
laman materi mapel di SLTA 

Arah pekerjaan/karir 
(jenjang teknisi/analis, 
profesi, atau ahli) 

Fakultas dan 
Prodi di PT 

 
3. Langkah Pokok Pelayanan Peminatan 
 

  Langkah pokok pelayanan peminatan peserta didik mencakup lima langkah, yaitu: 
 

a. Langkah Pertama : Pengumpulan Data 
 

 Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk peminatan peserta didik 
dapat digunakan teknik tes maupun teknik nontes. Teknik nontes meliputi teknik-teknik 
sebagai berikut : 
1) Dokumentasi, sebagai teknik untuk memperoleh data prestasi belajar berdasarkan buku 

raport peserta didik kelas VII, VIII, dan IX, nilai ujian nasional di SMP/MTs serta prestasi 
non akademis. Data ini dapat digunakan untuk analisis kemampuan belajar peserta didik 
yang merupakan cerminan kesungguhan belajar, kecerdasan umum dan kecerdasan 
khusus yang dimaknakan dari mata pelajaran yang ditempuh relevansinya dengan bidang 
keahlian atau jenis peminatan peserta didik. 

2) Angket, sebagai teknik untuk memperoleh data tentang minat belajar peserta didik, 
perhatian orang tua, dan cita-cita. Isian angket minat belajar dan cita-cita peserta didik 
dapat dipergunakan untuk penetapan peminatan sebab isian minat merupakan 
pernyataan pikiran dan perasaan serta kemauan peserta didik. Isian perhatian orang tua 
merupakan bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data tersebut.  

3) Wawancara, sebagai teknik yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi isian angket dan 
hal lain yang diperlukan.  

4) Observasi, sebagai teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data kondisi fisik dan 
perilaku yang nampak sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan peminatan peserta 
didik. 

  Di samping teknik non tes, dapat juga menggunakan teknik tes, seperti tes psikologis 
yang dilaksanakan oleh tester atau tes peminatan yang dapat dilaksanakan oleh guru 
BK/Konselor. Data yang dapat diperoleh melalui teknik tes tersebut dianalisisis dan 
dipergunakan sebagai dasar penetapan peminatan peserta didik. Data yang diperoleh dari 
teknik tes dan non tes (dokumentasi, angket, wawancara, observasi, dll) saling melengkapi. 
Semakin banyak data yang dikumpulkan dan dapat dianalisis secara benar, maka ketepatan 
penetapan peminatan peserta didik akan semakin tinggi. Apabila data dari teknik tes tidak 
dapat diperoleh, penetapan peminatan peserta didik menggunakan data dari teknik non tes 
sudah dapat dipertanggungjawabkan.  

 

b. Langkah Kedua: Informasi Peminatan  
 

Informasi tentang peminatan peserta didik dilakukan saat pertama kali masuk sekolah 
(bersamaan dengan PPDB) atau pada awal masuk sekolah setelah dinyatakan diterima (awal 
masa orientasi studi (MOS)). Dengan informasi tersebut diharapkan peserta didik dapat 
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memilih kelompok mata pelajaran, pilihan mata pelajaran lintas minat, dan pendalaman 
materi mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya.  

Selain informasi pada saat PPDB atau MOS, setelah pemilihan dan penetapan 
peminatan peserta didik sesuai dengan satuan pendidikan yang dimasuki peserta didik, 
diperlukan informasi tentang : 
1) Sekolah/Madrasah ataupun program yang sedang mereka ikuti.  
2) Cara-cara belajar, kegiatan pengembangan minat dan bakat, dan sarana dan prasaran 

belajar yang ada di sekolah/madrasah. 
3) Karir atau jenis pekerjaan yang perlu dipahami dan/atau yang dapat dijangkau setelah 

tamat mengikuti pendidikan yang sedang ditempuh. 
4) Studi lanjutan setelah tamat pendidikan yang sedang ditempuh.  

Layanan informasi tentang berbagai hal tersebut di atas dapat dilakukan melalui 
layanan informasi untuk semua peserta didik. Layanan informasi ini dapat dilengkapi dengan 
kunjungan ke sekolah lanjutan dan/atau lembaga kerja yang sesuai dengan arah peminatan 
peserta didik. 

 

c.  Langkah Ketiga : Identifikasi dan Penetapan Peminatan  
 

Langkah ini terfokus pada mengidentifikasi potensi diri, minat, dan kelompok 
peminatan mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman materi mata pelajaran 
yang ada di satuan pendidikan yang dimasukinya. Dalam kurikulum 2013 ini, minimal ada 2 
(dua) hal yang menjadi pertimbangan penetapan peminatan peserta didik, yaitu pilihan dan 
kemampuan peserta didik. Pilihan peserta didik terhadap kelompok peminatan mata 
pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman materi mata pelajaran dijaring melalui 
angket. Dalam pemilihan peminatan tersebut, peserta didik diharuskan mempertimbangkan 
potensi diri, prestasi belajar dan prestasi non akademik yang telah diperolah, cita-cita, minat 
belajar dan perhatian orang tua. Dalam pemilihan peminatan, peserta didik harus 
membicarakan dengan orang tua. Apabila terjadi kesulitan atau ketidakcocokan antara 
pilihan peserta didik dengan orang tua, maka peserta didik dan/atau orang tua dapat 
berkonsultasi dengan Guru BK/Konselor. Sedangkan untuk mengetahui kemampuan peserta 
didik dilakukan oleh Guru BK/Konselor dengan menganalisis nilai raport kelas VII, VIII dan IX, 
Nilai UN di SMP, dan prestasi non akademik. Dari analisis tersebut ditetapkan kecenderungan 
peminatan peserta didik baik pilihan kelompok peminatan mata pelajaran, lintas mata 
pelajaran, dan pendalaman materi mata pelajaran. Bila tersedia data lain seperti deteksi 
potensi peserta didik dan rekomendasi Guru BK/Konselor SMP/MTs dapat juga dijadikan 
pertimbangan.  
   Alternatif penetapan peminatan peserta didik yang sesuai dengan kondisi dan  daya 
dukung masing-masing satuan pendidikan sebagai berikut. 
1) Alternative pertama adalah bahwa guru BK/Konselor dalam proses pemilihan dan 

penetapan peminatan peserta didik berdasarkan 3 (tiga) aspek sebagai berikut : 
a) Prestasi belajar peserta didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di SMP/MTs. 
b) Prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs 
c) Prestasi non akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs. 

2) Alternative kedua adalah bahwa guru BK/Konselor dalam proses pemilihan dan 
menetapkan peminatan peserta didik berdasarkan berdasarkan 4 (empat) aspek sebagai 
berikut : 
a) Prestasi belajar peserta didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di SMP/MTs. 
b) Prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs 
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c) Prestasi non akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs. 
d) Minat belajar peserta didik yang diperoleh dari angket saat pendaftaran/ pendataan. 

3) Alternative ketiga adalah bahwa guru BK/Konselor dalam proses pemilihan dan 
menetapkan peminatan peserta didik berdasarkan 5 (lima) aspek sebagai berikut. 
a) Prestasi belajar peserta didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di SMP/MTs. 
b) Prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs 
c) Prestasi non akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs. 
d) Minat belajar peserta didik yang diperoleh dari angket saat pendaftaran/ pendataan. 
e) Data diteksi potensi peserta didik menggunakan tes peminatan yang dilaksanakan di 

SMP/MTs atau di SMA/SMK atau Rekomendasi Guru BK/Konselor SMP/MTs. 
4) Alternative keempat  adalah bahwa Guru BK/Konselor dalam proses pemilihan dan 

menetapkan peminatan peserta didik berdasarkan 6 (enam)  aspek sebagai berikut 
a) Prestasi belajar peserta didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di SMP/MTs. 
b) Prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs 
c) Prestasi non akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs. 
d) Minat belajar peserta didik yang diperoleh dari angket saat pendaftaran/ pendataan. 
e) Data diteksi potensi peserta didik menggunakan tes peminatan yang dilaksanakan di 

SMP/MTs atau di SMA/SMK. 
f) Rekomendasi Guru BK/Konselor SMP/MTs. 

 

d. Langkah Keempat : Penyesuaian 
 

Langkah selanjutnya adalah penyesuaian terhadap peminatan kelompok peminatan 
mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman materi mata pelajaran yang dipilih 
dan ditetapkan peserta didik. Peserta didik dapat berkonsultasi dengan Guru BK/Konselor. 
Apabila keputusan pilihan peminatan peserta didik tepat tetapi sekolah/madrasah yang 
sedang atau akan diikuti tidak tersedia pilihan yang diinginkan, maka peserta didik yang 
bersangkutan dapat dianjurkan untuk mengambil pilihan itu di sekolah lain. Lebih jauh, 
apabila pilihan dan keputusan tepat dan fasilitas di sekolah/madrasah tersedia, tetapi 
dukungan moral dan finansial orang tua tidak ada, maka perlu dilakukan konseling individual 
dengan peserta didik dan pembahasan dengan orang tua peserta didik untuk mencari solusi 
yang menguntungkan bagi peserta didik. Apabila pilihan dan keputusan tidak tepat, maka 
peserta didik yang bersangkutan dapat mengganti pilihan peminatan kelompok mata 
pelajaran, lintas mata pelajaran dan pendalaman materi mata pelajaran yang lain dan perlu 
dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada diri peserta didik dan pihak-pihak yang terkait. 
Sebagai tindak lanjut, peserta didik diberi layanan konseling individual untuk membantu 
memperlancar dalam mengatasi atau mengentaskan masalah yang dihadapinya sehingga 
akan menunjang keberhasilan dalam proses dan hasil belajar.  

 

e.  Langkah Kelima: Monitoring dan Tindak Lanjut 
    

   Guru BK/Konselor, Guru Mata Pelajaran, dan Guru Wali Kelas secara berkolaborasi 
melakukan monitoring kegiatan peserta didik secara keseluruhan dalam menjalani program 
pendidikan yang diikutinya, khususnya berkenaan dengan pilihan peminatan kelompok mata 
pelajaran, peminatan lintas mata pelajaran, dan peminatan pendalaman materi mata 
pelajaran. Perkembangan dan berbagai permasalahan peserta didik di dalam mengikuti 
program pendidikan di sekolah/madrasah perlu diantisipasi, dievaluasi dan ditindaklanjuti 
melalui pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat. 
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H. LEMBAR KERJA 
 
 

 

LEMBAR KERJA 

 

Kegiatan : Diskusi Kelompok Implementasi Kurikulum 2013  

Waktu  :  1 x 45 menit 

Bahan :  Modul Implementasi Kurikulum 2013  

  Lembar Kerja 

Tujuan :   Peserta dapat menjelaskan rasional dan elemen perubahan kurikulum 2013, 
posisi dan peran bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum 
2013. 

Skenario Kegiatan:  

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok. 
2. Masing-masing kelompok ditunjuk ketua dan sekertaris kelompok 
3. Fasilitator membagikan lembar kerja  
4. Anggota kelompok mendiskusikan jawaban pertanyaan yang ada dalam lembar kerja. 
5. Ketua mengumpulkan hasil diskusi. 

 
Tugas : 

Kerja kelompok/diskusi kelompok tentang hal-hal sebagai berikut: 

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, maka diperlukan adanya 
pengembangan kurikulum. Jelaskan rasional pengembangan kurikulum 2013 ? 

2. Kita mengenal kurikulum 1984, kurikulum 1994 dan sekarang ada Kurikulum 2013. 
Jelaskan elemen-elemen perubahan kurikulum 2013 ? 

3. Bimbingan dan Konseling mempunyai peran dan fungsi sangat penting dalam kurikulum 
2013, disinilah peluang dan tantangan bagi profesi BK untuk menjadi eksis dalam satuan 
pendidikan. Jelaskan peran dan fungsi bimbingan dan konseling dalam implementasi 
kurikulum 2013 ! 

4. Apa yang harus dilakukan oleh Guru BK/Konselor untuk dapat melaksanakan tugas-tugas 
profesional dalam menjalankan pelayanan BK, khususnya pelayanan peminatan peserta 
didik yang diamanatkan Kurikulum 2013? 

5. Jelaskan, mengapa peminatan peserta didik berada pada wilayah Bimbingan dan 
Konseling? 

6. Keberadaan bimbingan dan konseling pada pendidikan jalur formal sudah lama 
keberadaaannya. Jelaskan rujukan perundang-undangan yang menguatkan posisi 
bimbingan dan konseling ! 

LK 1.1 
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7. Apa yang harus dilakukan oleh guru BK/Konselor dalam melakukan perubahan dirinya 
agar menjadi profesional dan dapat menjalankan tugas dan peran dalam implementasi 
kurikulum 2013 !  

8. Jelaskan kondisi-kondisi apa saja yang mendukung kemartabatan Guru BK/ Konselor 
dalam menjalankan pelayanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan ! 

9. Jelaskan bagaimana pelayanan peminatan peserta didik dilakukan pada masing-masing 
jenjang pendidikan ?  Dan juga analisis perbedaan pelayanan peminatan peserta didik 
pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut ? 

10. Pelayanan peminatan peserta didik diharapkan dapat berhasil dan mencapai tujuan yang 
ingin diharapkan, sebutkan upaya-upaya yang harus dilakukan guru BK/konselor untuk 
mencapai hal tersebut ? 
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LEMBAR KERJA 

 

Kegiatan :   Refleksi Diri 

Waktu  :  1 x 45 menit 

Bahan :  Modul Implemetasi Kurikulum 2013 

  Lembar Kerja 

Tujuan  :  Peserta dapat merefleksi diri dan menentukan rencana pengembangan 
profesionalnya. 

Skenario Kegiatan:  

1. Fasilitator membagikan format refleksi diri 
2. Menjelaskan tentang tugas yang harus dikerjakan dan cara pengisian formatnya. 
3. Peserta mengisi format refleksi diri 
4. 3 orang peserta membacakan hasil refleksi diri 
5. Fasilitator memberikan masukan dan memotivasi terhadap upaya yang akan dilakukan 

dalam pengembangan profesi. 
 

Tugas : 
Isilah lembar refleksi diri secara jujur sesui dengan kondisi diri masing-masing. 

LK 1.2 
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LEMBAR KERJA 1.2 

REFLEKSI DIRI 

1. SIAPA SAYA (sebuah ilustrasi yang menggambarkan keberadaan saya) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SAYA DALAM MENJALANKAN  PROFESI  

A. KELEBIHAN 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. KEKURANGAN 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. SELAMA INI KELEBIHAN YANG SAYA MILIKI SAYA PERGUNAKAN UNTUK  : 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. DARI PEMANFAATAN KELEBIHAN YANG SAYA MILIKI, HASIL YANG SAYA DAPAT YAKNI : 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. SETELAH SAYA MENGIKUTI MATA DIKLAT implementasi KURIKULUM 2013:  

A. BIASA DAN SAMA SAJA DENGAN KEGIATAN PADA KURIKULUM SEBELUMNYA 
JELASKAN  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

 
B. ADA PERUBAHAN/WAWASAN BARU  

JELASKAN  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. SETELAH MENGIKUTI DIKLAT INI, MAKA KEGIATAN YANG AKAN SAYA LAKUKAN. 

A .……..………………………………………………………………………………………….………………………………… 
B …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
C …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
D …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
E. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
         …….……………….., ………………………………… 
         Peserta,  
 
 
         ...………………………………………………………… 



    

45 
 

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013  
 

SMA/SMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN III 

MATERI PELATIHAN 

 

 

MATERI II 

PENGELOLAAN 

BIMBINGAN DAN 

KONSELING DALAM 

IMPLEMENTASI 

KURIKULUM 2013 



    

46 
 

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013  
 

SMA/SMK 

MATERI II 

PENGELOLAAN BIMBINGAN DAN KONSELING  
DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

 

A.  PENGANTAR 
 

Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah memiliki 
peranan penting berkaitan dengan pemenuhan fungsi dan tujuan pendidikan serta 
peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Bimbingan dan konseling sebagai rangkaian upaya 
pemberian bantuan pada peserta didik untuk mencapai perkembangan oprtimal. 
 
Pelayanan bimbingan dan konseling akan terlaksana dengan baik, apabila dikelola dengan 
baik. Pengelolaan pelayanan bimbingan dan konseling mencakup tahap perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Dalam perencanaan guru BK atau 
konselor dituntuk menyusun program bimbingan dan konseling, sebelum melaksanakan 
kegiatan bimbingan dan konseling, guru BK atau konselor dituntuk RPL (rencana pelaksanaan 
layanan) dan sebagai wujud pertanggungjawaban yang dilakukan guru BK atau konselor 
menyusun laporan pelaksanaan program BK (Lapelprog) 
 
B. KOMPETENSI 
 

Peserta pelatihan dapat: 
1. Menyusun Program Bimbingan dan Konseling. 
2. Menyusun persiapan pelayanan bimbingan dan konseling dalam bentuk Rencana 

Pelaksanaan Layanan (RPL). 
3. Mengevaluasi Program Bimbingan dan Konseling.  
4. Menyusun laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. 
 
C.  LINGKUP MATERI 
 

1.  Perencanaan Bimbingan dan Konseling. 
2.  Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling. 
3.  Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut 
 
D.  INDIKATOR 
 
1. Menyusun atau memilih, menggunakan instrumen assesmen untuk mengetahui 

kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 
2. Menyusun program BK yang memuat pelayanan peminatan peserta didik 
3. Menyusun persiapan pelayanan bimbingan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Layanan 

(RPL). 
4. Melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling 
5. Melaksanakan penilaian proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling 
6. Mengevaluasi program bimbingan dan konselung 
7. Menyusun laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling, khususnya pelayanan 

peminatan peserta didik 
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8. Merumuskan dan melaksanakan tindak lanjut. 
 
E.  PERANGKAT PELATIHAN 
 

1.  Bahan Tayang 
a.  PPT 2.1  Program Bimbingan dan Konseling 
b.  PPT 2.2  Pelaksaanaan Bimbingan dan Konseling. 
c.  PPT 2.3  Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut 

2.  Lembar Kerja 
 a. LK 2.1 Identifikasi Kegiatan Pelayanan Peminatan Peserta Didik dan Penyusun 

Program Bimbingan dan Konseling 
 b. LK 2.2 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Layanan 
 c. LK 2.3 Menyusun Laporan Pelaksanaan Program (Lapelprog) 
3. ATK 
 
F. LANGKAH KEGIATAN 
 
1. Paparan dan curah pendapat tentang materi yang disajikan 
2. Tanya jawab tentang materi yang disajikan 
3. Diskusi Kelompok menyelesaikan tugas 
4. Presentasi hasil kerja kelompok 
5. Penyimpulan materi yang disajikan 
 
G. HANDOUT 
 
Materi 2 : 
1. Program Bimbingan dan Konseling 
2. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling. 
3. Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut 
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 MATERI 2 

 
PENGELOLAAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM KURIKULUM 2013 

 
A. Perencanaan Layanan BK 
 

  Program bimbingan dan konseling (BK) merupakan isi dari keseluruhan organisasi BK 
di sekolah. Program itu perlu disusun dengan memperhatikan kondisi yang terdapat di 
lapangan. 
 

1. Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Program Bimbingan dan Konseling 
 

 Program bimbingan dan konseling diartikan seperangkat kegiatan bimbingan dan 
konseling yang dirancang secara terencana, terorganisasi, terkoordinasi selama periode 
waktu tertentu dan dilakukan secara kait mengait untuk mencapai tujuan.  

 Pengurus Besar IPBI (2001:2) mendefinisikan program bimbingan dan konseling 
sebagai satuan rencana keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling yang akan 
dilaksanakan pada periode waktu tertentu, seperti periode bulanan, semester, tahunan. 
Sedangkan menurut Wahyu Sumidjo (1999:9) yang dimaksud dengan program ialah rencana 
komprehensif yang memuat penggunaan sumber-sumber dalam pola yang terintegrasi serta 
urutan tindakan kegiatan yang dijadwalkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Program menggariskan apa, oleh siapa, bilamana dan dimana tindakan akan dilakukan.  

 Tujuan penyusunan program tidak lain agar kegiatan BK di sekolah dapat terlaksana 
dengan lancar, efektif dan efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Tersusun dan 
terlaksananya program BK dengan baik akan lebih menjamin pencapaian tujuan kegiatan 
bimbingan dan konseling pada khususnya, tujuan sekolah pada umumnya, juga akan lebih 
menegakkan akuntabilitas BK di sekolah. Menurut Juntika (2002:85) tujuan penyusunan 
program bimbingan dan konseling adalah adanya kejelasan arah pelaksanaan program, 
adanya kemudahan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan, dan terlaksananya program 
kegiatan secara lancar, efisien, dan efektif. 

 Program bimbingan dan konseling tersebut hendaknya dibuat secara tertulis dan 
selanjutnya dikomunikasikan kepada sesama Guru BK/Konselor, sejawat dan guru, staf 
sekolah lainnya, serta pimpinan sekolah, untuk selanjutnya menjadi rambu-rambu bagi kerja 
sama antara Guru BK/Konselor dengan semua personil-personil sekolah yang dimaksudkan 
itu. 

 Program bimbingan dan konseling disusun dan dikembangkan didasarkan atas 
pertimbangan bahwa program yang disusun dengan baik akan memberikan banyak 
keuntungan, baik bagi peserta didik yang mendapat layanan bimbingan dan konseling 
maupun bagi petugas yang menyelenggarakan. Di samping itu program bimbingan dan 
konseling yang baik, memungkinkan keberhasilan suatu layanan bimbingan dan konseling.  

 Rochman Natawidjaja (1984) menjelaskan bahwa program bimbingan yang 
direncanakan dengan baik dan terinci, akan memberikan banyak keuntungan. Keuntungan-
keuntungan tersebut adalah (1) memungkinkan para petugas bimbingan menghemat waktu, 
usaha, biaya dengan menghindarkan kesalahan-kesalahan dan usaha coba-coba yang tidak 
menguntungkan; (2) memungkinkan siswa untuk mendapatkan pelayanan bimbingan secara 
seimbang dan menyeluruh, baik dalam kesempatan ataupun dalam jenis pelayanan 
bimbingan yang diperlukan; (3) memungkinkan setiap petugas mengetahui dan memahami 
peranannya dan mengetahui bagaimana dan dimana mereka harus melakukan upaya secara 
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tepat; (4) memungkinkan para petugas untuk menghayati pengalaman yang berguna untuk 
kemajuan sendiri dan untuk kepentingan para siswa yang dibimbingnya. 
 

2. Unsur dan Syarat Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling. 
 

 Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling diharapkan memenuhi unsur-
unsur dan persyaratan tertentu. Menurut Prayitno (1998) unsur-unsur yang harus 
diperhatikan dan menjadi isi program bimbingan dan konseling meliputi : kebutuhan siswa, 
jumlah siswa yang dibimbing, kegiatan di dalam dan di luar jam belajar sekolah, jenis bidang 
bimbingan dan jenis layanan, volume kegiatan BK, dan frekuensi layanan terhadap siswa.  

 Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan program bimbingan 
dan konseling adalah sebagai berikut: 
a. Berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan peserta didik sesuai dengan kondisi 

pribadinya, serta jenjang dan jenis pendidikannya.  
b.  Lengkap dan menyeluruh, artinya memuat segenap fungsi bimbingan. Kelengkapan 

program ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik pada satuan 
pendidikan yang bersangkutan.  

c.  Sistematik, dalam arti program disusun menurut urutan logis, tersinkronisasi dengan 
menghindari tumpang tindih yang tidak perlu, serta dibagi-bagi secara logis. 

d.  Terbuka dan luwes, artinya mudah menerima masukan untuk pengembangan dan 
penyempurnaan, tanpa harus merombak program itu secara menyeluruh.  

e.  Memungkinkan kerja sama dengan fihak yang terkait dalam rangka sebesar-besarnya 
memanfaatkan berbagai sumber dan kemudahan yang tersedia bagi kelancaran dan 
keberhasilan pelayanan BK.  

f. Memungkinkan diselenggarakannya penilaian dan tindak lanjut untuk penyempurnaan 
program pada khususnya dan peningkatan keefektifan dan keefisienan penyelenggaraan 
program BK pada umumnya. 

 

3. Tahap-tahap Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling. 
 

 Suatu program hendaknya disusun dengan baik. Untuk menyusun suatu program 
bimbingan dan konseling memerlukan langkah-langkah yang bersifat menyeluruh dan 
terintegral. Harold J. Burbach & Larry E. Decker (1977:198) mengemukakan langkah-langkah 
dalam suatu perencanaan sebagai berikut : 
a. Menentukan tujuan yang akan dicapai 
b. Menganalisis tentang sumber-sumber dan kendala yaitu yang berhubungan dengan 

personil, sikap, biaya, peraturan-peraturan, fasilitas dan waktu. 
c.  Menganalisis tentang kebutuhan-kebutuhan 
d.  Menentukan tujuan-tujuan yang lebih spesifik dan dapat diukur. 
e.  Menentukan prioritas. 
f. Menentukan strategi-strategi dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tujuan-

tujuan yang spesifik. 
g. Mengadakan evaluasi terhadap perencanaan yang mencakup (a) untuk melihat sejauh 

mana tujuan-tujuan yang telah dicapai, dan (b) untuk melihat sejauh mana kegiatan-
kegiatan yang telah direncanakan itu dilaksanakan. 

h. Mengadakan beberapa perubahan yang perlu untuk perbaikan program. 
  Mencermati langkah perencanaan program bimbingan dan konseling tersebut di atas, 
maka dalam penyusunan program bimbingan dan konseling ada beberapa aspek yang 
seharusnya mendapatkan penekanan, yaitu (a) tujuan, (b) kebutuhan-kebutuhan siswa, (c) 
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materi dan kegiatan layanan yang diberikan, (d) kegiatan evaluasi, (d) sumber daya manusia, 
dan (e) sarana dan prasarana. 
 

4.  Jenis Program. 
 

  Program bimbingan dan konseling yang perlu dibuat Guru BK/Konselor guna 
merencanakan kegiatan bimbingan antara lain : 
a. Program Harian, yaitu program yang langsung diadakan pada hari-hari tertentu dalam 

satu minggu.  
b. Program Mingguan, yaitu program yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun 

waktu satu minggu tertentu dalam satu bulan. 
c. Program Bulanan, yaitu program yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun 

waktu satu bulan tertentu dalam satu cawu. 
d. Program Semester, yaitu program yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun 

waktu satu semester tertentu dalam satu tahun ajaran.  
e. Program Tahunan, yaitu program yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun 

waktu satu tahun tertentu dalam satu jenjang sekolah.  
  Kelima jenis program tersebut satu sama lain saling terkait. Program tahunan 
didalamnya meliputi program semester, program semester meliputi program bulanan, 
program bulanan meliputi program mingguan, dan program mingguan didalamnya berisi 
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap-tiap minggu, sedangkan program harian berisi 
agenda kegiatan yang akan dilakukan selama rentang satu minggu. Program harian ini 
disusun pada setiap minggu sebelum minggu tersebut berlangsung. Program harian dalam 
setiap minggunya minimal berisi 12 kegiatan layanan atau pendukung. Perhitungan jumlah 
kegiatan dalam satu ini didasarkan pada kesetaraan beban mengajar yang diwajibkan pada 
guru kelas/mata pelajaran, dimana satu kegiatan layanan/pendukung bimbingan dan 
konseling diekuiivalenkan dengan 2 jam pembelajaran.  
 

5. Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling  
 

  Program bimbingan dan konseling memegang peranan penting dalam rangka 
keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Untuk itu penyusunan program 
bimbingan dan konseling hendaknya mengacu kepada masalah-masalah yang dihadapi 
dan/atau kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Hal ini perlu agar pelayanan bimbingan dan 
konseling betul-betul berdaya guna dan berhasil guna, serta bermakna bagi peserta didik.  

 Program bimbingan dan konseling adalah satuan rencana keseluruhan kegiatan 
bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu, seperti 
periode tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Penyusunan program 
bimbingan dan konseling di sekolah dimulai dengan analisis kebutuhan (needs assessment) 
untuk mengidentifikasi aspek-aspek kebutuhan peserta didik. Instrumen asesmen dapat 
dikembangkan sendiri atau menggunakan instrumen yang terstandar, seperti ITP, DCM, atau 
AUM. Kegiatan assesmen meliputi :  
a. Asesmen lingkungan, yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah dan 

masyarakat (komite sekolah atau orang tua), sarana dan prasarana pendukung 
pelaksanaan program BK, kondisi dan kualifikasi guru BK/konselor, dan kebijakan-
kebijakan yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

b. Asesmen kebutuhan peserta didik, yang terkait dengan karakteristik peserta didik seperti 
aspek-aspek fisik (kesehatan dan keberfungsiannya), kecerdasan, motif belajar, sikap dan 
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kebiasaan belajar, minat peserta didik (peminatan akademik, peminatan vokasional, 
peminatan lintas minat atau pendalaman minat, dan peminatan kelanjutan studi; 
ekstrakurikuler, olah raga/seni, keagamaan, pekerjaan, dsb), masalah-masalah yang 
dialami, kepribadian dan tugas-tugas perkembangannya. 
Assesmen kebutuhan peserta didik digunakan sebagai upaya untuk mencukupi tugas 
perkembangan peserta didik sesuai jenjang pendidikannya. Adapun tugas perkembangan 
peserta didik untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : 

 1). Tugas Perkembangan Peserta Didik SD/MI 
a) Memiliki kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 
b) Mengembangkan ketrampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. 
c) Mengembangkan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. 
d) Belajar bergaul dan bekerja dengan kelompok sebaya. 
e) Belajar menjadi pribadi yang mandiri 
f) Mempelajari ketrampilan fisik sederhana yang diperlukan baik untuk permainan 

maupun kehidupan. 
g) Mengembangkan kata hati, moral dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku. 
h) Membina hidup sehat, untuk diri sendiri, dan lingkungan serta keindahan. 
i) Belajar memahami diri sendiri dan orang lain sesuai dengan jenis kelaminnya dan 

menjalankan peran tanpa membedakan jenis kelamin. 
j) Mengembangkan sikap terhadap kelompok, lembaga sosial, serta tanah air bangsa 

dan Negara. Mengembangkan pemahaman dan sikap awal untuk perencanaan 
masa depan. 

 2).. Tugas Perkembangan Peserta Didik SMP/MTs 
a) Mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 
b) Mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap 

perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang 
sehat. 

c) Mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya 
sebagai pria atau wanita. 

d) Memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam 
kehidupan yang lebih luas. 

e) Mengenal kemampuan, bakat, dan minat serta arah kecenderungan karir dan 
apresiasi seni. 

f) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengikuti dan 
melanjutkan pelajaran dan/atau mempersiapkan karir serta berperan dalam 
kehidupan di masyarakat. 

g) Mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri 
secara emosional, sosial, dan ekonomi.  

h) Mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, 
anggota masyarakat, dan warga negara. 

 3). Tugas Perkembangan Peserta Didik SMA/MA 
a) Mencapai kematangan dalam beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 
b) Mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya, serta kematangan dalam 

peranannya sebagai pria atau wanita. 
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c) Mencapai kematangan pertumbuhan fisik yang sehat. 
d) Mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi dan seni sesuai dengan program 

kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, serta berperan 
dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. 

e) Mencapai kematangan dalam pilihan karir. 
f) Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara 

emosional, sosial, intelektual dan ekonomi. 
g) Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
h) Mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual, serta apresiasi 

seni. 
i) Mencapai kematangan dalam sistem etika dan nilai. 

 
 Hasil assesmen direkap, dianalisis, diinterpretasi dan diadministrasikan sehingga 

dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan program BK. Langkah berikutnya adalah 
menyusun program BK. Struktur dan isi/materi program bersifat fleksibel disesuaikan 
dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta 
didik akan layanan bimbingan dan konseling. Struktur dalam program BK adalah sebagai 
berikut : 
a. Rasional 
 Rasional berisi rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling di 

sekolah. Dalam rumusan ini dapat menyangkut konsep dasar yang digunakan, kaitan 
bimbingan dan konseling dengan pembelajaran, dampak perkembangan iptek dan sosial 
budaya terhadap gaya hidup masyarakat dan peserta didik, dan hal-hal lain yang relevan. 

b. Visi dan Misi  
 Visi dan misi bimbingan dan konseling mengacu pada visi dan misi sekolah, visi dan misi 

pendidikan dinas kabupaten/kota/wilayah dimana satuan pendidikan berada dan harus 
mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

 Visi bimbingan dan konseling perlu dirumuskan dengan fokus terwujudnya kehidupan 
kemanusiaan yang membahagiakan sesuai dengan karakter bangsa melalui tersedianya 
pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan perkembangan dan pengentasan 
masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia. Sedangkan 
misi BK dirumuskan dengan fokus : 

1) Misi pendidikan, yaitu misi pelayanan BK yang memfasilitasi pengembangan 
peserta didik/sasaran layanan melalui pembentukan  perilaku  efektif-normatif dan 
berkarakter dalam kehidupan keseharian dan masa depan. 

2) Misi pengembangan, yaitu misi pelayanan BK yang memfasilitasi  pengembangan 
potensi dan kompetensi peserta didik/sasaran layanan yang berkarakter di dalam 
lingkungan satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. 

3) Misi pengentasan masalah, yaitu misi pelayanan BK yang memfasilitasi pengentasan 
masalah peserta didik/sasaran layanan mengacu pada kehidupan efektif sehari-hari. 

c. Deskripsi Kebutuhan 
 Rumusan hasil analisis kebutuhan (need assessment) peserta didik dan lingkungannya 

diujudkan kedalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik 
(sesuai tugas-tugas perkembangan). Rumusan-rumusan perilaku tersebut diwujudkan 
dengan berbagai materi pelayanan bimbingan dan konseling dalam bentuk topik atau 
tema. Topik atau tema tersebut menurut Prayitno (2014) antara lain : 



    

53 
 

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013  
 

SMA/SMK 

1) Orientasi Pelayanan Bimbingan dan Konseling 
2) Orientasi Satuan Pendidikan (Sekolah/Madrasah) Baru 
3) Orientasi Semester Baru 
4) Potensi Diri 
5) Aplikasi Instrumentasi 
6) Kegiatan dan Prestasi Belajar 
7) Prestasi Belajar 
8) Peminatan di SLTP 
9) Peminatan di SLTA 

10) Kehidupan Beragama 
11) Kehidupan Keluarga 
12) Hubungan Muda-Mudi 
13) Kehidupan Sosial-Budaya 
14) Kejadian/Peristiwa Aktual 
15) Kondisi Dinamis Satuan Pendidikan 
16) Kenaikan Kelas / Kelanjutan Studi 
17) Ujian Nasional  

d. Tujuan 
 Rumusan tujuan yang akan dicapai adalah perilaku yang harus dikuasai peserta didik 

setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. Tujuan hendaknya dirumuskan 
secara jelas dan tujuan tersebut dapat tercapai melalui pelayanan bimbingan dan 
konseling. 

e. Komponen Program 
 Komponen program dijabarkan dalam kegiatan perencanaan meliputi; pembagian tugas, 

analisis kebutuhan, penyusunan program, konsultasi program, dan lain-lain. Pelaksanaan 
program meliputi berbagai kegiatan layanan dan pendukung. Evaluasi, pelaporan dan 
tindak lanjut berisi evaluasi program, penyusunan laporan dan pelaksanaan tindak lanjut.  

f. Rencana Kegiatan  
 Rencana Kegiatan diperlukan untuk menjamin keterlaksanaan pelayanan bimbingan dan 

konseling secara efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan rencana 
kegiatan adalah : 
1) Identifikasi dan rumuskan berbagai kegiatan yang perlu dilakukan. Jenis kegiatan ini 

didasarkan isi materi dan tujuan yang harus dikuasai peserta didik 
2) Kegiatan layanan dapat dilakukan dengan kontak langsung secara klasikal, kelompok 

maupun individual dan tanpa kontak langsung yang dapat dilaksanakan melalui 
tulisan (buku, brosur, mading, e-mail, dsb). 

3) Pertimbangkan porsi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan 
4) Rencana kegiatan dituangkan dalam jadwal kegiatan. Rancangan kegiatan dapat 

berbentuk matrik program tahunan, semesteran, bulanan dan mingguan. 
5) Penetapan jadwal kegiatan disesuaikan dengan kalender pendidikan. Jadwal kegiatan 

mencerminkan kalender tahunan, semesteran, bulanan dan mingguan. 
g. Sarana dan Prasarana 
 Sarana dan prasarana berisi fasilitas dan perlengkapan yang mendukung terhadap 

keterlaksanaan program bimbingan dan konseling. Sarana meliputi : (1) alat pengumpul 
data, baik tes maupun non tes, (2) alat penyimpan data, khususnya dalam bentuk 
himpunan data, (3) kelengkapan penunjang teknis, seperti data informasi, paket 
bimbingan, alat bantu bimbingan, (4) perlengkapan administrasi, seperti alat tulis, format 
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rencana kegiatan, serta blanko laporan kegiatan. Sedangkan prasarana meliputi : ruang 
bimbingan dan konseling yang cukup memadai. 

h. Anggaran  
 Rencana anggaran berisi uraian jenis kegiatan dan rincian besar anggaran yang 

dibutuhkan. Jumlah besar anggaran menunjukkan kebutuhan besaran anggaran untuk 
mendukung keterlaksanaan program bimbingan dan konseling. Rencana anggaran 
disusun untuk mendukung implementasi program secara cermat, rasional dan realistik. 
Disamping besaran anggaran dalam perencanaan anggaran juga dicatumkan asal sumber 
dana. 

  Dalam implementasi Kurikulum 2013, Guru BK/Konselor tetap menyusun program BK 
berdasarkan kaidah-kaidah penyusunan program BK, hanya saja pelayanan peminatan 
peserta didik yang merupakan karakteristik khusus Kurikulum 2013 merupakan pelayanan 
yang wajib diberikan pada peserta didik. Beberapa materi pelayanan bimbingan dan 
konseling yang berkaitan dengan peminatan peserta didik yang harus diberikan antara lain : 
a. Informasi tentang kemampuan dasar, bakat, dan minat peserta didik. 
b. Informasi tentang pertimbangan memilih dan menetapkan jenis peminatan 
c. Informasi pendidikan lanjutan (untuk SMP/MTs informasi tentang jenis peminatan yang 

ada pada jenjang pendidikan SMA/SMK dan SMA atau SMK informasi tentang pendidikan 
di PT dan pekerjaan yang sesuai dengan jenis peminatannya). 

d. Kunjungan ke sekolah lanjutan 
e. Penelusuran dan pemahaman kemampuan dasar, bakat dan minat individu. 
 
B. Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling 
 
  Pelaksanaan Program BK dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, 
dan penilaian 
 
1. Persiapan 
 
  Sebelum layanan diberikan, guru BK/Konselor diwajibkan membuat rencana 
pelaksanaan layanan (RPL). RPL dapat berupa satuan layanan (satlan) atau satuan pendukung 
(satkung). RPL sebagai acuan bagi guru BK/Konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan 
dan konseling. Dalam konsep perencanaan pembelajaran, ada 5 (lima) komponen yang harus 
dipenuhi, yaitu tujuan yang ingin dicapai, materi yang diberikan, kegiatan yang dilaksanakan, 
sumber bahan dan alat yang digunakan, serta instrumen penilaian yang digunakan. Dengan 
demikian, disamping identitas yang menuliskan tentang judul materi/topik/permasalahan, 
jenis layanan, sasaran layanan, alokasi waktu, dan lain-lain dalam menyusun RPL minimal 
memuat 5 (lima) komponen tersebut. 
  Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPL adalah sebagai berikut:  
a. Tujuan dirumuskan dengan kata kerja operasional 
b. Materi dikembangkan dengan berbagai bahan, alat dan media pembelajaran, seperti; 

penyajian dengan menggunakan permainan, gambar, film, cerita, lagu, dsb. Penyajian 
layanan klasikal dilakukan dengan menggunakan bahan presentasi power point. 

c. Perumusan kegiatan layanan didasarkan pada jenis kegiatan layanan yang diberikan. 
d. Bahan diambil dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. 
e. Instrumen penilaian mengungkap pemahaman, perasaan positif dan rencana tindak yang 

akan dilakukan. 
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  Prayitno (2014) menyebutkan komponen pokok yang harus ada dalam RPL antara 
lain: 
a. Identitas sasaran layanan; 
b. Waktu dan tempat diselenggarakannya layanan; 
c. Materi pembelajaran/pelayanan; 
d. Tujuan pelayanan; 
e. Jenis layanan dan atau kegiatan pendukung BK yang digunakan; 
f. Sarana kegiatan; 
g. Langkah-langkah kegiatan; dan 
h. Penilaian hasil pelayanan 
 
2. Pelaksanaan 
 

  Bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam kegiatan 
pendidikan di sekolah. Bimbingan dan konseling sebagai bentuk layanan muncul dalam 
proses pendidikan sebagai usaha intervensi dengan tujuan membantu peserta didik agar 
dapat mencapai tujuan pendidikan, mampu menentukan pilihan, dan bertanggung jawab 
terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta dalam hubungannya secara vertikal dengan 
Tuhan. Bimbingan dan konseling berupaya membawa peserta mencapai tingkat 
perkembangan yang lebih berarti baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Dengan dasar itu, 
orientasi bantuan layanan bimbingan dan konseling tidak terbatas pada usaha membantu 
peserta didik disaat mengalami masalah saja, tetapi lebih berorientasi pada upaya 
pemahaman, pencegahan dan juga pengembangan dan pemeliharaan. Untuk itu guru BK 
atau konselor harus mengambil peran aktif dalam membantu peserta didik dalam 
pencapaian tugas perkembangan. 
  Pelayanan bimbingan dan konseling sebagai layanan bantuan pada peserta didik 
diperlukan suatu persiapan pelayanan bimbingan dan konseling yang dapat dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaannya yang memuat rencana spesifik materi pelayanan BK yang 
akan diselenggarakan pada waktu tertentu dengan sasaran tertentu pula. Materi pelayanan 
BK dari kumpulan seluruh materi pelayanan BK yang telah dirumuskan berdasarkan konsep 
tugas perkembangan peserta didik dan kebutuhan mereka, serta hasil kegiatan need 
assesment yang telah disusun dalam bentuk tema-tema materi pelayanan BK dan sub tema 
masing-masing dalam kaitannya jenjang pendidikan, tingkatan kelas dari semester yang 
dijalani peserta didik yang akan mendapatkan pelayanan BK. Materi pelayanan BK ini menjadi 
titik tolak guna penyusunan RPL yang hendak dilaksanakan. RPL ini merupakan jabaran 
rincian kegiatan pelayanan dari rencana program harian yang dibuat guru BK atau konselor 
pada satuan pendidikan secara menyeluruh.  
  Kegiatan pelayanan BK yang tertuang dalam RPL, menurut Prayitno (2014) 
dilaksanakan melalui tahapan berikut : 
a. Pengantaran, yaitu mengantarkan peserta didik untuk memasuki proses pembelajarn 

dengan jenis layanan yang hendak dilaksanakan. 
b. Penjajagan, yaitu menjajagi kondisi peserta didik terkait dengan materi layanan sebagai 

titik tolak kegiatan layanan. 
c. Penafsiran, yaitu analisis kondisi awal peserta didik dan mengaitkannya dengan materi 

layanan sebagaimana tersebut di dalam RPL 
d. Pembinaan, yaitu membahasa materi layanan untuk mencapai tujuan layanan 

sebagaimana tersebut di dalam RPL 
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e. Penilaian, yaitu mengidentifikasi capaian yang diperoleh peserta didik melalui kegiatan 
layanan. 

  Seluruh tahapan kegiatan layanan dilaksanakan dengan menggunakan strategi 
Transformasional (dalam arti membentuk, membangun, dan mengembangkan diri peserta 
didik) dengan dinamika BMB3 (Berfikir, Merasa, Bersikap, Bertindak, dan Bertanggung 
jawab). 
  Dalam pelaksanaan pelayanan BK, RPL tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila 
tidak ditunjang oleh tenaga, prasarana, sarana dan perlengkapan yang memadai, serta 
kerjasama yang baik.  
 

a. Tenaga  
  Tenaga utama dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah Guru BK/Konselor 
yang merupakan tenaga profesional. Tenaga ini hendaknya memiliki modal personal dan 
modal profesional yang dapat diandalkan untuk tugas-tugas profesional bimbingan dan 
konseling itu. Profesionalisme Guru BK/Konselor akan terlihat unjuk kerjanya dalam 
melaksanakan tugas profesinya. Unjuk kerja Guru BK/Konselor adalah proses perilaku kerja 
Guru BK/Konselor sehingga menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan pekerjaan profesinya. 
Peningkatan dan pengembangan kompetensi Guru BK/Konselor adalah proses kontekstual 
dan futuristik, sehingga pengembangannya melalui upaya pendidikan bukan sebatas 
menyiapkan Guru BK/Konselor yang menguasai pengetahuan dan keterampilan yang cocok 
dengan tuntutan dunia kerja saat ini, melainkan manusia yang mampu, mau dan siap belajar 
sepanjang hayat. Sebagai seorang profesional Guru BK/Konselor tentunya tidak cukup hanya 
tahu apa pekerjaannya dan apa yang sedang dilakukannya, serta bagaimana melakukan 
tugas-tugasnya. Guru BK/Konselor juga harus tahu mengapa suatu pekerjaan itu dilakukan 
dan juga bagaimana melaksanakannya. Pekerjaan bimbingan tidak hanya dilakukan secara 
rutin dan berpola tetap seperti mekanik saja.  
 

b. Prasarana dan Sarana  
  Prasarana pokok yang diperlukan ialah ruang bimbingan dan konseling yang cukup 
memadai. Ruang dimaksud hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga peserta dididk yang 
berkunjung merasa senang dan nyaman, serta ruangan tersebut dapat digunakan untuk 
pelaksanaan berbagai jenis kegiatan layanan bimbingan dan konseling baik individu maupun 
kelompok sesuai dengan asas-asas dan kode etik bimbingan dan konseling. 
  Di samping itu, dalam ruang BK hendaknya dapat disimpan segenap perangkat 
instrumen bimbingan dan konseling, himpunan data, serta informasi lainnya. Ruang BK juga 
memuat berbagai informasi, seperti informasi pendidikan, jabatan, kegiatan ekstra kurikuler, 
dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, ruang BK hendaknya nyaman, sehingga 
menyebabkan Guru BK/Konselor betah dan nyaman untuk bekerja, sebab kenyamanan itu 
merupakan modal utama bagi kesuksesan pelayanan yang terselenggara. 
  Sedangkan sarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan bimbingan dan 
konseling  ialah : (a) alat pengumpul data, baik tes maupun non tes, (b) alat penyimpan data, 
khususnya dalam bentuk himpunan data, (c) kelengkapan penunjang teknis, seperti data 
informasi, paket bimbingan, alat bantu bimbingan, (d) perlengkapan administrasi, seperti alat 
tulis, format rencana kegiatan, serta blangko laporan kegiatan. Termasuk kedalam sarana 
yang dimaksud adalah media pelayanan BK seperti gambar, film, dan tampilan elektronik 
lainnya, dan lain-lain. 
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c. Kerja Sama 
  Pelayanan bimbingan dan konseling akan efektif apabila ada kerjasama diantara 
semua fihak yang berkepentingan dalam kesuksesan pelayanan bimbingan dan konseling. 
Personil yang berbekerjasama dengan Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor tersebut 
antara lain kepala sekolah, wakil kepala sekolah,  guru mata pelajaran, wali kelas, tata usaha, 
dan lain-lain. Kerjasama antara personil sekolah dengan Guru BK/Konselor tersebut terjalin 
sesuai dengan tugas dan peranan masing-masing dalam pelayanan bimbingan dan konseling. 
Tanpa kerjasama antarpersonil itu, kegiatan bimbingan dan konseling akan banyak 
mengalami hambatan. 
 
3. Penilaian 
 

  Penilaian merupakan langkah penting dalam pengelolaan bimbingan dan konseling. 
Tanpa penilaian tidak mungkin kita dapat mengetahui dan mengidentifikasi keberhasilan 
kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan. Penilaian keberhasilan 
layanan bimbingan dan konseling merupakan usaha untuk menilai sejauh mana kegiatan 
layanan itu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan.  
  Penilaian kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah segala upaya, 
tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan 
dengan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dengan mengacu pada kriteria 
atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program yang disusun. 
  Penilaian bertujuan untuk mengetahui keberhasilan layanan yang dilakukan. Dengan 
penilaian ini dapat diketahui apakah layanan tersebut efektif dan membawa dampak positif 
terhadap siswa yang mendapatkan layanan. Penilaian ditujukan kepada perolehan peserta 
didik yang menjalani layanan. Perolehan ini diorientasikan pada : 
a. Pengentasan masalah siswa : sejauh manakah perolehan siswa menunjang bagi 

pengentasan masalahnya? Perolehan itu diharapkan dapat lebih menunjang terbinanya 
tingkah laku positif, khususnya berkenaan dengan permasalahan dan perkembangan diri 
siswa. 

b. Perkembangan aspek-aspek kepribadian siswa, seperti sikap, motivasi, kebiasaan, 
keterampilan dan keberhasilan belajar, konsep diri, kemam-puan berkomunikasi, 
kreatifitas, apresiasi terhadap nilai dan moral. 

   Secara khusus fokus penilaian diarahkan kepada berkembangnya: 
a. Pemahaman baru yang diperoleh melalui layanan, dalam kaitannya dengan masalah 

yang dibahas. 
b. Perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang dibawakan melalui 

layanan. 
c. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa sesudah pelaksanaan layanan 

dalam rangka mewujudkan upaya lebih lanjut pengentasan masalah yang dialaminya. 
  Semua fokus penilaian itu, khususnya rencana kegiatan secara jelas mengacu kepada 
kompetensi yang harus dimiliki peserta didik untuk pengentasan permasalahan yang 
dihadapinya dalam rangka kehidupan sehari-hari yang lebih efektif. 
  Dilihat dari rentang waktu pelaksanaan, penilaian hasil dibagi dalam : 
a. Penilaian segera (laiseg), merupakan penilaian tahap awal, yang dilakukan segera setelah 

atau menjelang diakhirinya layanan yang dimaksud. 
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b. Penilaian jangka pendek (laijapen), merupakan penilaian lanjutan yang dilakukan setelah 
satu (atau lebih) jenis layanan dilaksanakan selang beberapa hari sampai paling lama 
satu bulan. 

c. Penilaian jangka panjang (laijapang), merupakan penilaian lebih menyeluruh setelah 
dilaksanakannya layanan dengan selang satu unit waktu tertentu, seperti satu semester.  

  Hasil penilaian proses digunakan untuk meningkatkan kualitas kegiatan bimbingan 
dan konseling secara menyeluruh. Laporan hasil penilaian dalam bentuk ‘portofolio’ 
dituangkan berbentuk profil laporan yang berisi prestasi kegiatan akademik, non akademik, 
perkembangan psikologis dan fisiologis, kemampuan umum, bakat dan minat peserta didik 
yang ditandatangani Guru BK/Konselor, Koordinator BK dan kepala sekolah, serta diketahui 
orang tua. 
  Penilaian di tingkat sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah yang dibantu 
oleh pembimbing khusus dan personel sekolah lainnya. Di samping itu penilaian kegiatan 
bimbingan dilakukan juga oleh pejabat yang berwenang (pengawas bimbingan dan konseling) 
dari instansi yang lebih tinggi (Departemen Pendidikan Nasional Kota atau kabupaten). 
  Sumber informasi untuk keperluan penilaian ini antara lain peserta didik, kepala 
sekolah, para wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, tokoh masyarakat, para pejabat 
Depdiknas, organisasi profesi bimbingan, sekolah lanjutan, dan sebagainya. Penilaian 
dilakukan dengan menggunakan berbagai cara dan alat seperti wawancara, observasi, studi 
dokumentasi, angket, tes, analisis hasil kerja peserta didik, dan sebagainya. 
  Penilaian perlu diprogramkan secara sistematis dan terpadu. Kegiatan penilaian baik 
mengenai proses maupun hasil perlu dianalisis untuk kemudian dijadikan dasar dalam tindak 
lanjut untuk perbaikan dan pengembangan program  bimbingan dan konseling. Dengan 
dilakukan penilaian secara komprehensif, jelas dan cermat maka diperoleh data atau 
informasi tentang proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling yang kemudian 
dianalisis guna menentukan tindak lanjut. Data dan informasi ini dapat dijadikan bahan untuk 
pertanggungjawaban/ akuntabiltas pelaksanaan program bimbingan dan konseling di 
sekolah. 
 
C. Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut 
 

 Salah satu alasan mengapa bimbingan dan konseling (BK) tidak termasuk kedalam 
struktur kurikulum 2013 adalah karena bimbingan konseling bukanlah mata pelajaran yang 
harus dikuasai oleh peserta didik, akan tetapi lebih kepada tindakan manajemen atau 
pengelolaan “masalah” peserta didik agar mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan 
tugas perkembangnnya. Dalam struktur kurikulum 2013 khususnya pada jenjang pendidikan 
SMA/SMK kecuali mata pelajaran wajib yang harus ditempuh oleh peserta didik, juga 
terdapat kelompok mata pelajaran dan mata pelajaran yang harus dipilih sesuai dengan 
peminatannya. Pemilihan dan menetapan peminatan peserta didik menempatkan guru 
BK/Konselor sebagai fasilitator yang dapat membantu peserta didik memilih dan menetapkan 
peminatannya sesuai dengan kemampuan dasar, bakat, minat dan kecenderungan 
pilihannya. 

Sebagai konsekuensi dari semangat kurikulum 2013 yang lebih memberikan porsi 
pelayanan bimbingan konseling pada pelayanan peminatan peserta didik, maka program 
pelayanan bimbingan dan konseling harus memuat pelayanan peminatan peserta didik, 
sehingga pelayanan peminatan peserta didik dilakukan melalui pelayanan bimbingan dan 
konseling. Untuk mendapatkan gambaran tentang keberhasilan pelayanan bimbingan dan 
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konseling, maka diperlukan penilaian proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling. 
Untuk selanjutnya hasil penilaian tersebut dianalisis untuk mengevaluasi apa pelayanan 
tersebut berjalan dengan baik. Sebagai ujud pertanggungjawaban dari tugas yang diberikan, 
guru BK/Konselor juga diwajibkan menyusun laporan pelaksanaan program (lapelprog). 

Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling merupakan 
rangkaian kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan dilakukan evaluasi secara 
komprehensif, jelas dan cermat maka diperoleh data atau informasi tentang proses dan hasil 
seluruh kegiatan konseling. Data dan informasi ini dapat dijadikan bahan untuk 
pertanggungjawaban/akuntabiltas pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling 
dan kegiatan tindak lanjut pelayanan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan 
kebutuhan, yang dalam hal ini evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pelaksanaan pelayanan 
bimbingan dan konseling, khususnya pelayanan peminatan peserta didik.  
 

1. Penilaian Proses dan Hasil Pelayanan Peminatan Peserta Didik 
 

Penilaian merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam pelayanan peminatan 
peserta didik. Penilaian bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dari layanan yang 
diberikan. Hasil penilaian dianalisis dan digunakan untuk menentukan kegiatan tindak lanjut. 
 

a. Pengertian Penilaian 
 

Penilaian menurut Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 merupakan “Proses 
pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar”. Dari 
pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa penilaian merupakan suatu kegiatan yang 
memiliki tahapan tertentu mulai dari proses pengumpulan data dan mengolah informasi 
untuk menentukan hasil belajar.  

Penilaian merupakan langkah penting dalam pelayanan peminatan peserta didik yang 
diselenggarakan oleh Guru BK/Konselor. Pelaksanaan penilaian pada pelayanan peminatan 
peserta didik di sekolah merupakan usaha, tindakan atau proses untuk menentukan derajat 
kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pelayanan 
peminatan peserta didik di sekolah dengan mengacu kepada kriteria atau patokan-patokan 
tertentu yang sesuai dengan program yang dilaksanakan. Kriteria atau patokan yang dipakai 
untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program pelayanan peminatan peserta didik di 
sekolah adalah mengacu pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan peserta didik 
dan pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung berperan memperoleh 
perubahan tingkah laku dan pribadi kearah yang lebih baik.  
 

b. Tujuan Penilaian 
 

Kegiatan penilaian pelaksanaan pelayanan peminatan peserta didik bertujuan untuk 
mengetahui atau memperoleh gambaran tentang keefektifan dan efisiensi dari kegiatan 
pelayanan peminatan peserta didik yang dilakukan oleh Guru BK/Konselor. Hasil penilaian 
pelayanan peminatan peserta didik di sekolah merupakan usaha, tindakan atau proses untuk 
menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan pelaksanaan program bimbingan dan 
konseling, khususnya pelayanan peminatan peserta didik. Hasil penilaian pelayanan 
peminatan peserta didik merupakan sebuah informasi yang akurat untuk dijadikan bahan 
pertimbangan bagi guru BK/Konselor dalam membantu peserta didik dalam pengambilan 
suatu keputusan.  
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c. Prinsip Penilaian 
 

Prinsip penilaian pelayanan peminatan peserta didik mengacu prinsip-prinsip 
penilaian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 
tentang Standar Penilaian, sebagai berikut: 
1) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang 

diukur. 
2) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak 

dipengaruhi subjektivitas penilai. 
3) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena 

berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, 
status sosial ekonomi, dan gender. 

4) Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari 
kegiatan pembelajaran. 

5) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan 
keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 

6) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek 
kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk 
memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 

7) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti 
langkah-langkah baku. 

8) Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi 
yang ditetapkan. 

9) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, 
prosedur, maupun hasilnya. 

 
d. Jenis Penilaian 
 

Jenis penilaian pelayanan peminatan peserta didik pada dasarnya dilakukan terhadap: 
(1) Proses kegiatan pelayanan pelayanan peminatan peserta didik, dan (2) Hasil kegiatan 
pelayanan peminatan peserta didik. Penilaian proses pelayanan pelayanan peminatan 
peserta didik dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan peminatan peserta 
didik dilakukan. Aspek penilaian proses, diantaranya adalah antusiasisme, keaktifan, dan 
keterlibatan peserta didik dan fihak-fihak terkait dalam pelayanan peminatan peserta didik. 
Penilaian proses pelayanan peminatan peserta didik juga dimaksudkan untuk memberikan 
umpan balik dan mengetahui efisiensi dan efektifitas terhadap pelayanan peminatan yang 
diberikan.  

Penilaian hasil pelayanan peminatan peserta didik dapat dilakukan pada menjelang 
diakhirinya kegiatan layanan atau setelah kegiatan layanan diberikan. Penilaian hasil 
dilakukan untuk mengukur pencapaian  dari tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan 
standar atau kriteria tertentu. 

Fokus penilaian dapat diarahkan pada perkembangan: 
1) Pemahaman baru (understanding) yang diperoleh melalui layanan, terkait dengan 

masalah tentang arah peminatan yang dihadapi konseli 
2) Perasaan positif (comfortable) sebagai dampak dari proses dan materi yang dibawakan 

melalui layanan peminatan 
3) Rencana kegiatan (action) yang akan dilaksanakan oleh konseli pasca layanan dalam 

rangka mewujudkan upaya pengentasan masalah yang dialaminya. 
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Berdasarkan pada rentang waktu pelaksanaannya penilaian hasil dapat 
diselenggarakan penilaian segera (LAISEG) menjelang diakhirinya proses layanan atau setelah 
diakhirinya sampai dengan rentang satu minggu. penilaian jangka pendek (LAIJAPEN) dalam 
rentang waktu satu minggu samapai satu bulan, dan penilaian jangka panjang (LAIJAPANG) 
satu bulan sampai dengan satu semester sesuai dengan tahapan.  
 
2. Evaluasi Pelayanan Peminatan Peserta Didik 
 

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan pelayanan peminatan peserta didik. Evaluasi 
didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan. Artinya, kegiatan evaluasi dimulai dengan 
analisis hasil penilaian. Untuk lebih memahami tentang evaluasi peminatan peserta didik 
berikut diuraikan tentang konsep dasar evaluasi yang mencakup pengertian, tujuan dan 
fungsi evaluasi, serta pelaksanaan evaluasi yang mencakup tahapan evaluasi. 

 
a. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Evaluasi 

 

Evaluasi difokuskan pada keterlaksanaan program yang telah dilakukan. Evaluasi 
program dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang valid dan reliable tentang 
keefektifan dan efisiensi program. Tahap evaluasi program diarahkan pada rencana program, 
pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu fokus evaluasi program adalah 
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pelayanan yang diberikan.  

Dalam keseluruhan pelayanan peminatan peserta didik, evaluasi bertujuan untuk 
memperoleh umpan balik terhadap keefektivan pelayanan yang telah dilaksanakan. Dengan 
informasi ini dapat diketahui sampai sejauh mana derajat keberhasilan pelayanan palayanan 
yang diberikan. Berdasarkan informasi ini dapat ditetapkan langkah-langkah tindak lanjut 
untuk memperbaiki dan mengembangkan program selanjutnya. Dengan demikian evaluasi 
program bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari 
program yang telah ditetapkan. 

Sedangkan fungsi evaluasi program pelayanan peminatan peserta didik di sekolah 
adalah : 
1) Memberikan umpan balik (feed back) kepada guru BK/Konselor untuk memperbaiki atau 

mengembangkan program pelayanan selanjutnya. 
2) Memberikan informasi kepada pihak pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, dan orang 

tua peserta didik tentang perkembangan sikap dan perilaku, atau tingkat ketercapaian 
tugas-tugas perkembangan peserta didik, agar secara bersinergi atau berkolaborasi 
meningkatkan kualitas implementasi program pelayanan peminatan peserta didik di 
sekolah.  

 
b. Pelaksanaan Evaluasi 

 

Evaluasi pelayanan peminatan peserta didik merupakan usaha untuk menilai sejauh 
mana pelaksanaan pelayanan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain 
bahwa keberhasilan pelaksanaan pelayanan peminatan peserta didik dalam pencapaian 
tujuan merupakan suatu kondisi yang hendak dilihat lewat evaluasi. 

Dengan demikian evaluasi pelayanan peminatan peserta didik di sekolah adalah 
segala upaya, tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan peminatan peserta didik di sekolah dengan 
mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan rencana pelayanan 
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peminatan peserta didik yang telah ditetapkan. Kriteria atau patokan yang dipakai untuk 
menilai keberhasilan pelaksanaan pelayanan peminatan peserta didik di sekolah adalah 
mengacu pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan peserta didik dan 
pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung berperan membantu peserta 
didik memperoleh perubahan perilaku dan pribadi ke arah yang lebih baik. 

Tahapan evaluasi pelayanan peminatan peserta didik, mencakup kegiatan: 1) 
Penyiapan bahan evaluasi, (2) Pelaksanaan evaluasi, dan (3) mengolah dan menganalisis hasil 
evaluasi 
1) Penyiapan Bahan Evaluasi 
 Pelaksanaan evaluasi pelayanan peminatan peserta didik membutuhkan instrumen yang 

dapat dijadikan sebagai alat ukur. Untuk mengevaluasi pelayanan peminatan di sekolah 
dituntut perangkat alat/instrument yang sesuai. Kualitas data dan informasi yang 
dihasilkan akan bergantung pada tingkat kevalidan alat/instrumen yang digunakan. Agar 
alat/instrumen yang digunakan dalam evaluasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan, 
maka evaluator (Guru BK/Konselor) dituntut kemampuan untuk memilih instrumen yang 
bisa digunakan dalam pelayanan peminatan peserta, selain itu diharapkan guru 
BK/Konselor mampu menyusun atau mengembangkan alat ukur/instrumen sendiri. 
Istrumen evaluasi yang umum ada dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah 
ialah tes dan non-tes. Pelaksanaan evaluasi yang berbentuk tes seperti: tes prestasi 
belajar, tes untuk mengungkap aspek-aspek psikologis (misalnya tes intelegensi, tes 
bakat skolastik, tes bakat khusus, inventori minat, dsb), penyelenggaraannya dilakukan 
oleh petugas yang memliki sertifikasi untuk melakukannya. Guru BK/Konselor hanya 
dapat menggunakan hasilnya sebagai dasar dalam melaksanakan pelayanan layanan 
bimbingan dan konseling di sekolah kepada peserta didik.  
Sedangkan instrumen yang bisa dikembangkan adalah evaluasi yang berbentuk non-tes, 
antara lain : Observasi, Wawancara, Skala Sikap, Angket, Studi Kasus, Catatan Insidental, 
Sosiometri, Inventori Kepribadian, Pemberian Penghargaan kepada Peserta Didik. 

2) Pelaksanaan Evaluasi  
Tahapan ini adalah tahap untuk memperoleh informasi tentang keadaan obyek dengan 
menggunakan alat yang telah diuji cobakan, pada pelayanan peminatan peserta didik. 
Langkah-langkah pengumpulan data adalah: 
a) Menentukan data apa saja yang kita butuhkan 
b) Menentukan cara-cara yang harus kita tempuh untuk memperoleh setiap jenis data 

yang kita butuhkan.  
c) Pemilihan alat yang akan kita pergunakan dalam pengumpulan data. 

3) Mengolah dan Menganalisis Hasil Evaluasi 
Pengolahan dan menganalisis hasil evaluasi dilakukan untuk menjadikan data lebih 
bermakna, sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap.  

 
3. Laporan Pelaksanaan Program dan Tindak Lanjut Pelayanan Peminatan Peserta Didik 
 

a.  Laporan Pelaksanaan Program 
 

Laporan pelaksanaan program (lapelprog) disusun sebagai ujud pertanggungjawaban 
dari tugas yang diberikan pada Guru BK/Konselor. Uraian tentang pelaporan pelayanan 
peminatan peserta didik dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
 



    

63 
 

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013  
 

SMA/SMK 

1). Pengertian Laporan 
 

Kata "Laporan" yang dibentuk dari kata dasar "Lapor" dan mendapat akhiran (sufiks)-
an, yang dapat diberi arti sebagai segala sesuatu yang dilaporkan atau pemberitahuan 
tentang sesuatu. Sedangkan Siswanto (1982:62) memberikan batasan tentang laporan 
(report) yaitu sebagai informasi tertulis yang dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban atas 
sesuatu penugasan.  

Dengan demikian, laporan juga dapat dikatakan sebagai sesuatu macam dokumen 
yang disampaikan atau menyampaikan informasi mengenai sebuah masalah yang telah atau 
tengah diselidiki, dalam bentuk fakta-fakta yang diarahkan kepada pemikiran atau tindakan 
yang akan diambil (Keraf, 1993 : 284). 

 
2). Tujuan Penyusunan Laporan 

 

Laporan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tugas yang diberikan dari Kepala 
Sekolah. Disamping itu laporan juga dapat dijadikan bukti keterlaksanaan suatu program. 
Dalam pengembangan Guru BK/Konselor lebih lanjut, laporan pelaksanaan program juga 
dapat dijadikan dasar guna perencanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjut. 

 

3). Komponen Laporan 
 

Komponen yang harus dijelaskan dalam laporan pelaksanaan program (lapelprog) 
pelayanan arah peminatan antara lain : 
a) Jenis kegiatan layanan yang dilakukan 
b) Waktu pelaksanaan kegiatan  
c) Sasaran kegiatan  
d) Hasil yang dicapai didasarkan pada hasil penilaian proses dan hasil. 
e) Analisis hasil penilaian proses dan hasil. 
f) Rencana tindak lanjut, serta 
g) Faktor-faktor yang menunjang dan/atau menghambat pelaksanaan kegiatan. 
 

4) Langkah-langkah Pelaporan  
 

Langkah yang harus ditempuh dalam penyusunan laporan pelaksanaan program 
(lapelrog) pelayanan peminatan peserta didik adalah: 
a) Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, berikut faktor-faktor yang menunjang 

dan menghambat keterlaksanaan kegiatan. Jabaran pelaksanaan kegiatan didasarkan 
pada program yang telah dibuat, terutama program harian.  

b) Menganalis hasil penilaian untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas kegiatan yang 
dilakukan guna mengevaluasi program yang telah dilakukan. 

c) Menentukan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan guna menuntaskan permasalah 
atau pengembangan peserta didik agar lebih optimal. 

d) Menyusun laporan pelaksanaan program berdasarkan hasil evaluasi program. 
 
b. Tindak Lanjut 

 

Tindak lanjut merupakan kegiatan yang dilakukan setelah evaluasi program dilakukan. 
Kegiatan tindak lanjut yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menindaklajuti kegiatan 
pelayanaan peminatan peserta didik yang diberikan. Kegiatan tindak lanjut ini sebagai upaya 
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untuk menuntaskan bantuan, perbaikan dan/atau pengembangan program BK pada tahun 
pelajaran berikutnya. 

Kegiatan tindak lanjut dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh dalam evaluasi 
program, maka Guru BK/Konselor: (1) memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat 
atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai; (2) mengembangkan program dengan 
menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau 
efektifitas program.  
Hasil analisa ditindak lanjuti dengan menyusun program selanjutnya sebagai kesinambungan 
program, misalnya mengembangkan jejaring pelayanan agar pelayanan BK lebih optimal, 
melakukan alih tangan kasus bagi peserta didik yang memerlukan bantuan khusus dari ahli 
lain, serta mengembangkan komitmen baru kebijakan orientasi dan implementasi pelayanan 
peminatan peserta didik selanjutnya. 

Disamping itu sebagai ujud akuntabilitas pelayanan, kejelasan program, proses 
implementasi dan hasil-hasil yang dicapai serta informasi yang dapat menjelaskan apa dan 
mengapa sesuatu proses dan hasil terjadi atau tidak terjadi. Hal yang amat penting dalam 
akuntabilitas adalah menginformasikan kepada pihak terkait (Kepala Sekolah, guru dan orang 
tua) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan 
keterlaksanaan atau ketercapaian pelaksanaan program BK termasuk pelayanan peminatan 
peserta didik. Oleh karena itu Guru BK/Konselor perlu menguasai data dan bertindak atas 
dasar data yang terkait dengan perkembangan peserta didik. Dalam menyampaikan 
informasi yang dimaksud Guru BK/Konselor dapat memanfaatkan waktu-waktu 
tertentu/khusus pada pertemuan dengan Kepala Sekolah dan Guru Mata Pelajaran di akhir 
tahun atau di awal tahun pelajaran atau pertemuan dengan orang tua. 
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H. LEMBAR KERJA 
 
 

LEMBAR KERJA 

 
Kegiatan :   Identifikasi Kegiatan Pelayanan Peminatan Peserta Didik dan 

Penyusunan Program BK 
Waktu  :  6 x 45 menit 
Bahan :  Modul Pengelolaan Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013 
 Pedoman Peminatan Peserta Didik 
 Lembar Kerja 
Tujuan  :  Peserta dapat mengidentifikasi berbagai jenis pelayanan peminatan 

peserta didik guna penyusunan program bimbingan dan konseling. 
 
Skenario Kegiatan:  
1. Fasilitator membagikan peserta dalam 5 kelompok 
2. Fasilitator menjelaskan tentang tugas yang harus dikerjakan dan cara pengisian 

formatnya. 
3. Peserta berdiskusi mengisi format identifikasi kegiatan pelayanan peminatan peserta 

didik. 
4. Peserta memasukkan hasil identifikasi kegiatan pelayanan peminatan peserta didik pada 

program bimbingan dan konseling 
5. Kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok dan kelompok lain memberikan 

masukan guna perbaikan. 
6. Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi. 
 
Tugas : 
1. Identifikasi program pelayanan peminatan peserta didik. 
2. Susunlah program BK yang memuat pelayanan peminatan peserta didik. 
 

LK 2.1 
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IDENTIFIKASI PROGRAM PEMINATAN PESERTA DIDIK SMP 

 

No. Kegiatan Waktu Pelaksana Kegiatan Keterangan 

A. Pengumpulan Data dan 
Informasi 

 
 
 
 
 
 

 

   

B. Informasi Peminatan 
 
 
 
 
 
 

 

   

C. Indentifikasi dan Penetapan 
Peminatan 
 
 
 
 
 
 
 

   

D. Penyesuaian 
 
 
 
 

 
 

 

   

E. Monitoring dan Tindak Lanjut 
 
 
 
 
 
 

 

   

 



    

67 
 

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013  
 

SMA/SMK 

 

 

LEMBAR KERJA 

 

Kegiatan : Diskusi Kelompok Menyusun Rencana Pelaksanaan Layanan 

Waktu  :  4 x 45 menit 

Bahan :  Modul Pengelolaan Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum 
2013 

  Lembar Kerja 

Tujuan :   Peserta dapat menyusun RPL format klasikal, kelompok dan individual  

 

Skenario Kegiatan:  

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok. 
2. Fasilitator menjelaskan tentang tugas yang harus dikerjakan dan cara pengisian 

formatnya. 
3. Peserta berdiskusi untuk menyusun 4 (empat) RPL untuk layanan format klasikal, 

bimbingan kelompok, konseling kelompok  dan konseling individual 
4. Kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok dan kelompok lain memberikan 

masukan guna perbaikan. 
5. Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi. 

 
Tugas : 
Susunlah RPL (Rencana Pelaksanaan Layanan) Bimbingan dan Konseling layanan format 
klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok  dan konseling perorangan.

LK 2.2 
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Contoh Format RPL : 

RPL BIMBINGAN DAN KONSELING 
Layanan  Informasi  *) 

 

1. Materi/Topik Bahasan  :  
2. Bidang Bimbingan   :  
3. Fungsi Layanan   : 
4. Sasaran Layanan/Semester   :  Kelas ……../  
5. Tempat Penyelenggaraan   :    
6. Waktu Penyelenggaraan   :   
7. Pihak-pihak yang Dilibatkan   :   
8. Metode     : 
9. Tujuan Layanan  : 

10. Uraian Kegiatan/Skenario  :  
a. Kegiatan pendahuluan 
b. Kegiatan Inti 
c. Kegiatan Penutup 

11. Sumber/Bahan dan Alat   :  
12. Rencana Penilaian *)   :  

- Laiseg  
- Laipen  
- Laijapan 

13. Catatan Khusus   :  
 

*) tentukan sesuai kebutuhan 
 

                    ……………. ,  ……………………….20 … 

Mengetahui,        

Kepala SMA ……… ,      Guru BK/Konselor,  

 

…………………………………………           …………..…………………………. 
 NIP.        NIP.   

 
Lampiran 

1. Uraian materi 
2. Instrumen penilaian 
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LEMBAR KERJA 

 

Kegiatan  :   Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program (Lapelprog) 

Waktu  :  4 x 45 menit 

Bahan :  Pedoman Peminatan Peserta Didik,  

  Modul Pengelolaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam 
Implementasi Kurikulum 2013 

  Lembar Kerja 

Tujuan :   Peserta dapat menyusun laporan pelaksanaan program pelayanan 
bimbingan dan konseling 

Skenario Kegiatan:  

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok. 
2. Masing-masing kelompok ditujuk ketua dan sekertaris kelompok 
3. Fasilitor membagikan lembar kerja 
4. Fasilitator menjelaskan tugas kelompok, yaitu : menyusun Laporan Pelaksanaan Program 

(Lapelprog) Pelayanan Bimbingan dan Konseling 
5. Kelompok mendiskusikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Program (Lapelprog) 
6. Fasilitator memberikan reviu terhadap hasil kerja kelompok. 

 
Tugas : 
Susunlah Laporan Pelaksanaan Program (Lapelprog) Pelayanan Bimbingan dan Konseling, 
khususnya Pelayanan Peminatan Peserta Didik yang mencakup 5 tahapan kegiatan : 
1.  Pengumpulan Data dan Informasi 
2.  Pemberian Informasi 
3.  Identifikasi dan Penetapan Peminatan Peserta Didik 
4.  Penyesuaian 
5.  Monitoring dan Tindak Lanjut 

LK 2.3 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM (LAPELPROG) 

PELAYANAN PEMINATAN PESERTA DIDIK 

 

No. Jenis Kegiatan 
Waktu 

Pelaksanaan 
Sasaran 

Hasil Evaluasi 
Analisis 

Tindak 
Lanjut Proses Hasil 

1. Pengumpulan 
Data dan 
Informasi 
 
 
 
 
 

      

2. Pemberian 
Informasi 
 
 
 
 
 

      

3. Identifikasi dan 
Penetapan 
Peminatan 
Peserta Didik  
 
 
 
 

      

4. Penyesuaian 
 
 
 
 
 

      

5. Manitoring dan 
Tindak Lanjut 
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MATERI III 

ASSESMEN DAN PENETAPAN PEMINATAN PESERTA DIDIK 
DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

 
A.  PENGANTAR 
  
Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya 
memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara yang produktif, kreatif, 
inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 lebih sensitif dan respek terhadap 
perbedaan kemampuan dan kecepatan belajar peserta didik.  
 
Dalam implementasi kurikulum 2013, ditegaskan adanya daerah garapan yang disebut 
peminatan peserta didik. Bidang peminatan ini menjadi substansi pokok pekerjaan guru 
bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah/madrasah. Meskipun demikian, pelayanan 
bimbingan dan konseling tentulah tidak hanya sekedar menangani program atau wilayah 
peminatan saja. Tugas guru BK atau konselor jauh lebih luas daripada bidang peminatan itu 
sendiri, yaitu menyangkut pengembangan pribadi peserta didik ke arah kemandirian diri yang 
juga mampu mengendalikan diri dan mengelola lingkungannya.  
 
Salah satu tahapan dalam pelayanan peminatan peserta didik adalah identifikasi dan 
penetapan peminatan peserta didik. Pemahaman guru BK atau konselor terhadap hakekat 
assesmen, teknik dan prosedur assemen, dan pemahaman hasil interpretasi, 
pengkomunikasian hasil, serta penggunaan hasil assesmen peminatan peserta didik sangatlah 
esensial untuk membantu mengarahkan peserta didik kepada minat yang sesuai dengan 
potensi dan daya dukung lingkungan yang dimilikinya. Kesesuaian dalam penetapan 
peminatan peserta didik ini tentunya akan membantu dalam proses belajar dan keberhasilan 
dalam belajar yang dijalaninya. 
 
B. KOMPETENSI 
 

Peserta pelatihan dapat: 
1. Memahami pengertian, tujuan, manfaat, jenis dan prosedur assesmen BK. 
2. Menyebutkan berbagai pengukuran kecerdasan, bakat dan minat peserta didik.  
3. Membaca dan mengkomunikasikan hasil pengukuran. 
4. Menggunakan hasil assesmen, khususnya dalam penetapan peminatan peserta didik. 
5. Mengidentifikasi data dan informasi berdasarkan hasil assesmen untuk menetapkan 

peminatan pesera didik. 

 
C.  LINGKUP MATERI 
 

1. Assesmen dalam BK. 
2. Pengukuran Kecerdasan, Bakat dan Minat. 
3. Identifikasi dan Penetapan Peminatan Peserta Didik. 
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D.  INDIKATOR 
 

1. Menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat assesmen dalam BK. 
2. Menyebutkan jenis-jenis instrumen assesmen baik tes maupun non tes. 
3. Menjelaskan prosedur assesmen untuk penelusuran arah peminatan peserta didik. 
4. Menyebutkan berbagai pengukuran kecerdasan, bakat, minat peserta didik. 
5. Membaca dan mengkomunikasikan hasil pengukuran kecerdasan, bakat, minat peserta 

didik. 
6. Menggunakan hasil assesmen untuk menetapkan peminatan peserta didik. 
7. Mengidentifikasi data dan informasi hasil assesmen untuk menetapkan peminatan 

peserta didik. 

 
E.  PERANGKAT PELATIHAN 
 

1.  Bahan Tayang. 
a. PPT 3.1  Assesmen dalam BK 
b. PPT 3.2  Pengukuran Kecerdasan, Bakat dan Minat 
c. PPT 3.3  Identifikasi dan Penetapan Peminatan Peserta Didik 

2.  Lembar Kerja. 
a.  LK 3.1  Penyusunan Instrumen Pengukuran Non Tes 
b. LK 3.2  Simulasi membaca dan mengkomunikasikan hasil pengukuran 
c. LK 3.3  Simulasi penetapan peminatan peserta didik 

3. ATK 
 
F. LANGKAH KEGIATAN 
 
1. Paparan dan curah pendapat tentang materi yang disajikan 
2. Tanya jawab tentang materi yang disajikan 
3. Diskusi Kelompok menyelesaikan tugas 
4. Presentasi hasil kerja kelompok 
5. Penyimpulan materi yang disajikan 
 
G. HANDOUT 
 

Materi 3 
1. Assesmen dalam BK 
2. Pengukuran Kecerdasan, Bakat dan Minat 
3. Identifikasi dan Penetapan Peminatan Peserta Didik 
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 MATERI 3 
 

ASSESMEN DAN PENETAPAN PEMINATAN PESERTA DIDIK  
 

A. Asesmen dalam BK 
 

1. Hakekat Asesmen 
 

  Asesmen adalah penilaian terhadap diri individu guna pemberian pelayanan 
bimbingan dan konseling agar sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan masalah konseli. Pada 
hakekatnya asesmen merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan 
menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya, untuk 
mendapat gambaran berbagai kondisi individu sebagai dasar pengembangan program 
layanan bimbingan konseling yang sesuai kebutuhan. 
 

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Asesmen 
 

  Asesmen adalah suatu prosedur sistematis untuk mengumpulkan informasi yang 
digunakan untuk membuat inferensi atau keputusan mengenai karakteristik seseorang 
(American Educational Research Association [AERA], American Psychological Association 
[APA], dan National Council on Measurement in Education [NCME], 1999). Kegiatan asesmen 
dilakukan untuk memperoleh gambaran berbagai kondisi individu dan lingkungannya sebagai 
dasar pengembangan program layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan.  
  Asesmen dalam kerangka kerja bimbingan dan konseling memiliki kedudukan 
strategis, karena memiliki kedudukan sebagai fondasi dalam perancangan program 
bimbingan dan konseling (BK) yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan karena 
kesesuaian program dan gambaran dari peserta didik dan kondisi lingkungannya dapat 
mendorong pencapaian tujuan pelayanan bimbingan dan konseling. Dapat dikatakan bahwa 
asesmen dalam bimbingan dan konseling sebagai dasar penetapan program layanan  BK 
(Depdiknas, 2007). 
  Ruang lingkup asesmen dalam layanan bimbingan dan konseling meliputi 2 (dua) 
bidang pokok, yakni: 
a. Asesmen lingkungan, terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan 

Sekolah/Madrasah dan masyarakat (orang tua peserta didik), sarana dan prasarana 
pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, dan kebijakan pimpinan 
Sekolah/madrasah. 

b. Asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik, menyangkut karakteristik peserta didik, 
seperti asepek-aspek fisik (kesehatan dan keberfungsiannya), kecerdasan, motif belajar, 
sikap dan kebiasaan belajar, minat-minatnya (pekerjaan, olah raga, seni, jurusan, dan 
keagamaan), masalah-masalah yang dialami, dan kepribadian; atau tugas-tugas 
perkembangannya, sebagai acuan dasar untuk memberikan pelayanan bimbingan dan 
konseling.   
 

3. Tujuan  dan Fungsi Asesmen 
 

  Asesmen dilakukan untuk mengetahui keadaan peserta didik pada saat tertentu, 
baik potensi yang dimiliki maupun berbagai kelemahan yang dimiliki peserta didik sebagai 
bahan untuk menyusun suatu program pelayanan bimbingan dan konseling sehingga dapat 
melakukan layanan/intervensi secara tepat. 
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 Dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling, asesmen mempunyai fungsi sebagai 
berikut: 
a. sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam membuat diagnosis psikologis.  
b. mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya serta 

sebagai dasar mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara 
optimal  

c. mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana pencapaian 
tujuan tersebut  

d. mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya  
e. hasil asesmen sebagai dasar  untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari 

lingkungannya  
f. Sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program 

 

4. Prinsip-prinsip Asesmen 
  

  Untuk memperoleh hasil yang baik, sebuah asesmen harus memenuhi beberapa 
prinsip, yaitu:  
a. Sesuai dengan norma masyarakat atau filosofi hidup 
 Artinya setiap tahapan asesmen yang dilakukan jangan sampai bertentangan dengan 

filsafat hidup dan tata nilai yang berlaku di masyarakat.  
b. Keterpaduan 
 Asesmen hendaknya merupakan bagian integral dari program atau sistem pendidikan, 

yang harus dipenuhi dalam penyusunan program guna mencapai tujuan. Oleh karena itu, 
perencanaan asesmen harus sudah ditetapkan pada saat perencanaan program, 
sehingga jenis instrumen asesmen, tujuan pelayanan, dan alat pelayanan tersusun dalam 
satu pola keterpaduan yang harmonis.  

c. Realistis 
 Pelaksanaan asesmen harus didasarkan pada pertanyaan apakah sesuatu yang akan 

diukur itu benar-benar dapat diukur? Dengan kata lain, instrumen assesmen yang akan 
digunakan harus memiliki batasan atau indikator-indikator yang jelas, operasional, dan 
dapat diukur.  

d. Tester yang terlatih (qualified) 
 Asesmen harus dilakukan dan dikelola oleh orang yang mampu melakukan atau 

qualified. Hal ini sangat penting karena keputusan yang akan diambil merupakan hal 
yang sangat penting bagi sasaran assesmen. 

e. Keterlibatan peserta didik 
 Untuk dapat mengetahui sejauh mana peserta didik berhasil dalam proses pelayanan 

bimbingan dan konseling yang dijalaninya secara aktif, maka peserta memerlukan suatu 
asesmen. Dengan demikian, assesmen bagi peserta didik merupakan tuntutan atau 
kebutuhan. Pelaksanaan assesmen oleh konselor merupakan upaya dalam memenuhi 
tuntutan atau kebutuhan peserta didik akan layanan bimbingan dan konseling.  

f. Pedagogis 
 Disamping berfungsi sebagai alat, asesmen juga berperan sebagai upaya untuk perbaikan 

sikap dan tingkah laku ditinjau dari sisi pedagogis. Asesmen dan hasil-hasilnya hendaknya 
dapat dipakai sebagai alat untuk memotivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan 
pelayanan bimbingan dan konseling. Hasil assemen hendaknya juga dirasakan sebagai 
penghargaan bagi peserta didik.  
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g. Akuntabilitas 
 Keberhasilan proses pelayanan bimbingan dan konseling perlu disampaikan kepada 

pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban 
(accountability). Pihak-pihak tersebut antara lain: orangtua siswa, masyarakat, calon 
pemakai lulusan, sekolah, dan pemerintah. Pihak-pihak tersebut perlu mengetahui 
keadaan atau tingkat kemajuan belajar siswa atau lulusan agar dapat dipertimbangkan 
pemanfaatan atau tindak lanjutnya.  

h. Teknik Assesmen yang Bervariasi dan Komprehensip 
 Agar diperoleh hasil assesmen yang objektif, dalam arti dapat menggambarkan prestasi 

atau kemampuan peserta didik yang sebenarnya, maka assesmen harus menggunakan 
berbagai teknik dan sifatnya komprehensif. Dengan sifat komprehensif, dimaksudkan 
agar kemampuan dan permasalahan yang diungkap komprehensif yang mencakup 
berbagai bidang pelayanan bimbingan dan konseling. 

i. Tindak Lanjut 
 Hasil assesmen hendaknya diikuti dengan tindak lanjut. Data hasil assemen sangat 

bermanfaat bagi konselor, tetapi juga sangat bermanfaat bagi peserta didik, dan sekolah. 
Oleh karenanya perlu dikelola dengan sistem administrasi yang teratur. Hasil assesmen 
harus dapat ditafsirkan sehingga konselor dapat memahami kemampuan dan 
permasalahan setiap peserta didik sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan 
program pelayanan bimbingan dan konseling sehingga sesuai dengan kondisi, kebutuhan 
dan masalah peserta didik.  

 
5. Prosedur Asesmen 
  

  Asesmen adalah kegiatan yang memerlukan prosedural yang ketat. Hal ini disebabkan 
karena asesmen dilakukan dalam rangka pemecahan masalah, yang membutuhkan  
pengumpulan informasi yang terintegrasi mengenai individu  dalam hubungannya dengan 
pembuatan keputusan atau inferensi mengenai individu. Menurut Urbina (2004), untuk 
membantu konselor dalam melakukan kegiatan asesmen, maka terdapat 4 (empat) langkah, 
dalam kegiatan ini, yakni:  
a. identifikasi masalah; merupakan langkah pertama dalam melakukan asesmen, 

mengidentifikasi masalah yang ada dari individu yang akan diasses. 
b. Memilih dan mengimplementasikan metode asesmen; dalam hal ini adalah langkah 

memilih dan mengimplementasikan metode pengumpulan data (contoh, interview, test, 
observasi). 

c. Mengevaluasi informasi asesmen; dalam hal ini, kegiatan skoring, interpretasi, dan 
integrasi informasi dari keseluruhan metode asesmen dan sumber-sumber untuk 
menjawab pertanyaan yang diajukan. 

d. Laporan hasil asesmen dan pembuatan rekomendasi; langkah terakhir dari proses 
asesmen adalah melaporkan hasil dan pembuatan rekomendasi. Langkah ini meliputi, (a) 
gambaran individu yang dinilai dan situasinya, (b) pelaporan hipotesis secara umum 
mengenai individu, (c) dukungan hipotesis dengan informasi asesmen, dan (d) pengajuan 
rekomendasi dalam hubungannya dengan alasan yang rasional (Kaufman dan 
Lichtenberger, 2002; Ownby, 1997; Sattler, 2008)  
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6. Penyusunan Instrumen dan Analisis Hasil Asesmen 
 

a. Penyusunan Instrumen Asesmen 
 

  Kemampuan menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen merupakan salah 
satu kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor dalam memberikan layanan bimbingan 
dan konseling di sekolah. Penyusunan instrumen dilakukan untuk memperoleh data atau 
informasi yang dibutuhkan karena belum ada instrumen yang dapat mengukur aspek 
tersebut. Walaupun sudah ada instrumen, dapat dilakukan adaptasi sesuai dengan 
karakteristik subyek dan wilayah administratif. Kemampuan bagi konselor ini diperlukan 
dalam proses pengumpulan data peserta didik maupun lingkungan.  
  Menurut Djaali dan Muljono (2008), langkah-langkah yang dilakukan dalam 
penyusunan dan pengembangan instrumen adalah: 
1) Identifikasi tujuan utama penggunaan instrumen; Tujuan utama pengembangan 

isntrumen ditentukan oleh konselor sebagai pengembangan instrumen, antara lain untuk 
diagnostik, penempatan, identifikasi, dan sebagainya. 

2) Identifikasi tingkah laku yang mewakili konstruk tertentu; untuk pengembangan 
instrumen, perlu ditentukan konsep sampel tingkah laku yang “valid” dapat mewakili 
konstruk teori yang akan diukur. 

3) Mengembangkan dimensi dan indikator variabel yang sesungguhnya secara eksplisit 
telah tertuang pada rumusan konstruk variabel.  

4) Mempersiapkan kisi-kisi instrumen dan proporsi butir yang menjadi fokus. 
5) Menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum 

dari satu kutub ke kutub lain yang berlawsanan. Sebagai contoh, tidak setuju ke setuju, 
negatif ke positif, tidak pernah ke selalu, dan lain sebagainya. 

6) Mengkonstruksi sejumlah draf butir; Butir instrumen yang dibuat diusahakan sebanyak-
banyaknya karena pada tahap selanjutnya, butir-butir tersebut akan diseleksi, mana yang 
paling baik.  

7) Mereview butir dengan memperhatikan: akurasi, kesesuaian dan relevansi spesifikasi 
instrumen, kekurangan konstruksi butir yang bersifat teknis, tata bahasa, bias, dan 
keterbacaan.  

8) Melakukan uji coba awal; uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas dan ketepatan 
ukur (reliabilitas) instrumen.  

9) Melakukan uji coba kepada sampel yang lebih besar; Setelah melakukan uji coba awal, 
isntrumen dapat diuji coba kembali kepada responden yang lebih besar dan lebih 
bervariasi sesuai keluasan tujuan pengembangan instrumen. 

10) Menentukan analisis statistik yang sesuai dan mengeliminasi butir yang tidak sesuai 
dengan kriteria. 

11) Mendesain dan melakukan perhitungan validitas dan reliabilitas instrumen.  
12) Mengembangkan panduan atau pedoman untuk pengadministrasian, pemberian skor, 

dan interpretasi. Perangkat akhir tersebut meliputi bagian-bagian pokok, yakni (Crocker 
dan Algina, 1986): (a) petunjuk pengerjaan, (b) perangkat butir soal yang berupa daftar 
pertanyaan atau pernyatan, dan (3) cara penafsiran.  
 

b. Analisis Hasil Asesmen 
 

  Prosedur analisis asesmen merupakan salah satu langkah penting dalam kegiatan 
asesmen. Konselor, harus mempunyai pemahaman melakukan skoring terhadap asesmen, 
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serta interpretasi dan maknanya. Terdapat beberapa tipe skor untuk menampilkan 
performansi pada suatu asesmen, seperti persentil, Skor T, skor deviasi IQ, stanine, dan lain 
sebagainya. Instrumen asesmen dapat berbeda dalam hubungannya dengan skoring yang 
digunakan.  
  Kegiatan skoring, dapat dilakukan secara manual atau menggunakan bantuan 
komputer, atau dapat juga dilakukan oleh klien sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut, maka 
The Code of Professional Responsibilities in Educational Measurement (1995) dalam 
Drummond dan Jones (2010), menyatakan bahwa skoring asesmen dapat dilakukan dengan 
pantas dan efisien dan juga hasilnya dapat dilaporkan secara akurat dan tepat. Berkenaan 
dengan hal tersebut, maka konselor mempunyai tanggungjawab profesional dalam hal: 
1) Menyediakan informasi yang lengkap dan akurat mengenai skoring, jadwal pelaporan, 

proses skoring yang digunakan, acuan rasional untuk pendekatan skoring, prosedur 
pengendalian kualitas, format pelaporan. 

2) Memastikan akurasi hasil dari asesmen dengan melakukan prosedur pengendalian 
kualitas yang rasional sebelumnya, selama, dan sesudah skoring. 

3) Meminimalisasi pengaruh skoring dari faktor-faktor yang tidak relevan dari tujuan 
asesmen.  

4) Menyediakan hasil skor yang benar untuk klien. 
5) Memproteksi informasi yang bersifat rahasia dari identifikasi individu berdasarkan acuan 

hukum yang berlaku. 
6) Menentukan proses yang rasional dan terbuka untuk melakukan skoring asesmen 

kembali.  
 
B. Pengukuran Kemampuan Dasar, Bakat dan Minat Peserta Didik 
 

1. Jenis Pengukuran Kemampuan Dasar, Bakat dan Minat 
 

 Terdapat 2 (dua) jenis asesmen dalam bimbingan dan konseling, yakni asesmen teknik 
non-tes, dan asesmen teknik tes. Dilihat dari kecenderungan penggunaannya, maka asesmen 
teknik non-tes paling banyak digunakan oleh konselor. Prosedur perancangan, 
pengadministrasian, pengolahan, analisis, dan penafsirfannya relatif lebih sederhana  
sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami. Berbagai bentuk asesmen teknik non-tes 
yang selama ini sering digunakan antara lain pedoman wawancara, pedoman observasi, 
angket, Daftar Cek Masalah (DCM), sosiometri, Alat Ungkap Masalah Umum (AUM-U), Alat 
Ungkap Masalah Belajar (AUM-PTSDL), Inventori Tugas Perkembangan (ITP), dan lain 
sebagainya.  

 Pada sisi lain, asesmen teknik tes hanya digunakan oleh sebagian konselor yang telah 
memiliki sertifikasi untuk menggunakan asesmen teknik tes psikopedagogis. Asesmen tes 
memiliki banyak jenis, di antaranya adalah: 
a. Tes Kecerdasan, antara lain: 

1) Tes kecerdasan yang dikembangkan oleh Wechsler (The Wechsler Preschool and 
Primary Scale of Intelligence, The Wechsler Intelligence for Children, The Wechsler 
Adult Intelligence Scale, The Wechsler Bellevue Intelligence Scale),  

2) The Drawing of man from Goodenough Haris,  
3) Tes kecerdasan yang dikembangkan oleh J.C. Raven (Tes Colour Progressive Matrics, 

Tes Progressive Matrics Standard, Tes Progressive Matrics Advance).  
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b. Tes bakat antara lain Flanagan Aptitude Classification Test, General Aptitude Test 
Battery, Differential Aptitude Test (DAT), Scholastic Aptitude Test.  

c. Tes minat antara lain Strong Vocational Interest Blank, Kuder Preference Record  
d. Tes kemampuan kerja antara lain Kraepelin Test. Pauli Test,  
e. Tes kepribadian antara lain Rorschach, Wartegg Test, Baum Test, Draw A Man Test, 

Edward Personal Preference Schedule, Study of values,  
f. Tes kematangan sosial.  

 
2. Tujuan Pengukuran Kemampuan Dasar, Bakat dan Minat 

 
 Hasil skor yang diperoleh dan  telah dianalisis kemudian dberi bobot sesuai  dengan 

kreteria yang telah ditentukan. Hasil penilaian tersebut menunjukkan kondisi, potensi yang 
ada pada diri peserta didik. 

 Selanjutnya hasil yang diperoleh dari hasil pengukuran digunakan sebagai dasar: 
a. Untuk menyaring dan mengidentifikasi anak 
b. Untuk membuat keputusan tentang penempatan anak 
c. Untuk merancang individualisasi pendidikan 
d. Untuk memonitor kemajuan anak secara individu 
e. Untuk mengevaluasi keefektifan program. 

 
C. Penetapan Peminatan Peserta Didik  
 

 Langkah ini terfokus pada mengidentifikasi potensi diri, minat, dan kelompok 
peminatan mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman  mata pelajaran yang ada 
di satuan pendidikan yang dimasukinya. Dalam kurikulum 2013 ini, minimal ada 2 (dua) hal 
yang menjadi pertimbangan penetapan peminatan peserta didik, yaitu pilihan dan 
kemampuan peserta didik. Pilihan peserta didik terhadap kelompok peminatan mata 
pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman  mata pelajaran dijaring melalui angket. 
Dalam pemilihan peminatan tersebut, peserta didik diharuskan mempertimbangkan potensi 
diri, prestasi belajar dan prestasi non akademik yang telah diperoleh, cita-cita, minat belajar 
dan perhatian orang tua. Dalam pemilihan dan penetapan peminatan, peserta didik harus 
membicarakan dengan orang tua. Apabila terjadi kesulitan atau ketidakcocokan antara 
pilihan peserta didik dengan orang tua, maka peserta didik dan/atau orang tua dapat 
berkonsultasi dengan Guru BK/Konselor.  

 Sedangkan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dilakukan oleh Guru 
BK/Konselor dengan menganalisis nilai raport kelas VII, VIII dan IX, Nilai UN di SMP, dan 
prestasi non akademik. Dari analisis tersebut ditetapkan kecenderungan peminatan peserta 
didik pada pilihan  peminatan kelompok  mata pelajaran, pilihan peminatan lintas mata 
pelajaran, dan pilihan peminatan pendalaman  mata pelajaran. Bila tersedia data lain seperti 
deteksi potensi peserta didik dan rekomendasi Guru BK/Konselor SMP/MTs dapat juga 
dijadikan pertimbangan.  

  Langkah identifikasi dan penetapan peminatan peserta didik dapat digambarkan 
dengan diagram berikut : 
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Diagram 3.1 : Pengorganisasian Peminatan Peserta Didik 

  
 Proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik yang difasilitasi oleh Guru 

BK/Konselor tersebut diharapkan pilihan dan penetapan peminatan kelompok  mata 
pelajaran, peminatan lintas mata pelajaran, dan peminatan pendalaman mata pelajaran yang 
diminatinya sesuai dengan potensi diri peserta didik, sehingga terjadi “the right man on the 
right place”. Dengan ketepatan dalam memilih dan menetapkan peminatan kelompok mata 
pelajaran, peminatan lintas mata pelajaran, dan peminatan pendalaman  mata pelajaran, 
maka akan menunjang kelancaran dalam proses pembelajaran, keberhasilan dalam belajar, 
dan keberhasilan pengembangan karir lebih lanjut. Disamping itu juga akan menunjang 
perkembangan peserta didik agar 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 sehingga 
dapat mencapai perkembangan yang optimal. Perkembangan optimal bukan sebatas prestasi 
sesuai dengan kapasitas intelektual dan minat yang dimilikinya, melainkan sebagai sebuah 
kondisi perkembangan yang memungkinkan peserta didik mampu mengambil pilihan dan 
keputusan secara sehap dan bertanggung jawab serta memiliki daya adaptasi tinggi terhadap 
dinamika kehidupan yang dihadapi. 
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H. LEMBAR KERJA 

 

 

LEMBAR KERJA 

 

Kegiatan  :   Penyusunan Instrumen Pengukuran Non-tes 

Waktu  :  4 x 45 menit 

Bahan :  Modul Pengukuran Peminatan Peserta Didik 

  Lembar Kerja 

Tujuan :   Peserta dapat menyusun instrumen pengukuran non-tes untuk 

pelayanan peminatan peserta didik 

 

Skenario Kegiatan:  

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 8 kelompok. 

2. Masing-masing kelompok ditunjuk ketua dan sekertaris kelompok 

3. Fasilitator menjelaskan tugas kelompok, yaitu menyusun satu instrumen 

asesmen non-tes untuk pelayanan peminatan peserta didik. 

4. Kelompok berdiskusi untuk penyusunan satu instrumen asesmen non-tes untuk 

pelayanan peminatan peserta didik. 

5. Presentasi hasil kerja kelompok 

6. Ketua kelompok mengumpulkan tugas 

 

Tugas : 

Susunlah satu instrumen pengukuran non-tes yang dapat digunakan untuk mengukur minat 

peserta didik. 

 

 

 

LK 3.1 
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LEMBAR KERJA 

 

Kegiatan  :   Mengkomunikasikan hasil pengukuran kecerdasan, bakat dan minat 
peserta didik 

Waktu  :  3 x 45 menit 

Bahan : Modul Asesmen Penetapan Peminatan Peserta Didik  

  Lembar Kerja 

Tujuan :   Peserta dapat mengkomunikasikan hasil pengukuran kecerdasan, bakat 
dan minat peserta didik  

 

Skenario Kegiatan:  

1. Fasilitator membagikan contoh data hasil pengukuran kecerdasan, bakat dan minat 
peserta didik (LK 3.1) kepada peserta 

2. Fasilitator menjelaskan tugas peserta yaitu membaca hasil interpretasi data pengukuran 
yang ada, kemudian melakukan praktek bagaimana mengkomunikasikannya kepada 
peserta didik.  

3. Peserta menuliskan jawabannya di lembar kerja 
4. Peserta secara berpasangan melakukan praktek mengkomunikasikan hasil interpretasi 

pengukuran kemampuan umum, bakat dan minat peserta didik. 
 

Tugas : 
Dari data hasil pengukuran kecerdasan, bakat dan minat peserta didik (terlampir) Jelaskan 
bagaimana Anda mengkomunikasikannya kepada peserta didik. 

 

LK 3.2 



    

83 
 

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013  
 

SMA/SMK 

Lampiran :  Hasil Pengukuran Kecerdasan, Bakat, dan Minat Peserta Didik 
 

HASIL TES PSIKOLOGIS 
 

Nama  : AMJ Jenis Kelamin : Perempuan 
Kelas : IX Usia : 14 Tah 8 bln 

 

INTELIGENSI  
 

Jenis Tes IQ Klasifikasi 

CFIT 121 Superior 

 

BAKAT 
 

99 . . . . . . . 

97 . . . . . . . 

95 . . . . . . . 

90 . . . . . . . 

85 . . . . . . . 

80 . . . . . . . 

75 . . . . . . . 

70 . . . . . . . 

65 . . . . . . . 

60 . . . . . . . 

55 . . . . . . . 

50 . . . . . . . 

45 . . . . . . . 

40 . . . . . . . 

35 . . . . . . . 

30 . . . . . . . 

25 . . . . . . . 

20 . . . . . . . 

15        

10 . . . . . . . 

5 . . . . . . . 

3 . . . . . . . 

1 . . . . . . . 

 

MINAT 
 

99 . . . . . . . . . . 

98 . . . . . . . . . . 

95 . . . . . . . . . . 

90 . . . . . . . . . . 

80 . . . . . . . . . . 

70 . . . . . . . . . . 

60 . . . . . . . . . . 

50 . . . . . . . . . . 

40 . . . . . . . . . . 

30 . . .  . . . . . . 

20 . . . . . . . . . .  

10 . . . . . . . . . . 

5 . . . . . . . . . . 

3 . . . . . . . . . . 

1 . . . . . . . . . . 

 

   VERBAL           NUMERIKAL         SKOLASTIK          ABSTRAK             MEKANIK         RLS RUANG     KECEPATAN 

            KETELITIAN 

            KLERIKAL 

                                                               

   PRIBADI     NATURAL    MEKANIK     BISNIS         SENI            SAINS          V                 M                 K                 TM    

   SOSIAL                                                       
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INTERPRETASI 
 

Kemampuan Anda dalam menyelesaikan masalah umum tergolong sangat baik. Anda 
memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam memvisualisasikan, mengamati, dan 
membentuk gambar-gambar dalam obyek-obyek. Di sisi lain Anda cenderung menyukai 
pekerjaan yang menuntut hubungan pribadi dan bidang pelayanan. Tipe minat Anda 
cenderung menyukai pekerjaan yang terkait dengan penggunaan kata-kata dalam suatu 
dunia kerja yang bersifat keterampilan. 
Rekomendasi: Anda memiliki kecenderungan potensi yang diprediksi akan berhasil pada 
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Anda berpeluang besar berhasil di 
pendidikan tinggi bila potensi yang anda miliki diimbangi dengan ketekunan dan 
kesungguhan, terutama bidang-bidang arsitektur, teknik sipil, desain grafis. Pekerjaan 
yang diprediksi menunjang keberhasilan Anda adalah konsultan bangunan, dosen 
arsitektur.  
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LEMBAR KERJA 

 

Kegiatan  :   Melakukan Penetapan Peminatan Peserta Didik 

Waktu  :  4 x 45 menit 

Bahan : Modul Asesmen dan Penetapan Peminatan Peserta Didik  

  Lembar Kerja 

Tujuan :   Peserta dapat melakukan simulasi penetapan peminatan peserta didik  

 

Kelompok Kerja :  

1. Bacalah dengan seksama 2 alternatif diagram alir mekanisme pemilihan dan penetapan 
peminatan peserta didik (Bagan 1 dan 2) 

2. Bacalah dengan seksama contoh data hasil pengungkpan dan pengungkapan komponen 
peminatan (Lampiran 1) 

3. Isilah format pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik pada bagian 1 sesuai 
dengan data yang tersedia pada lampiran 1. Isilah data yang ada dan jawablah 
pertanyaan dibawahnya  

4. Isilah lembar rekapitulasi data peminatan peserta didik (lampiran 2) berdasarkan data 
yang tersedia 

5. Pelajari dan analisis data yang ada di lembar rekapitulasi data, kemudian isilah format 
pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik pada bagian 2 

6. Diskusikan hasil kerja anda dengan kelompok 
7. Presentasikan hasil kerja kelompok 

 

 

LK 3.3 
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Format Penetapan Peminatan Peserta Didik 

Bagian 1  

Jenis Data Ada Tidak ada 

1. Data prestasi belajar   

2. Data prestasi/ nilai belajar UN   

3. Data prestasi non akademik   

4. Data tentang minat peserta didik   

5. Data perhatian orang tua   

6. Data deteksi potensi peserta didik di SMP/MTs   

7. Data deteksi potensi peserta didik melalui tes peminatan.   

 

Dari data yang tersedia, alternatif pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik yang 
mana yang anda pilih/lakukan? Apa alasannya? 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Bagian 2 
 

Simulasi koordinasi, klasifikasi dan rekomendasi peminatan peserta didik  
A Berdasarkan data dan rekapitulasi data yang ada pada poin 1, koordinasi apa yang dapat 

anda lakukan sebagai Guru BK dengan pihak-pihak berikut: 
 

1) Orang Tua:  
..………………………………………………………………..…...........……………………………………………….…
……………………….…………….…………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………….…..............................................................................
............................................................................................................................ 

 
2) Guru BK SMP/MTS:  

……………………………………………………....…………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..................................................................................................... 
 

3) Guru Mata Pelajaran dan wali kelas 
…………………………………..……………………………………..………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………….............................. 
 

4) Kepala Sekolah 
………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………….………...............
........................................................................................................................................ 
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B Klasifikasi 

  Isilah tabel berikut berdasar data yang ada  

Komponen Kriteria Sesuai Tidak 
sesuai 

Prestasi belajar     

Prestasi non akademik    

Prestasi/nilai ujian 
nasional 

   

Minat peserta didik    

Cita-cita peserta didik    

Perhatian orang tua    

Deteksi potensi 
peserta didik 

   

 

C Rekomendasi apa yang anda berikan kepada peserta didik tersebut ? 

 Jelaskan alasa anda ! 

1) Peminatan belajar peserta didik: 
…..……………………………………………….…………………………………………………………………………… 

  ….………………………………………………….……………………………………………………………………….… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2) Penetapan kelompok mata pelajaran yang diambil 
………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
………………………………………………….……………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3) Penetapan mata pelajaran yang diambil 
………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
………………………………………………….……………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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BAGIAN III 

MATERI PELATIHAN 

 

 

MATERI IV 

PRAKTIK PELAYANAN 

BIMBINGAN DAN 

KONSELING DALAM 

IMPLEMENTASI 

KURIKULUM 2013 
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MATERI IV 
PRAKTIK PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 
 

A.  PENGANTAR 
 
Perubahan kurikulum di sekolah berdampak pada aktivitas pendidik, termasuk guru 
bimbingan dan konseling atau konselor. Ada penekanan yang perlu mendapatkan perhatian 
secara proporsional yakni di dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang 
Implementasi Kurikulum, Lampiran IV : Pedoman Umum Pembelajaran, pada Bab VIII Konsep 
dan Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling. disebutkan bahwa layanan bimbingan dan 
konseling adalah kegiatan Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor dalam menyusun 
rencana pelayanan bimbingan dan konseling, melaksanakan pelayanan bimbingan dan 
konseling, mengevaluasi proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling serta 
melakukan perbaikan tindak lanjut memanfaatkan hasil evaluasi. Kegiatan Guru BK/Konselor 
itu dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan layanan baik format individual, 
kelompok, klasikal, lapangan, pendekatan khusus/kolaboratif dan jarak jauh. 
Tiga format yang dibahas dan dipraktekkan dalam pelatihan ini adalah format individual, 
format kelompok yang mencakup bimbingan kelompok dan konseling kelompok dan format 
klasikal 
 
B. KOMPETENSI 
 
Peserta pelatihan dapat: 
1.  Peserta terampil merencanakan dan melaksanakan layanan format klasikal. 
2.  Peserta terampil merencanakan dan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. 
3. Peserta terampil merencanakan dan melaksanakan layanan konseling kelompok. 
4.  Peserta terampil merencanakan dan melaksanakan layanan konseling perorangan 
 
C.  LINGKUP MATERI 
 
1.  Praktik Layanan Format Klasikal. 
2.  Praktik Layanan Bimbingan Kelompok. 
3. Praktik Layanan Konseling Kelompok. 
3.  Praktik Layanan Konseling Perorangan 
 
D.  INDIKATOR 
 
1.  Menyusun rencana layanan format klasikal. 
2.  Melaksanakan layanan format klasikal. 
3.  Melakukan penilaian layanan format klasikal. 
4.  Menyusun rencana layanan bimbingan kelompok. 
5.  Melaksanakan layanan bimbingan kelompok. 
6.  Melakukan penilaian layanan bimbingan kelompok. 
7.  Menyusun rencana layanan konseling kelompok. 
8. Melaksanakan layanan konseling kelompok. 
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9. Melakukan penilaian layanan konseling kelompok. 
 10. Menyusun rencana layanan konseling perorangan 
 11. Melaksanakan layanan konseling perorangan 
 12. Melakukan penilaian layanan konseling perorangan 

 
E.  PERANGKAT PELATIHAN 
 
1.  Bahan Tayang. 

a.  PPT 4.1  Layanan Format Klasikal  
b.  PPT 4.2  Layanan Bimbingan Kelompok. 
c. PPT 4.3  Layanan Konseling Kelompok 
d.  PPT 4.4  Layanan Konseling Perorangan  

2.  Lembar Kerja. 
a.  Penyusunan RPL (A), Penilaian Praktek (B), Peer Assesment (C) dan Refleksi Diri (D) 

Layanan Format Klasikal 
b. Penyusunan RPL (A), Penilaian Praktek (B), Peer Assesment (C) dan Refleksi Diri) 

Layanan Bimbingan Kelompok 
c. Penyusunan RPL (A), Penilaian Praktek (B), Peer Assesment (C) dan Refleksi Diri) 

Layanan Konseling Kelompok 
d.  Penyusunan RPL (A), Penilaian Praktek (B), Peer Assesment (C) dan Refleksi Diri) 

Layanan Konseling Perorangan 
3. ATK 
 
F. LANGKAH KEGIATAN 
 
1. Paparan dan curah pendapat tentang materi yang disajikan 
2. Tanya jawab tentang materi yang disajikan 
3. Diskusi kelompok menyelesaikan tugas 
4. Praktek  bimbingan dan konseling 
5. Penyimpulan materi yang disajikan 
 
G. HANDOUT 
 
Materi 4 
1. Layanan Format Klasikal  
2. Layanan Bimbingan Kelompok. 
3. Layanan Konseling Kelompok 
4. Layanan Konseling Perorangan 
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MATERI 4 
 

PRAKTIK PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  
DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

 
A. Layanan Peminatan dengan Bimbingan Klasikal 
 

Bimbingan klasikal digunakan sebagai strategi pemberian informasi tentang jenis, 
persyaratan, kriteria, kuota di satuan sekolah. Bisa juga sebagai strategi menyelesaikan 
permasalahan yang dialami oleh banyak peserta didik. Layanan bimbingan klasikal 
merupakan salah satu strategi bimbingan dan konseling yang dapat diterapkan dalam 
layanan peminatan peserta didik.  
 

1. Hakekat  Bimbingan Klasikal  
 

  Bimbingan klasikal merupakan suatu layanan bimbingan yang diberikan kepada 
peserta didik sejumlah satuan kelas di kelas, atau suatu layanan bimbingan yang diberikan 
oleh Guru bimbingan dan konseling/Konselor kepada sejumlah peserta didik dalam satuan 
kelas yang dilaksanakan di kelas. Bimbingan klasikal merupakan salah satu strategi 
pemberian layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal.  

  Layanan bimbingan klasikal merupakan layanan preventif sebagai upaya pencegahan 
terjadinya masalah yang secara spesifik diarahkan pada proses yang proaktif. Bimbingan 
klasikal memiliki nilai efisiensi dalam kaitan antara jumlah peserta didik atau konseli yang 
dilayani dengan Guru bimbingan dan konseling atau Konselor serta layanannya yang bersifat 
pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan.  

 

a. Tujuan  dan Manfaat Bimbingan Klasikal 
 

Bimbingan klasikal sebagai salah satu strategi dalam pelayanan bimbingan dan 
konseling memiliki tujuan untuk meluncurkan (delivery system) aktivitas-aktivitas pelayanan 
yang mengembangkan potensi siswa atau mencapai tugas-tugas perkembangannya 
(menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial dan moral spiritual), sehingga dapat 
mencapai tujuan pendidikan.  

Dalam konteks peminatan,  secara spesifik pelayanan bimbingan mempunyai tujuan 
agar peserta didik dapat: 1) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir 
serta kehidupan-nya di masa yang akan datang; 2) mengembangkan seluruh potensi dan 
kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin; 3) menyesuaikan diri dengan lingkungan 
pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya; 4) mengatasi hambatan dan 
kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, 
masyarakat, maupun lingkungan kerja.  

 

b. Proses Menyusun Materi  Bimbingan Klasikal  
 

Layanan bimbingan klasikal bukanlah kegiatan mengajar atau menyampaikan materi 
pelajaran sebagaimana mata pelajaran yang dirancang dalam kurikulum pendidikan di 
sekolah, melainkan merancang suatu aktivitas yang memanfaatkan dinamika kelompok yang 
dapat menumbuhkan kompetensi kemandirian untuk mencapai perkembangan yang optimal 
dalam bidang belajar, pribadi, sosial dan karir. Ruang lingkup materi untuk mengembangakan 
kompetensi dalam bidang belajar, pribadi, sosial dan karir  dapat diturunkan  berdasarkan 
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standar kompetensi kemandirian peserta didik (SKKPD), asumsi teori tugas perkembangan 
(kondisi ideal berdasarkan tugas perkembangan) dan kebutuhan individu yang diyakini 
mempunyai arti penting bagi perkembangan peserta didik, hasil amatan langsung Guru 
bimbingan dan konseling, serta materi yang didasarkan pada kebijakan sekolah/ pemerintah 
yang harus diberikan kepada peserta didik/konseli. Selain itu, materi layanan  bimbingan 
klasikal dapat disesuaikan  tujuan pendidikan nasional, falsafah negara dan agama.  

Materi yang diberikan diharapkan dapat mengubah dan meningkatkan pola pikir, 
wawasan, sikap, dan keterampilan serta  perilaku yang baru untuk meningkatkan dan 
mencapai kesuksesan dalam hidup dimasa yang akan datang.   

 

c. Strategi Bimbingan Klasikal 
 

Bimbingan klasikal diberikan di kelas dengan materi yang dipersiapkan melalui 
rancangan pelaksanaan layanan BK (RPL) dan memperhatikan aktivitas agar terjadi interaksi 
yang membimbing antara Guru bimbingan dan konseling/Konselor dengan peserta 
didik/konseli dan proses belajar antar konseli. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan 
dalam bimbingan klasikal adalah experiential learning. Pendekatan ini pada intinya adalah 
belajar berdasarkan pengalaman atau tindakan, bukan berpikir tentangkonsep-konsep 
abstrak. Pengalaman dihadirkan melalui pertemuan langsung denganf enomena yang sedang 
dipelajari dan atau menggunakan peristiwa metaphora melalui simulasi dan permainan. 
Strategi ini memanfaatkan pengalaman aktual dengan kejadian-kejadian hidup nyata untuk 
memvalidasi teori atau konsep. Idetidak bias dipisahkandari pengalaman, mereka harus 
terhubung kehidupan peserta didik agar belajar yang sesungguhnya dapat terjadi. Oleh 
karena itu dalam menyampaikan peta kebutuhan peserta didik sebagai hasil dari asesmen   
harus melibatkan peran langsung peserta didik. Data tidak disampaikan secara otoriter 
namun peserta didik dilibatkan dalam penyadaran akan data dirinya.  

 

d. Langkah-Langkah Bimbingan Klasikal 
 

Layanan Bimbingan Klasikal terbagi dalam tiga bagian yaitu permulaan, pertengahan, 
dan akhir, atau pendahuluan, inti dan pentutup. Pada tahap permulaan peserta didik 
melakukan review terhadap tujuannya, mencatat perkembangan dirinya, memonitor 
perkembangan dan dikaitkan dengan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. 
Pada tahap pertengahan peserta didik belajar keterampilan dan strategi baru yang 
bermanfaat dalam kehidupannya. Pada tahap akhir layanan bimbingan klasikal konselor 
harus mampu mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi berbagi pengetahuan dalam 
membuat desain atas tujuan yang diinginkan.  Pelaksanaan bimbingan klasikal berpusat pada 
peserta didik  dan tidak boleh ditinggalkan adalah evaluasi dan kekonsistenan konselor dalam 
mengatur waktu dan jadwal dalam keseluruhan kegiatan.  

Beberapa langkah pemberian bimbingan klasikal yang perlu diperhatikan sebagai 
berikut. 
1) Melakukan pemahaman peserta didik dan menemukan kecenderungan kebutuhan 

layanan.  
2) Memilih metode dan teknik yang sesuai untuk pemberian  bimbingan klasikal 

berdasarkan materi layanan. Strategi yang dipilih sebaiknya layanan berpusat pada 
peserta didik aktif belajar menemukan pengalaman belajar.  
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3) Menyusun atau mempersiapkan materi bimbingan klasikal sesuai hasil pemahaman 
kebutuhan peserta didik. Materi layanan bimbingan klasikal hendaknya memperhatikan 
tujuan bimbingan dan konseling dan tujuan pendidikan nasional. 

4) Memilih sistematika  penyusunan materi yang mencerminkan adanya kesiapan 
bimbingan klasikal dan persiapan diketahui oleh Koordinator Bimbingan dan Konseling   
dan atau Kepala Sekolah.  

5) Mempersiapkan alat bantu untuk melaksanakan pemberian  bimbingan klasikal sesuai 
dengan kebutuhan layanan. 

6) Melakukan evaluasi pemberian layanan bimbingan klasikal perlu dilakukan untuk 
mengetahui bagaimana proses, tepat tidaknya layanan yang diberikan dan 
perkembangan sikap dan perilaku atau tingkat ketercapaian tugas-tugas perkembangan.  

7) Tindak lanjut dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu bimbingan klasikal. Kegiatan 
tindak lanjut senantiasa mendasarkan pada hasil evaluasi kegiatan yang telah 
dilaksanakan. 

 
e. Peran Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor dalam Bimbingan Klasikal 

 
Guru bimbingan dan konseling atau konselor bertanggung jawab penuh dalam 

(membangun atau melaksanakan), memanage (mengatur atau mengelola) dan memimpin 
proses layanan yang diberikan kepada seluruh peserta didik. Di samping itu, dapat 
bekerjasama dengan guru mata pelajaran ketika membangun atau melaksanakan, mengatur 
atau mengelola dan memimpin kegiatan. Pendekatan kolaboratif dipandang lebih efektif, 
sebab guru mata pelajaran  diasumsikan telah memiliki kedekatan dan keterampilan dalam 
mengelola kelas. Untuk dapat memainkan peran secara optimal, maka guru bimbingan dan 
konseling atau konselor hendaknya memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yang 
terpuji, ketrampilan teknik layanan yang memadai, dan performance yang menarik.  

Di samping itu, kepribadian konselor yang diharapkan adalah beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa (beragama), sehat jasmani dan rohani, sebagai teladan dalam 
kehidupan, dipercaya, berpengetahuan luas, peka, bijaksana, teliti, dapat memahami konseli, 
dapat memahami perbedaan individu, mengutamakan konseli, cerdas, jujur, ramah, mudah 
bergaul, bersedia mengakui kesalahannya, terbuka untuk perubahan positif dan maju, 
bertanggung jawab, sungguh-sungguh, sabar dan ikhlas. Selain itu, guru bimbingan dan 
konseling atau konselor mampu menyusun persiapan, mampu menciptakan suasana yang 
menyenangkan, aman, dan nyaman dalam kelas sehingga semua peserta didik, mampu 
memberikan arah yang jelas dan tujuan serta manfaat  belajar bagi peserta didik atau konseli 
dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), mampu menjadi fasilitator 
dalam kelancaran proses belajar, mampu memberikan informasi yang mutakhir sesuai 
dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan IPTEK, mampu memilih dan menerapan 
metode dan teknik yang tepat dan menyenangkan bagi peserta didik, memberikan umpan 
balik secara tepat, menunjukan penampilan diri yang rapi, bersih, suci, sederhana, mampu 
melakukan evaluasi dan memberikan tindak lanjut.  

Dalam interaksi dengan peserta didik, guru bimbingan dan konseling atau konselor 
hendaknya menerapkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang meliputi: 1) 
menghargai peserta didik, 2) menciptakan suasana hangat, 3) bersikap empatik kepada 
peserta didik, 4) bersikap terbuka terhadap peserta didik, 5) mengakui bahwa peserta didik 
berpotensi, 6) mengakui bahwa peserta didik itu unik dan dinamis, 7) tidak membanding-
bandingkan peserta didik, 8) tidak mudah mengkualifikasi peserta didik.  
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f. Menyusun Rencana, Melaksanakan Praktik Bimbingan Klasikal dan Mengevaluasi   
serta Tindak Lanjut Program Peminatan Peserta Didik. 

 

Layanan program peminatan peserta didik yang berupa pemberian informasi yang 
berkaitan pemilihan dan penetapan peminatan dan pendampingan serta pengembangan 
dapat digunakan strategi bimbingan klasikal dengan tahapan yang harus dilakukan meliputi 
menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi serta tidak lanjut. 

 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal 
 

 Rancangan disusun menggunakan format yang mudah dilaksanakan, materi dipilih 
berdasarkan (hasil amatan guru bimbingan dan konseling, analisis kebutuhan peserta didik 
menggunakan instrument tertentu, asumsi teori yang diyakini mempunyai pengaruh 
terhadap perkembangan peserta didik, kebijakan sekolah/ pemerintah yang harus diberikan 
kepada peserta didik), metode layanan berpusat pada peserta didik aktif menemukan 
pengalaman belajar, dan evaluasi proses dan hasil.  
 

2) Melaksanakan Praktik Bimbingan Klasikal 
 

 Berdasarkan persiapan yang disusun, dan selama proses melaksanakan bimbingan 
klasikal guru bimbingan dan konseling/konselor memiliki penguasaan yang mendalam materi 
yang akan disampaikan, mempunyai percaya diri, berbusana yang sopan/ penampilan 
menarik, dan menerapkan prinsip-prinsip bimbingan dalam melaksanakan interaksi dengan 
peserta didik.   
 

3) Mengevaluasi dan tindak lanjut 
 

 Keberhasilan layanan bimbingan klasikal dapat diketahui melalui penguasaan materi 
yang telah diberikan kepada peserta didik, terjadi proses perubahan sikap dan pengetahuan 
pada diri peserta didik. Untuk itu, perlu diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 
yang diberikan dan harapan yang perlu dilakukan oleh peserta didik. 

 
B. Layanan Peminatan dengan Bimbingan Kelompok 
 
  Peserta didik sebagai seorang individu yang sedang berada dalam proses berkembang 
atau menjadi (on becoming), yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. 
Untuk mencapai kematangan tersebut, peserta didik memerlukan bantuan karena mereka 
masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga 
pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Bantuan tersebut dapat dilakukan 
melalui bimbingan kelompok. 
 

1. Hakekat Bimbingan Kelompok 
 

  Bimbingan dan Konseling merupakan strategi untuk memfasilitasi perkembangan 
positif siswa-siswadi sekolah dalam semua aspek. Layanan Bimbingan dan Konseling memiliki 
pengaruh sinergik dalam mengembangkan pertumbuhan sosial dan emosional positif siswa 
seraya meningkatkan hasil perkembangan akademik dan karier mereka. 
  Bimbingan kelompok melibatkan beberapa orang yang bertemu dalam kelompok 
dimana setiap orang mendiskusikan masalahnya terhadap semua anggota kelompok lainnya. 
Ini merupakan cara yang efektif dalam merespon berbagai kebutuhan siswa. Bimbingan 
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kelompok dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus anggota dan 
memberi kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengembangkan dan 
mengeksplorasi tujuan-tujuan serta meningkatkan perubahan-perubahan positif dalam 
suasana yang saling berbagi dan saling mendengarkan. Diakui bahwa bimbingan kelompok 
merupakan cara yang efektif dan efisien untuk mendukung dan membantu siswa dalam 
mencegah timbulnya masalah dan memecahkan masalah-masalah di bidang perkembangan 
pendidikan, karier, dan pribadi-sosial. 
 

2. Tujuan Bimbingan dan Konseling 
 

  Tujuan pelayanan bimbingan secara umum ialah agar peserta didik dapat: (1) 
merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karier serta kehidupannya di 
masa yang akan datang; (2) mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya 
seoptimal mungkin; (3) menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan 
masyarakat serta lingkungan kerjanya; (4) mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi 
dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan 
kerja. 
  Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, peserta didik harus mendapatkan 
kesempatan untuk: (1) mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas 
perkembangannya, (2) mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di 
lingkungannya, (3) mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana 
pencapaian tujuan tersebut, (4) memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri (5) 
menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga tempat 
bekerja dan masyarakat, (6) menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari 
lingkungannya; dan (7) mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara 
optimal.   
  Secara khusus dalam bimbingan kelompok, bertujuan untuk membantu peserta didik 
agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek perkembangan 
pribadi-sosial, belajar (akademik), dan karier. 
 
3. Topik-Topik dan Pihak Yang Mendukung Bimbingan Kelompok 

   
  Ada banyak pandangan mengenai apa saja topik-topik yang perlu dikaji dalam 

bimbingan kelompok. Pandangan pertama mengatakan bahwa topik-topik tersebut antara 
lain menjawab pertanyaan-pertanyaan: Siapakah saya? Bagaimana saya dapat berubah jika 
perubahan itu diperlukan? Siapa yang dapat membantuku dan bagaimana membantunya? 
Apakah saya perlu belajar? Kemana aku melanjutkan studi dan bekerja. 
   Pandangan kedua, dalam kaitan bidang bimbingan dan konseling disebutkan bahwa 
dalam perkembangan pribadi-sosial siswa harus mampu sebagai individu dan sebagai 
anggota masyarakat lokal dan global yang beragam; beriteraksi dengan orang lain dengan 
cara penuh penghargaan adanya perbedaan individu dan kelompok; dan mampu 
menerapkan keterampilan-keterampilan pengamanan pribadi.Dalam hal perkembangan 
akademik, siswa diharapkan mampu menerapkan keterampilan-keterampilan untuk 
mencapai prestasi tinggi di bidang pendidikan, menerapkan keterampilan-keterampilan 
transisional dari satu jenjang pendidikan ke jenjang berikutnya; mengembangkan serta 
memonitor perencanaan pendidikan pribadinya. Dalam hal perkembangan karier, siswa 
diharapkan mampu menerapkan keterampilan eksplorasi dan perencanaan karier dalam 
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mencapai tujuan karier hidupnya; mengetahui dimana dan bagaimana untuk memperoleh 
informasi dunia kerja dan pendidikan lanjutan; dan menerapkan keterampilan kesiapan kerja 
dan keterampilan untuk suksesdi dalam pekerjaannya. 
   Ketiga, dilihat dari satuan pendidikan, topik-topik dapat dipilah menjadi topik untuk 
peserta didik di SD, SMP, SMA/SMK. Topik-topik di SD, antara lain memahami diri dan orang 
lain, menghargai perbedaan individu dan kelompok, keterampilan keamanan pribadi, 
keberhasilan akademik, kesadaran dan eksplorasi karier, mediasi konflik. Topik-topik di SMP, 
antara lain keberhasilan akademik, keterampilan sosial, mediasi konflik, menghargai 
perbedaan, keterampilan keamanan pribadi, eksplorasi dan perencanaan karier, 
perencanaan pendidikan.Topik-topik di SMA/SMK, antara lain keberhasilan akademik, 
rencana pendidikan lanjut, pilihan-pilihan pasca sekolah, keterampilan sosial, menghargai 
perbedaan.   
  Pelayanan bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu semua peserta didik agar 
memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh 
keterampilan dasar hidupnya, atau dengan kata lain membantu peserta didik agar mereka 
dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Secara rinci tujuan pelayanan ini dapat 
dirumuskan sebagai upaya untuk membantu peserta didik agar (1) memiliki kesadaran 
(pemahaman) tentang diri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan 
agama), (2) mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab 
atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya, (3) 
mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya, dan (4) mampu 
mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. 
 
4. Prosedur Bimbingan Kelompok 
 
  Proses bimbingan kelompok menganut peristiwa belajar kolaboratif yang didasarkan 
atas tiga prinsip utama, yaitu (1) Keterampilan kooperatif diajarkan, dipraktekkan, dan 
balikan diberikan pada bagaimana sebaiknya keterampilan-keterampilan digunakan; (2) 
Kelompok didorong untuk menjadi kelompok yang kohesif; dan (3) Individu diberi tanggung 
jawab untuk belajar dan melakukan aktivitas.Ada dua elemen dasar dari aktivitas kooperatif, 
yaitu (1) adanya tujuan yang sama; dan (2) adanya interdependensi positif antar anggota.  
  Atas dasar prinsip di atas, maka untuk merancang bimbingan kelompok perlu 
memperhatikan dimensi kolaboratif yang ditujukan pada pembentukan keterampilan 
kooperatif.Ada empat keterampilan kooperatif yang harus dikuasai dalam belajar kolaboratif, 
yaitu (1) Tahap membentuk kelompok, (2) Tahap Inti sebagai kelompok, (3) Tahap 
Pemecahan Masalah, dan (4) Tahap mengelola perbedaan-perbedaan. 
 

a. Membentuk Kelompok 
 Ketika kita membentuk kelompok diperlukan keterampilan kooperatif. Biasanya kita bisa 

bekerja secara berkelompok dengan mudah kalau bersama dengan kawan akrab. Namun 
konfigurasi lain harus dicoba. Ada gunanya kita membentuk kelompok heterogin, karena 
anggota kelompok dengan keterampilan kooperatif tertentu bisa menjadi model bagi 
yang lainnya.  

 

b. Tahap Inti sebagai Kelompok 
 Setelah kelompok terbentuk, ada sejumlah cara yang dapat digunakan untuk memulai 

belajar “sesuatu”atau topik yang telah direncanakan berdasar kebutuhan secara efektif 
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dalam kelompok. Secara tradisional, biasanya kelompok memilih mengawali dengan 
membuat aturan-aturan dan menyusun langkah-langkah.  

 

c. Memecahkan Masalah 
 Untuk memecahkan masalah-masalah yang diangkat sebagai suatu masalah kelompok, 

kita dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan seperti 1) keterampilan 
mendefinisikan masalah, 2) brainstorming, 3) mengklarifikasi ide, 4) mengkonfirmasi ide, 
5) mengelaborasi ide, 6) melihat konsekuensi-konsekuensi dari keputusan tindakan, 7) 
memberikan tanggapan kritis terhadap ide, 8) mengorganisasi informasi, dan 9) 
menemukan solusi-solusi atas permasalahan.  

 

d. Mengelola Perbedaan-Perbedaan 
 Pada uraian di muka telah disinggung-singgung adanya perbedaan, yakni perbedaan 

kemampuan dan perbedaan latar kehidupan anggota kelompok. Atas dasar kenyataan 
adanyat perbedaan tersebut dibutuhkan kemampuan mengelolanya oleh setiap anggota 
kelompok dan pimpinan kelompok. Pengelolaan ini dengan prinsip memanfaatkan setiap 
adanya perbedaan untuk meningkatklan kekohesifan kelompok. Jadi perbedaan tidak 
ditutup-tutupi, malahan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok seluas-luasnya. 

 Keterampilan mengelola perbedaan antara lain 1) nyatakan posisi mereka dalam 
kelompok, 2) lihat masalah dari berbagai sudut pandang, 3) melakukan negosiasi, 4)  
memberikan mediasi, serta 5) membuat konsensus.  

 
C.  Layanan Konseling kelompok 

  
1. Hakikat Konseling Kelompok  
 

  Layanan konseling kelompok (KKp) yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 
membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami sesuai 
dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji melalui dinamika kelompok. Konseling 
kelompok juga didefinisikan layanan konseling yang mengikutkan sejumlah peserta dalam 
bentuk kelompok dengan konselor sebagai peminpin kelompoknya untuk membahas 
masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok melalui dinamika 
kelompok. 
 

2. Tujuan Konseling Kelompok 
 

  Tujuan umum layanan KKp adalah terkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, 
khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. 
Tujuan khusus KKP terfokus pada pembahasan masalah pribadi individu peserta kegiatan 
layanan. Melalui layanan kelompok yang intensif dalam upaya pemecahan masalah tersebut 
para peserta memperoleh: 
a. Terkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap terarah kepada tingkah 

laku khususnya dalam bersosialisassi/berkomunikasi. 
b. Terpecahkannya masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya imbasan 

pemecahan masalah tersebut bagi individu-individu lain peserta layanan konseling 
kelompok. 

Dalam layanan Konseling Kelompok (KKp) berperan dua pihak, yaitu pemimpin kelompok dan 
peserta atau anggota kelompok. 
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  Pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan 
praktik konseling profesional. Pemimpin kelompok diwajibkan menghidupkan dinamika 
kelompok di antara semua peserta seintensif mungkin yang mengarah kepada pencapaian 
tujuan KKp. Untuk menjalankan kegiatan KKp, pemimpin kelompok harus: 
a. Mampu membentuk kelompok dan mengarahkannya sehingga terjadi  dinamika 

kelompok dalam suasana interaksi antara anggota kelompok yang bebas, terbuka dan 
demokratik, konstruktif, saling mendukung dan meringankan beban, menjelaskan, 
memberikan pencerahan, memberikan rasa nyaman, menggembirakan dan 
membahagiakan, serta mencapai tujuan bersama kelompok. Dalam suasana demikian 
itu, objektivitas dan ketajaman analisis serta evaluasi kritis yang berorientasi nilai-nilai 
kebenaran dan moral dikembangkan melalui sikap dan cara-cara berkomunikasi yang 
jelas dan lugas tetapi santun dan bertatakrama, dengan bahasa yang baik dan benar. 

b. Berwawasan luas dan tajam sehingga mampu mengisi, menjembatani, meningkatkan, 
memperluas dan mensinergikan konten bahasan yang tumbuh dalam aktivitas kelompok. 

c. Memiliki kemampuan hubungan antar personal yang hangat dan nyaman, sabar dan 
memberi kesempatan demokratik dan kompromistik dan mengambil kesimpulan dan 
keputusan, tanpa memaksakan dalam ketegasan dan kelembutan, jujur dan tidak 
berpura-pura, disiplin dan kerja keras. 

  Pemimpin kelompok berperan dalam: 
a. Pembentukan kelompok dari calon peserta (8 – 10 orang) sehingga terpenuhi syarat-

syarat kelompok yang mampu secara aktif mengembangkan dinamika kelompok. 
b. Penstrukturan, yaitu membahas bersama anggota kelompok apa, mengapa dan 

bagaimana layanan KKp dilaksanakan. 
c. Pentahapan kegiatan KKp 
d. Penilaian segera (laiseg) hasil layanan KKp 
e. Tindak lanjut layanan. 
  Dalam KKp anggota kelompok menjadi sumber yang bervariasi untuk membahas 
suatu masalah yang dialami anggota kelompok. Anggota kelompok yang heterogen akan 
menjadi sumber yang lebih kaya untuk pencapaia tujuan layanan. Peranan anggota kelompok 
dalam KKp beraktifitas langsung dan madiri dalam bentuk: 
a. Mendengar, memahami dan merespon dengan tepat dan positif (3-M) 
b. Berpikir dan berpendapat 
c. Menganalaisis, mengkritisi dan berargumentasi 
d. Merasa, berempati dan bersikap 
e. Berpartisipasi dalam kegiatan bersama 
 

3. Fungsi  Layanan Konseling Kelompok 
 

Fungsi utama KKp ialah fungsi pengentasan, pencegahan, dan pengembangan. Fungsi 
pengentasan (pengatasan) yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan 
terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami  oleh peserta didik. 
Fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan 
tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin 
timbul, yang akan mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian 
tertentu dalam proses perkembangannya. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan 
konseling yang akan menghasilkan terpelihara dan terrkembangkannya berbagai potensi dan 
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kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap, optimal dan 
berkelanjutan. 

 

4. Tahapan Layanan Konseling Kelompok 
 

  Pada umumnya ada empat  tahap kegiatan, yaitu tahap pembentukan, tahap 
peralihan, tahap  kegiatan, dan tahap pengakhiran. 
a. Tahap I : Permulaan 

Pada tahap ini pemimpin kelompok: 
1) Menerima secara terbuka dan mengucapkan terimakasih 
2) Berdoa 
3) memperkenalkan diri secara terbuka, menjelaskan peranannya sebagai pemimpin 

kelompok, dan sebagainya 
4) Menjelaskan pengertian konseling kelompok  
5) Menjelaskan tujuan umum yang ingin dicapai melalui konseling kelompok  
6) Menjelaskan cara-cara pelaksanaan yang hendak dilalui mencapai tujuan itu 
7) Menjelaskan azas-azas konseling  kelompok  

a) Kerahasiaan 
b) Kesukarelaan  
c) Keterbukaan  
d) Kegiatan  
e) Kenormatifan  

8) Menampilkan tingkah laku dan komunikasi yang mengandung unsur-unsur 
penghormatan kepada orang lain (dalam hal ini anggota kelompok), ketulusan hati, 
kehangatan dan empati 

9) Perkenalan dilanjutkan rangkaian nama  
b. Tahap II : Peralihan 

1) Menjelaskan kembali kegiatan kelompok  
2) Tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut  
3) Mengenali suasana apabila angota secara keseluruhan/sebagian belum siap untuk 

memasuki tahap berikutnya dan mengatasi suasana tersebut  
4) Memberi contoh masalah bahasan yang dikemukakan dan dibahas dalam kelompok 

c. Tahap III: Kegiatan 
1) Mempersilakan anggota kelompok mengemukakan permasalahannya secara 

bergantian  
2) Memilih/menetapkan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu 
3) Pembahasan 
4) Selingan 
5) Menegaskan komitmen anggota yang masalahnya telah dibahas (apa yang akan 

dilakukan berkenaan adanya pembahasan demi terentaskan masalahnya) 
d. Tahap IV: Pengakhiran 

1) Menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok akan diakhiri  
2) Anggota kelompok mengemukakan kesan dan menilai kemajuan yang dicapai 

masing-masing  
3) Pembahasan kegiatan lanjutan  
4) Pesan serta tanggapan anggota kel 
5) Ucapan terimakasih 

file:///G:/MODUL%204%20PRAKTIK%20BK/Janji%20Konseling.ppt
file:///G:/MODUL%204%20PRAKTIK%20BK/Proses%20Konseling%20Kelompok%20Traumatis.ppt


    

100 
 

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013  
 

SMA/SMK 

6) Berdoa  
7) Perpisahan 

 

Evaluasi dan Tindak lanjut. Di dalam pelaksanaan konseling kelompok konselor (Guru 
BK/Konselor) mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi kesuksesan perilaku kerja dan 
mengadakan tindak lanjut. Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah 
konseling kelompok yang telah dilaksanakan mencapai hasil, dan tindakan apa yang 
selanjutnya akan dilakukan oleh Guru BK/Konselor. Di dalam konseling sistematis (Stewart et 
al., 1978) evaluasi kemajuan konseling berarti evaluasi atas hasil. Evaluasi merupakan bagian 
dari keseluruhan proses konseling sendiri, bukan suatu kegiatan yang terlepas, yang 
dilakukan pada tahap akhir, yaitu setelah konseling selesai. Dengan begitu evaluasi masuk 
menjadi satu dalam bagan arus proses konseling yang dimulai dari penetapan tujuan sampai 
pengakhiran konseling kelompok. 

Evaluasi yang dilakukan oleh konselor (Guru BK/Konselor) meliputi evaluasi proses 
dan evaluasi hasil konseling. Evaluasi proses konseling kelompok mengidentifikasikan 
variabel proses yang memberi konstribusi atau mendorong pencapaian tujuan. Evaluasi 
proses dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan layanan konseling kelompok 
dilihat dari prosesnya. Aspek yang dinilai dalam evaluasi proses yaitu antara lain: (1) 
kesesuaian antara program dengan pelaksanaan, (2) keterlaksanaan program, (3) hambatan 
yang dijumpai, (4) faktor penunjang, dan (5) keterlibatan siswa dalam kegiatan. 

Evaluasi hasil konseling kelompok dimaksudkan untuk memperoleh informasi 
keefektifan konseling kelompok dlihat dari segi hasilnya. Aspek yang dinilai dalam evaluasi 
hasil konseling kelompok yaitu perolehan siswa dalam hal: (1) pemahaman baru, (2) 
perasaan, (3) rencana kegiatan yang akan dilakukan pasca pelayanan, (4) dampak layanan 
terhadap perubahan perilaku ditinjau dari pencapaian tujuan layanan, tugas perkembangan, 
dan hasil belajar, (5) permasalahan terpecahkan dan aspek-aspek tertentu pada diri siswa 
dapat berkembang secara baik, titk-titk lemah yang dapat mengganggu perkembangan dapat 
dihilangkan, dan permasalahan dapat dipecahkan dengancepat dan lancar. 

Evaluasi unjuk kerja anggota kelompok dapat dilakukan sebelum konseling, selama 
konseling atau selama pelaksanaan strategi konseling, segera setelah konseling, dan 
beberapa waktu setelah konseling pada tahap tindak lanjut (Cormier & Cormier,1985). 
Evaluasi sebelum penanganan dimaksudkan untuk mengetahui tingkah laku tujuan. Periode 
sebelum penanganan adalah pegangan yang digunakan untuk melihat adanya perubahan 
dalam tingkah laku tujuan setiap anggota kelompok selama dan setelah perlakuan. Evaluasi 
selama penanganan dilakukan dengan mengumpulkan data secara terus menerus unjuk kerja 
anggota kelompok. pengumpulan data selama penanganan merupakan balikan bagi Guru 
BK/Konselor dan anggota kelompok tentang manfaat dari strategi penanganan yang diplih 
dan unjuk kerja tingkah laku tujuan yang dicapai anggota kelompok. 

Evaluasi segera setelah penanganan untuk melihat seberapa jauh konseling kelompok 
telah membantu kelompok mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Evaluasi pasca konseling 
kelompok yaitu evaluasi yang dilakukan untuk memantau kinaerja anggota kelompok setelah 
konseling kelompok berakhir dan tujuannya tercapai. Guru BK/Konselor melihat apakah 
anggota kelompok menjalankan keputusan atau menindaklanjuti perilaku hasil yang 
diperoleh melalui kegiatan konseling. 
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5. Menyusun Rencana, Praktik Konseling Kelompok, Menilai Serta Tindak Lanjut layanan 
Konseling kelompok. 

 

a. Menyusun Rencana Konseling Kelompok 
 

  Pilih diantara masalah tersebut di atas, susunlah rencana konseling kelompok dalam 
format satuan layanan konseling kelompok (lampiran Format 4.3A). Diskusikan dengan 
kolega untuk memperoleh validitas ekologi dari rencana konseling kelompok yang saudara 
susun. Jika ada materi dan media dari kegiatan konseling kelompok yang Saudara susun, 
lampirkan secara lengkap. Demikianpun jangan lupa melampirkan format evaluasinya. 

 

b.  Melaksanakan Praktik Konseling Kelompok 
 

  Satuan Layanan Konseling Kelompok yang telah susun di muka, laksanakan praktik 
KKp secara bergantian dalam  kelompok kecil (±10 orang). Pilihlah satu orang peserta untuk 
mengamati praktik yang menjadi konselor, gunakan format peer assesment. 
 

c. Menilai dan Tindak Lanjut Praktik Konseling Kelompok 
 

   Makna penilaian dalam latihan Praktik Konseling Kelompok ini lebih bersifat evaluasi 
diri untuk perbaikan pada praktik-praktik selanjutnya. Oleh karena itu, padukan hasil 
pengamatan kolega (peer assessment) dengan Jurnal Refleksi Diri ala Experiential Learning 
berikut. Setelah praktik, segera isikan format Jurnal Refleksi Diri (Lampiran 4.3C) agar 
pengalaman-pengalaman praktik baik yang tepat maupun yang salah segera dapat  terekam 
dan dicarikan solusinya. 
 
D.  Layanan Peminatan dengan Konseling Individual 
 

  Satu perspektif yang paling utama dari perkembangan siswa di sekolah adalah life 
career development. Ia mengacu pada totalitas pribadi yang unik yang menampak dalam 
gaya hidup sendiri-sendiri. Dalam perspektif ini, tujuan bimbingan dan konseling adalah 
membantu individu anak untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan memahami 
perkembangan karier hidupnya, untuk memperoleh kesadaran karier, dan mampu 
menvisualisasikan dan merencanakan karier. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui layanan 
konseling individual. 
 

1. Tujuan dan Manfaat Konseling Individual  
 

  Konseling individual dalam konteks peminatan siswa bertujuan untuk membantu 
siswa mengembangkan kesadaran yang kuat atas hasil asesmen sehingga mereka mampu 
mengambil keputusan secara bijak terkait bidang akademik dan karier mereka. Konseling 
dikandung maksud untuk mengajak konseli berpikir mengenai dirinya dan menemukan 
masalah dirinya serta mengembangkan cara-cara untuk keluar dari masalah tersebut. Untuk 
itu secara umum konseling dimaksudkan untuk membantu konseli mengalami self-
clarification, self-understanding, self-acceptance, self-direction, self-actualization.  
 

2. Proses Menemukan Masalah yang Membutuhkan Layanan Konseling Individual 
 

  Masalah yang dialami siswa dan membutuhkan konseling ditemukan dari hasil asesmen 
atau setelah ditempatkan di peminatan tertentu siswa tidak mendapatkan kepuasan. 
Penggunaan asesmen di sini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang sebelumnya tidak 
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didapatkan, atau untuk mengecek informasi yang telah ada. Informasi hasil asesmen bisa 
berfungsi diagnostik prakonseling yaitu untuk membantu konselor menentukan apakah 
kebutuhan konseling konseli masih dalam daerah pelayanannya. Proses in-take ini mungkin 
dalam kenyataannya merupakan langkah pendahuluan dalam konseling. Terdapat sikap fleksibel 
dalam hubungan konseling, dalam kaitan dengan analisis situasi problem dan dengan keputusan 
apakah konseli seharusnya tetap ditangani konselor sendiri atau tidak.  
 

3. Strategi Konseling Individual dalam Layanan Peminatan 
 

  Pada hakekatnya semua pendekatan konseling bisa digunakan untuk membantu siswa 
dalam layanan peminatan. Apakah konselor akan menerapkan konseling realitas, konseling 
rasional emotif, konseling berfokus solusi, konseling trait dan faktor semuanya bisa 
diterapkan. Konseling individual menerapkan prosedur untuk membantu menyelesaikan 
masalah-masalah pendidikan dan vokasional. Siswa-siswa dibantu untuk mencapai tujuan 
pendidikan dan vokasional, dan membuat rencana-rencana mencapainya secara tepat 
berdasar hasil asesmen. 
  Dalam era sekarang, tampaknya mengandalkan pandangan trait and faktor semata 
tidak mencukupi. Berbagai teknik kreatif, impact, dan metafora dengan berbagai variasinya 
perlu dikuasai konselor untuk mendukung bantuannya kepada konseli.  
  

4. Langkah-langkah Konseling Individual dalam Layanan Peminatan 
 

  Konseling berlangsung dalam enam tahap pokok yaitu analisis, sintesis, diagnosis, 
prognosis, konseling (treatment), dan follow-up.  
 

a. Analisis 
 

 Analisis merupakan langkah awal konseling yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 
informasi tentang diri konseli dan latar kehidupannya. Tujuan dari pengumpulan data adalah 
untuk memperoleh pemahaman tentang diri konseli sehubungan dengan syarat-syarat yang 
diperlukan untuk memperoleh penyesuaian diri, baik untuk masa sekarang maupun yang 
akan datang. 

 Ada enam alat untuk mengumpulkan data, yaitu: catatan kumulatif, wawancara, 
format distribusi waktu, otobiografi, catatan anekdot, dan tes psikologis. Atas dasar 
penggunaan alat tersebut dikumpulkan data vertikal dan horizontal yang terdiri atas data 
yang telah terekam pada catatan kumulatif, data self-report selama/melalui wawancara, data 
hasil observasi dari orang lain (report by others), dan data hasil tes psikologis jika ada.  

 

b. Sintesis 
 

 Atas dasar hasil analisis dilakukan sintesis. Sintesis merupakan usaha merangkum, 
mengolong-golongkan serta menghubung-hubungkan data yang telah dikumpulkan sehingga 
tergambarkan keseluruhan pribadi konseli. Gambaran kelebihan dan kelemahan konseli akan 
dilukiskan pada tahap ini. Tahap ini bisa dilakukan konselor sendiri untuk merekomendasi 
arah peminatan siswa berdasar faktor kelebihan dan kelemahan siswa berbasis data 
asesmen. Namun demikian, melibatkan siswa sebagai konseli akan lebih mengarahkan siswa 
pada self- understanding yang baik.  

 Usaha pertama konselor adalah membantu konseli lebih mampu memahami diri 
sendiri yang mencakup segala kelebihan dan kelemahannya. Selanjutnya, konseli dibantu 
mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan kelebihannya. Untuk itulah maka dapat 
dimengerti bahwa konselor harus menginterpretasikan data, termasuk data testing dan non 
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testing. Teknik cultivating self-understandingini harus menjadi perhatian utama konselor 
pada tahap analisis, sintesis dan diagnosis. 
 

c. Diagnosis 
 

 Diagnosis merupakan langkah menarik simpulan logis mengenai masalah (masalah) 
yang dihadapi konseli atas dasar gambaran pribadi konseli hasil analisis dan sintesis. Pada 
tahap ini dilakukan tiga kegiatan yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan sumber-
sumber penyebab masalah (etiologi),dan sekaligus melakukan prognosis.  

 

d. Prognosis 
 

 Williamson menyatakan bahwa prognosis merupakan proses yang tidak terpisahkan 
dari diagnosis. Prognosis berkaitan dengan upaya untuk memprediksi kemungkinan-
kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada. Sebagai contoh, jika konseli 
inteligensinya rendah, maka ia akan rendah pula prestasi belajarnya; jika ia tidak berminat 
pada suatu tugas/pekerjaan, maka ia akan gagal memperoleh kepuasan dalam bidang kerja 
tersebut; jika konseli rendah bakatnya di bidang mekanik, maka kemungkinan besar ia akan 
gagal studi pada program studi teknik mesin. Hati-hati dalam pengembangan prognosis ini, 
sebab yang terpenting adalah keterlibatan aktif siswa agar dia menyadari bahwa jika dia tidak 
memutuskan sebagaimana data asesmen secara bijak, maka ia bisa gagal. Untuk itu maka 
dalam konsep prognosis, kesadaran konseli harus menghantarkan ia mau berubah, sehingga 
tahap selanjutnya dapat dilakukan.   

 

d. Konseling 
 

 Konseling dapat dipandang sebagai keseluruhan proses pemberian bantuan, tetapi 
juga dapat dipandang sebagai salah satu tahap proses konseling yang dipersamakan dengan 
treatment. Konseling dipandang sebagai salah satu tahap berarti pada hakekatnya tahap-
tahap sebelumnya analisis, sintesis, diagnosis, dan prognosisdapat dilakukan konselor 
sebelum konseling. Pada tahap konseling dilakukan pengembangan alternatif pemecahan 
masalah, pengujian alternatif, dan pengambilan keputusan. Dalam tahap konseling, dua 
teknik utamanya adalah Advising or Planning a Program of Action dan Carrying-out The Plan.  

 Advising or Planning a Program of Action, tugas konselor setelah membantu konseli 
mengenali dirinya adalah membantu konseli merencanakan program tindakan. Oleh karena 
pemahaman yang relatif terbatas pada konselor, maka dalam mengembangkan alternatif 
penyelesaian masalah, hendaknya konselor tidak selalu mengggunakan saran langsung. Saran 
dapat diberikan, namun hendaknya dipilih saran persuasif atau saran eksplanatori.  

 Carrying-out The Plan, rencana program tindakan yang telah dibuat dan disertai 
dengan pengujian kelebihan dan kekurangannya, diikuti dengan pengambilan keputusan oleh 
konseli. Rencana yang diputuskan untuk dipilih dapat diikuti dengan saran langsung terhadap 
hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan rencana yang telah dipilih tersebut.  

 

e. Follow Up 
 

 Langkah follow-up dapat diartikan sebagai hal-hal yang perlu direncanakan dari 
alternatif yang dipilih untuk dikembangkan dan/atau tindak lanjut dari alternatif yang telah 
dilaksanakan di lapangan. Ini harus direncanakan bagaimana melaksanakan alternatif, siapa 
saja yang harus dilibatkan dalam penerapan alternatif, kapan akan dilaksanakan, dan 
perencanaan lainnya.  



    

104 
 

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013  
 

SMA/SMK 

 
5. Peran Siswa dan Guru BK Dalam Layanan Konseling Individual 
 
  Sebelum mengemukakan peran, terlebih dahulu perlu dikenali asumsi-asumsi yang 
mendasari konseling yang didasarkan pada hasil asesmen. Asumsi dasar pertama dalam 
konseling trait &faktor bahwa tingkah laku manusia dapat diatur dan diukur. Oleh karena itu, 
pengukuran merupakan elemen pokok dalam konseling. Secara lebih rinci, konseling ini 
didasarkan sejumlah asumsi yang diambil dari tradisi psikologi diferensial, yaitu: 
a. Individu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya dalam berbagai aspek 

perilakunya. 
b. Dalam keterbatasan faktor genetik, tingkah laku dapat diubah, dan dapat diubah dalam 

batas-batas fungsi organisme dan lingkungan. 
c. Ciri-ciri tingkah laku individu cukup konsisten sehingga memungkinkan dilakukan 

generalisasi dalam mendeskripsikan tingkah laku dari waktu ke waktu. 
d. Tingkah laku individu merupakan hasil dari statusnya sekarang, pengalaman-

pengalaman, dan seting sosial dan fisik mereka. 
e. Tingkah laku manusia dapat dikonseptualisasikan atas dasar abilitas, kepribadian pada 

umunya, dan temperamen serta motivasi pada khususnya. 
f. Konflik sosial dan intrapersonal diperlukan dan tidak dapat dielakkan, dan dapat bersifat 

konstruktif maupun destruktif. 
  Di samping itu, juga diasumsikan bahwa perbedaan individu dapat diidentifikasi 
secara objektif, bahwa perbedaan-perbedaan saat ini berhubungan dengan perilaku sosial di 
masa yang akan datang. Atas dasar asumsi-asumsi di atas, maka perlu dikenali peran siswa 
atau konseli dan peran guru bimbingan dan konseling atau konselor sebagai berikut.  
a. Peran Konseli 

1) Selama konseling  
- Sedapat mungkin datang secara sukarela, walaupun demikian bila ia dikirim 

berdasarkan pengalaman tidak terlalu berbeda efektifnya. 
- Bersedia belajar memahami dirinya sendiri dan mengarahkan diri. 
- Menggunakan kemampuan berpikirnya untuk lebih memperbaiki dirinya sehingga 

dapat mencapai kehidupan yang rasional dan memuaskan. 
- Bekerjasama dengan konselor dan bersedia mengikuti arahan konselor dalam 

proses pengubahan. 
2) Setelah konseling 

- Melaksanakan keputusan yang telah diambil dalam konseling, 
- Bertanggung jawab atas segala keputusan dan bersedia menerima 

konsekuensinya. 
b. Peran Konselor 

1) Sikap Konselor: 
- menempatkan diri sebagai guru, 
- menerima sebagian tanggung jawab atas keselamatan konseli, 
- bersedia mengarahkan konseli ke arah yang lebih baik, 
- tidak netral sepenuhnya terhadap nilai-nilai, 
- yakin terhadap asumsi konseling yang efektif. 

2) Keterampilan Konselor: 
- memiliki pengalaman dan keahlian dalam hal teori perkembangan manusia dan 

pemecahan masalah, 
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- memanfaatkan teknik pemahaman individu, 
- melaksanakan proses konseling secara fleksibel, 
- menerapkan strategi pengubahan perilaku, 
- menjalankan perannya dalam: 1) mengajar individu belajar, 2) mengajar individu 

mengenali motivasi-motivasinya, 3) mengajar individu pengubah perilakunya 
menjadi perilaku yang memadai untuk mencapai tujuan pribadinya. 
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H. LEMBAR KERJA 

 

LEMBAR KERJA 

 

Kegiatan : Penyusunan RPL dan Praktek Layanan Klasikal 

Waktu  :   6 x 45 menit  

Bahan :  Modul Praktek Pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi 
Kurikulum 2013 

  Lembar Kerja 

Tujuan :   Terampil menyusun RPL dan mempraktekkan pelayanan bimbingan dan 
konseling format klasikal 

Skenario Kegiatan:  

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok. 
2. Fasilitator menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. 
3. Fasilitator membagikan format RPL 
4. Setiap kelompok menyusun RPL layanan format klasikal 
5. Fasilitator membagi format penilaian praktek layanan format klasikal 
6. Setiap kelompok memilih 4 orang peserta untuk praktek layanan format klasikal masing-

masing 30 menit  
7. Secara paralel 4 peserta melakukan praktek layanan  format klasikal 
8. Peserta lain memberikan revieu berdasarkan hasil penilaian. 
9. Fasilitator memberikan umpan balik dan penguatan praktek layanan klasikal 

 
Tugas : 

1. Susunlah RLP formal klasikal 

2. Praktekkan layanan bimbingan dan konseling format klasikal. 

3. Amati praktek layanan klasikal dengan seksama, berikan penilaian dengan menggunakan 
format yang telah disediakan, dan beri masukan guna perbaikan. 

 

LK 4.1 
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Format 4.1.a 

 
RPL BIMBINGAN DAN KONSELING 

Layanan Format Klasikal  *) 
 

1. Materi/Topik Layanan  :  
2. Bidang Bimbingan   :  
3. Fungsi Layanan   : 
4. Sasaran Layanan/Semester   :  Kelas …….. /  
5. Tempat Penyelenggaraan   :    
6. Waktu Penyelenggaraan   :   
7. Pihak-pihak yang Dilibatkan   :   
8. Metode     : 
9. Tujuan Layanan  : 

10. Uraian Kegiatan/Skenario  :  
a. Kegiatan pendahuluan 

 
b. Kegiatan Inti 

 
c. Kegiatan Penutup 

 

14. Sumber/Bahan dan Alat   :  
15. Rencana Penilaian *)   :  

- Laiseg  
- Laipen  
- Laijapan 

16. Catatan Khusus   :  
 

*) tentukan sesuai kebutuhan 
 

                    ……………. ,  ……………………….20 … 

Mengetahui,        

Kepala SMA ……… ,      Guru BK/Konselor,  

 

…………………………………………           …………..…………………………. 
 NIP.        NIP.   

 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
1. Uraian materi 
2. Lembar kerja siswa 
3. Instrumen penilaian 
4. Media 
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Format 4.1.b 
 

PENILAIAN LAYANAN KLASIKAL 
 

IDENTITAS 
Nama Peserta  :  ……………………………………………………………............................................... 
Hari/Tanggal  :  ……………………………………………………………............................................... 
 
PETUNJUK PENGERJAAN 
1. Berikan penilaian Bapak/Ibu terhadap Praktik Layanan Klasikal dengan cara memberikan 

nilai pada kotak sesuai dengan rubrik pada kolom yang disediakan.  
2. Di samping itu Bapak/Ibu dimohon memberikan komentar atau masukan bebas pada  

tempat yang perlu diberikan masukan/komentar.  
 

Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

PERENCANAAN 

Kelengkapan dan 
urutan komponen 
RPL 

Isi RPL lengkap dan 
sistematis sesuai 
dengan urutan 
logis 

Isi RPL lengkap tapi 
kurang sistematis  

Isi RPL tidak 
lengkap dan tidak 
sistematis 

 

Aspek 
perkembang an 
dan kompetensi 

Terdapat 
kesesuaian logis 
dan teoritis antara 
topik, aspek dan 
tujuan 

Terdapat kesesuaian 
logis dan teoritis 
antara topik dan 
aspek namun tidak 
dijabarkan dalam 
tujuan yang sesuai. 

Tidak terdapat 
kesesuaian logis 
dan teoritis antara 
topik, aspek dan 
tujuan 

 

Metode dan 
langkah kegiatan 

Langkah-langkah 
layanan klasikal 
sesuai dengan 
metode yang 
dipilih, berpusat 
pada peserta didik,  
menstimulasi 
berpikir kritis, 
kreatif, dan 
berorientasi 
pemecahan 
masalah. 

Langkah-langkah 
layanan klasikal 
sesuai dengan 
metode yang dipilih, 
berpusat pada 
peserta didik,  
namun kurang  
menstimulasi 
berpikir kritis, 
kreatif, dan kurang  
berorientasi 
pemecahan masalah 

Langkah-langkah 
bimbingan tidak 
mencerminkan 
metode yang 
dipilih, berpusat 
pada guru, kurang 
menstimulasi 
berpikir kritis, 
kreatif, dan 
berorientasi 
pemecahan 
masalah  

 

Materi Materi dituliskan 
berurutan sesuai 
tingkat kesulitan 
dengan 
menggunakan 
contoh-contoh dari 

Materi dituliskan 
berurutan sesuai 
tingkat kesulitan 
namun kurang 
menggunakan 
contoh-contoh dari 

Materi dituliskan 
tidak 
mempertimbangka
n urutan tingkat 
kesulitan tidak 
menggunakan 
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Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

lingkungan 
lokal/pengalaman 
sehari-hari peserta 
didik, mengikuti 
perkembangan 
terkini, dan 
mendorong 
peserta didik untuk 
mencari informasi 
lain yang relevan 
untuk 
menumbuhkan 
rasa ingin tahu 

lingkungan 
lokal/pengalaman 
sehari-hari peserta 
didik, mengikuti 
perkembangan 
terkini, serta kurang  
mendorong peserta 
didik untuk mencari 
informasi lain yang 
relevan untuk 
menumbuhkan rasa 
ingin tahu 

contoh-contoh, 
materi out of date 
dan tidak 
mendorong 
peserta didik untuk 
mencari informasi 
lain. 

Penulisan  RPL ditulis dengan 
ejaan EYD. 
Penggunaan tanda 
baca dan huruf 
besar akurat dan 
efektif. 
Menggunakan 
susunan kalimat 
yang  sesuai 
dengan tata 
bahasa. Kalimat 
disusun dalam 
paragraph yang 
saling berkaitan 
sesuai dengan alur 
isi laporan.   

RPL ditulis dengan 
ejaan yang pada 
umumnya sesuai 
dengan EYD, 
penggunaan tanda 
baca dan huruf 
besar umumnya 
tepat namun masih 
terdapat sedikit 
kesalahan. Terdapat 
beberapa kesalahan 
dalam penulisan 
kalimat dan 
paragraph namun 
tidak terlalu 
mengganggu. 

Terdapat banyak 
kesalahan dalam 
penulisan ejaan, 
tanda baca, 
penggunaan huruf 
besar. Terdapat 
banyak kesalahan 
dalam penulisan 
kalimat yang 
mengganggu 
makna laporan 

 

Penilaian RPL berisi 
instrumen 
penilaian yang 
sesuai dengan 
tujuan yang akan 
dicapai  

RPL berisi intrumen 
penilaian namun 
tidak sesuai dengan 
tujuan yang akan 
dicapai 

RPL tidak terdapat 
instrumen 
penilaian  

 

PELAKSANAAN 

Pembukaan Menciptakan 
hubungan baik dan 
mendorong 
keterlibatan 
peserta didik 
dengan 
melakukan 

Menciptakan 
hubungan baik dan 
mendorong 
keterlibatan peserta 
didik dengan 
melakukan 
apersepsi dengan 

Tidak melakukan 
apersepsi untuk 
memulai 
bimbingan 
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Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

apersepsi yang 
sesuai dengan 
kompetensi 
dengan 
memberi informasi 
tentang 
kompetensi dan 
tujuan belajar. 

memberi informasi 
mengenai 
kompetensi tetapi 
tidak menyampaikan 
tujuan belajar 

Pelaksanaan  Melaksanakan 
langkah-langkah 
layanan sesuai 
dengan RPL 
dengan tepat 
 

Melaksanakan 
langkah-langkah 
layanan sesuai 
dengan RPL namun 
ada beberapa 
langkah yang tidak 
sempat dilaksanakan 
namun tidak 
mengganggu 
ketercapaian tujuan. 

Beberapa langkah 
layanan tidak 
dilaksanakan 
sesuai dengan 
rencana sehingga 
mengganggu 
ketercapaian 
tujuan. 

 

Interaksi dan 
pengelolaan kelas 

Mampu mengelola 
kelas sehingga 
tercipta  
suasana yang 
kondusif, 
membangun 
interaksi dua arah, 
mendorong 
partisipasi aktif dan 
mampu menggali 
ide dan perasaan 
secara terbuka dan 
bebas 

Mampu mengelola 
kelas sehingga 
tercipta  
suasana yang 
kondusif, mampu 
menggali ide dan 
perasaan secara 
terbuka dan bebas 
tetapi interaksi 
terjadi satu arah 

Kurang mampu 
mengelola kelas 
sehingga tidak 
tercipta  
suasana yang 
kondusif untuk 
bimbingan dan 
tidak mampu 
menggali ide dan 
perasaan secara 
terbuka dan bebas 

 

Penguasaan 
materi 

Tidak terdapat 
kesalahan isi dalam 
menyampaikan 
materi serta 
mampu 
mengintegrasikan 
materi ke dalam 
metode dan media 
yang digunakan. 
Juga mampu 
menanggapi 
pertanyaan/respon 

Tidak terdapat 
kesalahan isi dalam 
menyampaikan 
materi namun 
materi tampak 
berdiri sendiri dari 
metode dan media 
yang digunakan. 
Juga mampu 
menanggapi 
pertanyaan/respon 
peserta didik dengan 

Terdapat 
kesalahan 
mendasar tentang 
isi materi, 
penggunaan 
metode dan media 
kurang sesuai 
dengan materi 
yang disampaikan. 
Juga terdapat 
kesalahan dalam 
merespon peserta 
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Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

peserta didik 
dengan tepat 

namun kurang 
memuaskan 

didik. 

Kemampuan 
verbal dan non- 
verbal  

Volume suara 
dapat didengar 
oleh seluruh 
peserta didik 
dengan intonasi 
suara bervariasi 
yang jelas dan  
didukung dengan 
bahasa non-verbal 
yang tepat  

Volume suara dapat 
didengar oleh 
seluruh peserta 
didik dengan 
intonasi suara 
bervariasi yang 
jelas, tetapi bahasa 
non-verbal kurang 
tepat 

Volume suara 
tidak dapat 
didengar oleh 
seluruh peserta 
didik dengan 
intonasi suara 
bervariasi yang 
monoton dan  
bahasa non-verbal 
yang tidak tepat 

 

Kemampuan 
komunikasi 

Mengkomunikasi 
rasa hormat 
kepada peserta 
didik dan 
menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar. 
 

Mengkomunikasi 
rasa hormat kepada 
peserta didik, tetapi 
sesekali 
menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang kurang baik 
dan benar. 

Kurang 
mengkomunikasi 
rasa hormat 
kepada peserta 
didik dan tidak 
menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar. 

 

Penggunaan 
waktu 

Menggunakan 
waktu untuk 
mendengarkan 
dan mendapatkan 
umpan balik dari 
peserta didik serta 
mengalokasikan 
waktu secara 
efektif dan 
proporsional. 

Menggunakan waktu 
untuk 
mendengarkan dan 
mendapatkan 
umpan balik dari 
peserta didik, tetapi 
kurang mampu 
mengalokasikan 
waktu secara efektif 
dan proporsional. 

Tidak 
menggunakan 
waktu untuk 
mendengarkan 
dan mendapatkan 
umpan balik dari 
peserta didik, serta 
tidak mampu 
mengalokasikan 
waktu secara 
efektif dan 
proporsional. 

 

Menutup Merangkum inti 
materi layanan 
yang diberikan, 
mengevaluasi 
hasil, dan 
merencanakan 
tindak lanjut 

Merangkum inti 
materi layanan yang 
diberikan, 
mengevaluasi hasil, 
tetapi tidak 
merencanakan 
tindak lanjut 

Hanya melakukan 
salah satu dari tiga 
hal berikut : 
merangkum inti 
materi layanan 
yang diberikan, 
mengevaluasi 
hasil, dan 
merencanakan 
tindak lanjut 
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Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

Komentar 
 
 
 
 
 

 

 

Nilai =  = 

 
 
 
 

 
………………, .................................20…. 

         
Penilai, 
 
 

       ……………………………………………………………… 
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Format 4.1.c 

FORMAT PEER ASESMENT 

 

1. Materi/Topik Layanan  :  
2. Bidang Bimbingan   :  
3. Fungsi Layanan   : 
4. Sasaran Layanan/Semester   :  Kelas …….. /  
5. Tempat Penyelenggaraan   :    
6. Waktu Penyelenggaraan   :   
7. Pihak-pihak yang Dilibatkan   :   
8. Metode     : 

 

No Aspek yang dinilai 
RPL PENYAJIAN 

JUMLAH 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pendahuluan 
a. Mengucapkan salam. 

 
 

        

b. Berdoa         

c. Melakukan pengkondisian         

d. Menyampaikan tujuan 
layanan 

        

2 Kegiatan          

a. Mengajak peserta diklat 
berpikir untuk membangun 
pribadi yang cerdas 

        

b. Mengajak peserta diklat 
membangun kondisi 
perasaannya yang terkemas. 

        

c. Mengajak peserta diklat 
membangun sikap yang 
mawas. 

        

d. Mengajak peserta diklat 
membangun perilaku yang 
tangkas. 

        

e. Mengajak peserta diklat 
membangun kredibilitas yang 
tuntas terkait materi layanan 
yang diterima. 

        

3 Penutup/Pengakhiran          

a. Mengajak peserta diklat 
membuat kesimpulan dari 
hasil layanan 

b. Guru BK menanyakan kesan 
terhadap peserta diklat terkait 
pemberian layanan yang 
barusan diterimanya. 
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No Aspek yang dinilai 
RPL PENYAJIAN 

JUMLAH 
1 2 3 4 1 2 3 4 

c. Peserta diklat diminta 
bagaimana mensikapi hasil 
layanan. 

d. Guru BK menyampaikan 
materi layanan yang akan 
datang 

 
 

Nilai = 
Jumlah Nilai 

x 100 = ……… 
Nilai maksimal 

 

Penyaji  : ________________________ 

Penilai  : ________________________  

JUMLAH TOTAL : __________ 

Skor  : __________ 
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LEMBAR KERJA 

 

Kegiatan : Penyusunan RPL dan Praktek Bimbingan Kelompok 

Waktu  :  4 x 45 menit  

Bahan :   Modul Praktek Pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam Impelemtasi 
Kurikulum 2013 

  Lembar Kerja 

Tujuan :   Peserta terampil menyusun RPL dan mempraktekkan layanan bimbingan 
Kelompok 

Skenario Kegiatan:  

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok. 
2. Fasilitator menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. 
3. Fasilitator membagikan format RPL 
4. Setiap kelompok membuat RPL bimbingan kelompok sesuai hasil asessesmen 
5. Fasilitator membagi format penilaian praktek layanan bimbingan kelompok 
6. Setiap kelompok memilih 4 orang peserta untuk praktek layanan bimbingan kelompok 

masing-masing 30 menit.  
7. Secara paralel 4 kelompok melakukan praktek layanan bimbingan kelompok 
8. Peserta yang lain melakukan peer assemen dengan menggunakan format penilaian 

praktek layanan bimbingan kelompok. 
9. Peserta lain memberikan revieu berdasarkan hasil penilaian. 

10. Fasilitator memberikan umpan balik dan penguatan praktek layanan bimbingan 
kelompok 

 
Tugas : 

1. Buatlah RPL Bimbingan Kelompok 

2. Lakukan dan amati praktek layanan bimbingan kelompok dengan seksama, berikan 
penilaian dengan menggunakan format yang telah disediakan, dan beri masukan guna 
perbaikan.  

LK 4.2 
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Format 4.2.a 
 

FORMAT 
SATUAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 
1. Topik Layanan  :  
2. Bidang Bimbingan  :  
3. Fungsi Layanan  : 
4. Sasaran Layanan  : 
5. Waktu Penyelenggaraan : 
6. Tujuan Layanan  : 
7. Materi Layanan  : 
8. Kegiatan Layanan  : 

a. Pembentukan :    
 
b. Peralihan : 
 
c. Kegiatan : 

1) Berpikir :____ ________________________________________ 
2) Merasa :____________________________________________ 
3) Bersikap :____________________________________________ 
4) Bertindak :____________________________________________ 
5) Bertanggung Jawab :____________________________________________ 

 
d. Pengakhiran : 

 
9. Sumber/Bahan dan Alat : 
 

10. Rencana Penilaian : 
 
11. Catatan Khusus : 

 
          ……………….,………………………….20 …. 
 
Mengetahui,       
Kepala Sekolah,        Guru BK/Konselor,  

 
 

 
…………………………..  ……………………………. 
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KETERANGAN ISIAN FORMAT 
 

Topik Layanan : Isi topik yang dibahas 
Bidang Bimbingan : Sosial/Pribadi/Karir/Belajar 
Fungsi Layanan : Pemahaman/Pencegahan/Pengentasan/Pengembangan dan 

Pemeliharaan. 
Sasaran Layanan  : Peserta didik yang mendapat layanan 
Waktu Penyelenggaraan  Kapan layanan diberikan 
Tujuan  Layanan : Dirumuskan sendiri oleh konselor  
Materi Layanan : Ditulis materi pokok dari topik yang dibahas. 
Indikator : Dijabarkan sendiri berdasarkan pada standar kompetensi 

yang ingin dicapai 
Materi : Dijabarkan sendiri oleh konselor, diperoleh dari berbagai 

sumber yang relevan 
Kegiatan Layanan  Dijelaskan tahapan pelatihan yang dilakukan.  

Tahapan yang dilatihkan mencakup pembentukan, 
peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. 
Dalam tahap kegiatan diuraikan tahap berfikir, merasa, 
bersikap, bertindak dan bertanggung jawab. 

Sumber/Bahan dan Alat : Sumber bahan yang digunakan. 
Media yang digunakan dalam kegiatan layanan. 

Rencana Penilaian  Dituliskan jenis penilaian yang digunakan. 
RPL minimal harus melampirkan penilaian segera (laiseg)  

Catatan Khusus  Dituliskan hal-hal pokok yang belum dituliskan. 
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Format 4.2.b 

PENILAIAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

IDENTITAS 

Nama Peserta  : ............................................. 

Hari/Tanggal  : ............................................. 

 
PETUNJUK PENGERJAAN 

1. Berikan penilaian Bapak/Ibu terhadap Praktik Layanan Bimbingn Kelompok (BKp) 
dengan cara memberikan nilai pada kotak sesuai dengan rubrik pada kolom yang 
disediakan.  

2. Di samping itu Bapak/Ibu dimohon memberikan komentar atau masukan bebas 
pada  tempat yang perlu diberikan masukan/komentar.  
 

Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

PERENCANAAN 

Kelengkapan 
dan urutan 
komponen RPL 

Isi RPL lengkap dan 
sistematis sesuai 
dengan urutan logis 

Isi RPL lengkap tapi 
kurang sistematis  

Isi RPL tidak 
lengkap dan tidak 
sistematis 

 

Aspek 
perkembangan 
dan 
kompetensi 

Terdapat 
kesesuaian logis 
dan teoritis antara 
topik, aspek dan 
tujuan 

Terdapat kesesuaian 
logis dan teoritis 
antara topik dan 
aspek namun tidak 
dijabarkan dalam 
tujuan yang sesuai 

Tidak terdapat 
kesesuaian logis 
dan teoritis 
antara topik, 
aspek dan tujuan 

 

Metode dan 
langkah 
kegiatan 

Langkah-langkah 
layanan bimbingan 
kelompok sesuai 
dengan metode 
yang dipilih, 
berpusat pada 
peserta didik, 
menstimulasi 
berpikir kritis, 
kreatif, dan 
berorientasi 
pemecahan 
masalah. 

Langkah-langkah 
layanan bimbingan 
kelompok sesuai 
dengan metode 
yang dipilih, 
berpusat pada 
peserta didik, 
namun kurang 
menstimulasi 
berpikir kritis, 
kreatif, dan kurang  
berorientasi 
pemecahan masalah 

Langkah-langkah 
bimbingan tidak 
mencerminkan 
metode yang 
dipilih, berpusat 
pada guru, 
kurang 
menstimulasi 
berpikir kritis, 
kreatif, dan 
berorientasi 
pemecahan 
masalah. 

 

Materi Materi sesuai 
tingkat kesulitan 
dengan 
menggunakan 
contoh-contoh dari 
lingkungan 

Materi sesuai tingkat 
kesulitan namun 
kurang 
menggunakan 
contoh-contoh dari 
lingkungan 

Materi tidak 
mempertimbang-
kan urutan 
tingkat kesulitan 
tidak 
menggunakan 
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Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

lokal/pengalaman 
sehari-hari siswa, 
mengikuti 
perkembangan 
terkini, dan 
mendorong 
peserta didik untuk 
menggali informasi 
lain yang relevan 
untuk 
menumbuhkan 
rasa ingin tahu 

lokal/pengalaman 
sehari-hari siswa, 
mengikuti 
perkembangan 
terkini, serta kurang 
mendorong peserta 
didik untuk mencari 
informasi lain yang 
relevan untuk 
menumbuhkan rasa 
ingin tahu 

contoh-contoh, 
materi out of 
date dan tidak 
mendorong siswa 
untuk mencari 
informasi lain. 

Penilaian RPL berisi 
instrumen 
penilaian yang 
sesuai dengan 
tujuan yang akan 
dicapai  

RPL berisi intrumen 
penilaian namun 
tidak sesuai dengan 
tujuan yang akan 
dicapai, 

RPL tidak 
terdapat 
instrumen 
penilaian  

 

PELAKSANAAN 

Pembukaan Menciptakan 
hubungan baik dan 
mendorong 
keterlibatan 
peserta didik 
dengan melakukan 
dinamika kelompok 
yang sesuai tujuan 
layanan dan 
permainan singkat 

Menciptakan 
hubungan baik dan 
mendorong 
keterlibatan peserta 
didik dengan 
melakukan dinamika 
kelompok tetapi 
tidak menyampaikan 
tujuan bimbingan 
kelompok 

Tidak melakukan 
dinamika 
kelompok dan 
permainan untuk 
memulai 
bimbingan 
kelompok 

 

Pelaksanaan  Melaksanakan 
langkah-langkah 
layanan sesuai 
dengan RPL 
dengan tepat 
 

Melaksanakan 
langkah-langkah 
layanan sesuai 
dengan RPL namun 
ada beberapa 
langkah bimbingan 
yang tidak sempat 
dilaksanakan namun 
tidak mengganggu 
keseluruhan BKp 

Beberapa langkah 
layanan tidak 
dilaksanakan 
sesuai dengan 
RPL sehingga 
mengganggu 
makna bimbingan 
secara 
keseluruhan 

 

Interaksi dan 
pengelolaan 
kelompok 

Mampu mengelola 
kelompok sehingga 
tercipta suasana 

Mampu mengelola 
kelompok sehingga 
tercipta suasana 

Kurang mampu 
mengelola 
kelompok 
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Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

yang kondusif, 
membangun 
interaksi multi 
arah, mendorong 
partisipasi aktif 
anggota dan 
mampu menggali 
ide dan perasaan 
anggota secara 
terbuka dan bebas 

yang kondusif, 
mampu menggali ide 
dan perasaan 
anggota secara 
terbuka dan bebas 
tetapi interaksi 
terjadi dua arah 

sehingga tidak 
tercipta suasana 
yang kondusif 
untuk bimbingan 
dan tidak mampu 
menggali ide dan 
perasaan anggota 
secara terbuka 
dan bebas 

Penguasaan 
materi 

Tidak terdapat 
kesalahan isi dalam 
menyampaikan 
materi serta 
mampu 
mengintegrasikan 
materi ke dalam 
metode dan media 
yang digunakan. 
Juga mampu 
menanggapi 
pertanyaan/ 
respon peserta 
didik dengan tepat 

Tidak terdapat 
kesalahan isi dalam 
menyampaikan 
materi namun 
materi tampak 
berdiri sendiri dari 
metode dan media 
yang digunakan. 
Juga mampu 
menanggapi 
pertanyaan/respon 
anggota namun 
kurang memuaskan 

Terdapat 
kesalahan 
mendasar 
tentang isi 
materi, 
penggunaan 
metode dan 
media kurang 
sesuai dengan 
materi yang 
disampaikan. 
Juga terdapat 
kesalahan dalam 
merespon 
anggota. 

 

Kemampuan 
verbal dan 
non-verbal  

Volume suara dapat 

didengar oleh 

seluruh anggota 

kelompok dengan 

intonasi suara 

bervariasi yang jelas 

dan  didukung 

dengan bahasa non-

verbal yang tepat  

Volume suara dapat 

didengar oleh seluruh 

anggota kelompok 

dengan intonasi suara 

bervariasi yang jelas, 

tetapi bahasa non-

verbal kurang tepat 

Volume suara tidak 

dapat didengar 

oleh seluruh 

anggota kelompok 

dengan intonasi 

suara bervariasi 

yang monoton dan  

bahasa non-verbal 

yang tidak tepat 

 

Kemampuan 
komunikasi 

Mengkomunikasi 

rasa hormat kepada 

kelompok dan 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

 

Mengkomunikasi rasa 

hormat kepada 

kelompok, tetapi 

sesekali menggunakan 

Bahasa Indonesia yang 

kurang baik dan 

benar. 

Kurang 

mengkomunikasi 

rasa hormat 

kepada kelompok 

dan tidak 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan 
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Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

benar. 

Penggunaan 
waktu 

Menggunakan waktu 

untuk 

mendengarkan dan 

mendapatkan 

umpan balik dari 

anggota kelompok 

serta 

mengalokasikan 

waktu secara efektif 

dan proporsional. 

Menggunakan waktu 

untuk mendengarkan 

dan mendapatkan 

umpan balik dari 

anggota kelompok, 

tetapi kurang mampu 

mengalokasikan waktu 

secara efektif dan 

proporsional. 

Tidak 

menggunakan 

waktu untuk 

mendengarkan dan 

mendapatkan 

umpan balik dari 

anggota kelompok, 

serta tidak mampu 

mengalokasikan 

waktu secara 

efektif dan 

proporsional. 

 

Menutup Merangkum inti 

bimbingan 

kelompok, 

mengevaluasi hasil, 

dan merencanakan 

tindak lanjut 

Merangkum inti 

bimbingan kelompok, 

mengevaluasi hasil 

BKp, tetapi tidak 

merencanakan tindak 

lanjut 

Hanya melakukan 

salah satu dari tiga 

hal berikut : 

merangkum inti 

bimbingan 

kelompok, 

mengevaluasi hasil, 

dan merencanakan 

tindak lanjut 

 

Komentar 
 

 

 

 

Nilai =  = 

 

 

………………, ...........................20…. 

Penilai, 

 

  ……………………………………………… 
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Format 4.2.b 

FORMAT PEER ASSESMENT 
 
IDENTITAS 
Nama Peserta  : ............................................. 
Hari/Tanggal  : ............................................. 
 
PETUNJUK PENGERJAAN 
 
Berikan penilaian Bapak/Ibu terhadap Praktik Layanan Bimbingan Kelompok dengan cara 
memberikan nilai pada kotak sesuai dengan rubrik pada kolom yang disediakan.  
 
1. Topik Layanan  :  
2. Bidang Bimbingan  :  
3. Fungsi Layanan  : 
4. Sasaran Layanan  : 
5. Waktu Penyelenggaraan : 

 

No Aspek yang dinilai 
RPLBK PENYAJIAN 

JUMLAH 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pembentukan 
a. Menerima anggota kelompok 

secara terbuka dan 
mengucapkan terimakasih 

 
 
 
 

        

b. Berdoa 

c. Menjelaskan pengertian 
bimbingan kelompok  

d. Menjelaskan tujuan 
bimbingan kelompok 

e. Menjelaskan cara pelaksanaan 
bimbingan kelompok 

f. Menjelaskan azas-azas 
bimbingan kelompok 

g. Perkenalan nama dilanjutkan 
rangkaian nama atau bentuk 
permainan yang 
mengakrabkan 

2 Peralihan          

a. Menjelaskan kembali kegiatan 
kelompok. 

b. Tanya jawab tentang kesiapan 
anggota untuk kegiatan lebih 
lanjut. 

c. Mengenali suasana apabila 
anggota secara 
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No Aspek yang dinilai 
RPLBK PENYAJIAN 

JUMLAH 
1 2 3 4 1 2 3 4 

keseluruhan/sebagian belum 
siap untuk memasuki tahap 
berikutnya dan mengatasi 
suasana tersebut. 

d. Memberi contoh topik bahasan 
yang akan dikemukakan dan 
dibahas dalam kelompok.  

3 Kegiatan          

a. mempersilakan anggota 
kelompok untuk 
menyampaikan topik apa saja 
yang akan dibahas secara 
bergantian yang berkenaan 
dengan peminatan. 

b. Memilih/menetapkan topik 
yang akan dibahas terlebih 
dahulu 

c. Mengajak peserta didik berpikir 
untuk membangun pribadi yang 
cerdas 

d. Mengajak peserta didik 
membangun kondisi 
perasaannya yang terkemas. 

e. Mengajak peserta didik 
membangun sikap yang mawas. 

f. Mengajak peserta didik 
membangun perilaku yang 
tangkas. 

g. Mengajak peserta didik 
membangun kredibilitas yang 
tuntas. 

h. Melakukan selingn 

i. Menegaskan komitmen para 
anggota kelompok (apa yang 
segera dilakukan berkenaan 
dengan topik yang telah 
dibahas). 

4 Penutup/Pengakhiran          

a. Menjelaskan bahwa kegiatan 
BKp akan diakhiri 

b. Anggota kelompok 
mengemukakan kesan dan 
menilai kemajuan yang dicapai 
masing-masing. 

c. Pembahasan kegiatan lanjutan 
(topik bebas). 
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No Aspek yang dinilai 
RPLBK PENYAJIAN 

JUMLAH 
1 2 3 4 1 2 3 4 

d. Pesan serta tanggapan anggota 
kelompok 

e. Ucapan terimakasih 

f. Berdoa 

g. Perpisahan 
 

 

Nilai = 
Jumlah Nilai 

x 100 = ……… 
Nilai maksimal 

 

………………, .................................20…. 
         

Penilai, 
 

       ……………………………………………………………… 

 

JUMLAH TOTAL : __________ 

Skor  : __________ 
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LEMBAR KERJA 

Kegiatan : Penyusunan RPL dan Praktek Konseling Kelompok 

Waktu  :  4 x 45 menit  

Bahan :  Modul Praktek Pelayanan BK dalam Implementasi Kurikulum 2013 

  Lembar Kerja 

Tujuan :   Peserta terampil menyusun RPL dan mempraktekkan layanan konseling 
kelompok 

Skenario Kegiatan:  

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok. 
2. Fasilitator menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. 
3. Fasilitator membagikan format RPL 
4. Setiap kelompok membuat RPL konseling kelompok sesuai hasil asessesmen 
5. Fasilitator membagi format penilaian praktek layanan konseling kelompok 
6. Setiap kelompok memilih 4 orang peserta untuk praktek layanan konseling kelompok 

masing-masing 30 menit.  
7. Secara paralel 4 kelompok melakukan praktek layanan konseling kelompok 
8. Peserta yang lain melakukan peer assemen dengan menggunakan format penilaian 

praktek layanan konseling kelompok. 
9. Peserta lain memberikan revieu berdasarkan hasil penilaian. 

10. Fasilitator memberikan umpan balik dan penguatan praktek layanan konseling kelompok 
 

Tugas : 
1. Buatlah RPL Konseling Kelompok 

2. Lakukan dan amati praktek layanan konseling kelompok dengan seksama, berikan 
penilaian dengan menggunakan format yang telah disediakan, dan beri masukan guna 
perbaikan. 

 

LK 4.3 
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Format 4.3.a 
 

FORMAT 
RPL KONSELING KELOMPOK 

 
1. Identitas: 

a. Satuan Pendidikan 
b. Tahun Ajaran 
c. Kelas   
d. Pelaksana dan Pihak Terkait 

: 
: 
: 
: 
: 

 

2. Waktu: 
a. Tanggal 
b. Jam Pelayanan 
c. Volume waktu 
d. Tempat  

: 
: 
: 
: 
: 

 

3. Bidang bimbingan dan 
konseling 

:  

4. Materi Pelayanan 
a. Tema 
b. Sumber Materi Pelayanan 

 
: 
: 

 

5. Tujuan layanan :  
6. Fungsi  layanan :  
7. Metode danTeknik 

a. Jenis Layanan 
b. Kegiatan Pendukung 

 
: 
: 

 

8. Sarana  
a. Media 
b. Instrumen  
c. Sumber  

:  

9. Sasaran Penilaian  :  
10. Langkah Kegiatan :  

 

a. Pembentukan 
 

b. Peralihan  
 

c. Kegiatan  
1) Berfikir 

 

2) Merasa 
 

3) Bersikap 
 

4) Berbuat 
 

5) Bertanggung jawab 
 

d. Penutup/Pengakhiran 
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11. Rencana Penilaian 
 
a. Penilaian Proses:  
 
b. Penilaian Hasil: 
 

1). Laiseg 
 

2). Laijapen 
 

3). Laijapang  
 
 
 

……………., ……..………….. 2014   
Mengetahui :  Guru BK*) 
Kepala Sekolah,   
 
 
(……………………………)                             (……………………………………) 
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Format 4.3.b 
 

 
PENILAIAN LAYANAN KONSELING KELOMPOK 

 
IDENTITAS 
Nama Peserta               :  ………………………………………......................................................... 
Hari/Tanggal  :  ................................................................................................... 
 
PETUNJUK PENGERJAAN 
1. Berikan penilaian Bapak/Ibu terhadap Praktik Layanan Konseling Kelompok (KKp) dengan 

cara memberikan nilai pada kotak sesuai dengan rubrik pada kolom yang disediakan.  
2. Di samping itu Bapak/Ibu dimohon memberikan komentar atau masukan bebas pada  

tempat yang perlu diberikan masukan/komentar.  
 

Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

PERENCANAAN 

Kelengkapan 
dan urutan 
komponen RPL 

Isi RPL lengkap dan 
sistematis sesuai 
dengan urutan logis 

Isi RPL lengkap tapi 
kurang sistematis  

Isi RPL tidak 
lengkap dan tidak 
sistematis 

 

Aspek 
perkembangan 
dan kompetensi 

Terdapat kesesuaian 
logis dan teoritis 
antara topik, aspek 
dan tujuan 

Terdapat kesesuaian 
logis dan teoritis 
antara topik dan 
aspek namun tidak 
dijabarkan dalam 
tujuan yang sesuai 

Tidak terdapat 
kesesuaian logis 
dan teoritis antara 
topik, aspek dan 
tujuan 

 

Metode dan 
langkah 
kegiatan 

Langkah-langkah 
layanan konseling 
kelompok sesuai 
dengan metode 
yang dipilih, 
berpusat pada 
peserta didik, 
menstimulasi 
berpikir kritis, 
kreatif, dan 
berorientasi 
pemecahan 
masalah. 

Langkah-langkah 
layanan konseling 
kelompok sesuai 
dengan metode 
yang dipilih, 
berpusat pada 
peserta didik, 
namun kurang 
menstimulasi 
berpikir kritis, 
kreatif, dan kurang  
berorientasi 
pemecahan masalah 

Langkah-langkah 
konseling 
kelompok tidak 
mencerminkan 
metode yang 
dipilih, berpusat 
pada guru, kurang 
menstimulasi 
berpikir kritis, 
kreatif, dan 
berorientasi 
pemecahan 
masalah  

 

Materi/Masalah Materi sesuai tingkat 
kesulitan dengan 
menggunakan 
contoh-contoh dari 
lingkungan 

Materi sesuai tingkat 
kesulitan namun 
kurang 
menggunakan 
contoh-contoh dari 

Materi tidak 
mempertimbangka
n urutan tingkat 
kesulitan tidak 
menggunakan 
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Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

lokal/pengalaman 
sehari-hari peserta 
didik, mengikuti 
perkembangan 
terkini, dan 
mendorong peserta 
didik untuk menggali 
informasi lain yang 
relevan untuk 
menumbuhkan rasa 
ingin tahu 

lingkungan 
lokal/pengalaman 
sehari-hari peserta 
didik, mengikuti 
perkembangan 
terkini, serta kurang 
mendorong peserta 
didik untuk mencari 
informasi lain yang 
relevan untuk 
menumbuhkan rasa 
ingin tahu 

contoh-contoh, 
materi out of date 
dan tidak 
mendorong 
peserta didik untuk 
mencari informasi 
lain. 

Penilaian RPL berisi instrumen 
penilaian yang 
sesuai dengan 
tujuan yang akan 
dicapai  

RPL berisi intrumen 
penilaian namun 
tidak sesuai dengan 
tujuan yang akan 
dicapai, 

RPL tidak terdapat 
instrumen 
penilaian  

 

PELAKSANAAN 

Pembukaan Menciptakan 
hubungan baik dan 
mendorong 
keterlibatan peserta 
didik dengan 
melakukan dinamika 
kelompok yang 
sesuai tujuan 
layanan dan 
permainan singkat 

Menciptakan 
hubungan baik dan 
mendorong 
keterlibatan peserta 
didik dengan 
melakukan dinamika 
kelompok dan 
permainan tetapi 
tidak menyampaikan 
tujuan konseling 
kelompok 

Tidak melakukan 
dinamika 
kelompok dan 
permainan untuk 
memulai konseling 
kelompok 

 

Pelaksanaan  Melaksanakan 
langkah-langkah 
layanan sesuai 
dengan RPL dengan 
tepat 
 

Melaksanakan 
langkah-langkah 
layanan sesuai 
dengan RPL namun 
ada beberapa 
langkah konseling 
kelompok yang tidak 
sempat dilaksanakan 
namun tidak 
mengganggu 
keseluruhan 
konseling kelompok 

Beberapa langkah 
layanan tidak 
dilaksanakan 
sesuai dengan RPL 
sehingga 
mengganggu 
makna konseling 
kelompok secara 
keseluruhan 

 

Interaksi dan 
pengelolaan 

Mampu mengelola 
kelompok sehingga 

Mampu mengelola 
kelompok sehingga 

Kurang mampu 
mengelola 
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Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

kelompok tercipta suasana 
yang kondusif, 
membangun 
interaksi multi arah, 
mendorong 
partisipasi aktif 
anggota dan mampu 
menggali ide dan 
perasaan anggota 
secara terbuka dan 
bebas 

tercipta suasana 
yang kondusif, 
mampu menggali ide 
dan perasaan 
anggota secara 
terbuka dan bebas 
tetapi interaksi 
terjadi dua arah 

kelompok sehingga 
tidak tercipta 
suasana yang 
kondusif untuk 
bimbingan dan 
tidak mampu 
menggali ide dan 
perasaan anggota 
secara terbuka dan 
bebas 

Penguasaan 
materi 

Tidak terdapat 
kesalahan isi dalam 
menyampaikan 
materi serta mampu 
mengintegrasikan 
materi ke dalam 
metode dan media 
yang digunakan. 
Juga mampu 
menanggapi 
pertanyaan/respon 
peserta didik dengan 
tepat 

Tidak terdapat 
kesalahan isi dalam 
menyampaikan 
materi namun 
materi tampak 
berdiri sendiri dari 
metode dan media 
yang digunakan. 
Juga mampu 
menanggapi 
pertanyaan/respon 
anggota namun 
kurang memuaskan 

Terdapat 
kesalahan 
mendasar tentang 
isi materi, 
penggunaan 
metode dan media 
kurang sesuai 
dengan materi 
yang disampaikan. 
Juga terdapat 
kesalahan dalam 
merespon anggota. 

 

Kemampuan 
verbal dan non- 
verbal  

Volume suara dapat 
didengar oleh 
seluruh anggota 
kelompok dengan 
intonasi suara 
bervariasi yang jelas 
dan  didukung 
dengan bahasa non-
verbal yang tepat  

Volume suara dapat 
didengar oleh 
seluruh anggota 
kelompok dengan 
intonasi suara 
bervariasi yang jelas, 
tetapi bahasa non-
verbal kurang tepat 

Volume suara tidak 
dapat didengar 
oleh seluruh 
anggota kelompok 
dengan intonasi 
suara bervariasi 
yang monoton dan  
bahasa non-verbal 
yang tidak tepat 

 

Kemampuan 
komunikasi 

Mengkomunikasi 
rasa hormat kepada 
kelompok dan 
menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang baik dan benar. 
 

Mengkomunikasi 
rasa hormat kepada 
kelompok, tetapi 
sesekali 
menggunakan 
Bahasa Indonesia 
yang kurang baik 
dan benar. 

Kurang mengko-
munikasi rasa 
hormat kepada 
kelompok dan 
tidak mengguna-
kan Bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar. 

 

Penggunaan 
waktu 

Menggunakan waktu 
untuk 

Menggunakan waktu 
untuk 

Tidak 
menggunakan 
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Komponen 
Nilai  

Baik 
85 – 100 

Cukup 
70 – 84 

Kurang 
60 – 69 

Nilai  

mendengarkan dan 
mendapatkan 
umpan balik dari 
anggota kelompok 
sertamengalokasika
n waktu secara 
efektif dan 
proporsional. 

mendengarkan dan 
mendapatkan 
umpan balik dari 
anggota kelompok, 
tetapi kurang 
mampumengalokasi
kan waktu secara 
efektif dan 
proporsional. 

waktu untuk 
mendengarkan dan 
mendapatkan 
umpan balik dari 
anggota kelompok, 
serta tidak 
mampumengaloka
sikan waktu secara 
efektif dan 
proporsional. 

Menutup Merangkum inti, 
mengevaluasi hasil, 
dan merencanakan 
tindak lanjut. 

Merangkum inti, 
mengevaluasi hasil, 
tetapi tidak 
merencanakan 
tindak lanjut. 

Hanya melakukan 
salah satu dari tiga 
hal berikut : 
merangkum inti, 
mengevaluasi hasil, 
dan merencanakan 
tindak lanjut 

 

Komentar 
 
 
 
 

 

 

Nilai =  = 

 

………………, .................................20…. 
         

Penilai, 
 
……………………………………………… 
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Format 4.3,c 
 

FORMAT PEER ASSESMENT 
 

Bidang Bimbingan :  
Jenis Layanan :  Konseling Kelompok 
Kelas   :  
Tujuan   : 
Materi   : 
Metode dan Teknik : 
Alat/Bahan  : 
Waktu   : 
 

No Aspek yang dinilai RPL PENYAJIAN JUMLAH 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pembentukan 
a. Menerima anggota kelompok 

secara terbuka dan 
mengucapkan terimakasih 

 
 
 
 

        

b. Berdoa 

c. Menjelaskan pengertian 
konseling kelompok  

d. Menjelaskan tujuan konseling 
kelompok 

e. Menjelaskan cara pelaksanaan 
konseling kelompok 

f. Menjelaskan azas-azas konseling 
kelompok 

g. Perkenalan nama dilanjutkan 
rangkaian nama atau bentuk 
permainan yang mengakrabkan 

2 Peralihan          

a. Menjelaskna kembali kegiatan 
kelompok. 

b. Tanya jawab tentang kesiapan 
anggota untuk kegiatan lebih 
lanjut. 

c. Mengenali suasana apabila 
anggota secara 
keseluruhan/sebagian belum 
siap untuk memasuki tahap 
berikutnya dan mengatasi 
suasana tersebut. 

 d. Memberi contoh masalah yang 
akan dikemukakan dan dibahas 
dalam kelompok.  

         



    

133 
 

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013  
 

SMA/SMK 

No Aspek yang dinilai RPL PENYAJIAN JUMLAH 

1 2 3 4 1 2 3 4 

3 Kegiatan          

b. mempersilakan anggota 
kelompok untuk menyampaikan 
masalah pribadi apa saja yang 
akan dibahas secara bergantian 
yang berkenaan dengan 
peminatan. 

b. Memilih/menetapkan masalah 
yang akan dibahas terlebih 
dahulu 

c. Mengajak peserta didik berpikir 
untuk membangun pribadi yang 
cerdas 

d. Mengajak peserta didik 
membangun kondisi 
perasaannya yang terkemas. 

e. Mengajak peserta didik 
membangun sikap yang mawas. 

f. Mengajak peserta didik 
membangun perilaku yang 
tangkas. 

g. Mengajak peserta didik 
membangun kredibilitas yang 
tuntas. 

h. Melakukan selingn 

i. Menegaskan komitmen anggota 
kelompok yang masalahnya 
telah dibahas (apa yang akan 
segera dilakukan berkenaan 
dengan adanya pembahasan 
demi terentaskan masalahnya). 

4 Penutup/Pengakhiran          

a. Menjelaskan bahwa kegiatan 
konseling kelompok akan diakhiri 

b. Anggota kelompok 
mengemukakan kesan dan 
menilai kemajuan yang dicapai 
masing-masing. 

c. Pembahasan kegiatan lanjutan  

d. Pesan serta tanggapan anggota 
kelompok 
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 e. Ucapan terimakasih          

f. Berdoa 

g. Perpisahan 

 

 

 

 

Penyaji   : ________________________ 

Penilai  : ________________________ 
 

 

JUMLAH TOTAL : __________ 

Skor  : __________ 
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LEMBAR KERJA 

 

Kegiatan : Pengamatan Konseling Individual 

Waktu  :  6 x 45 menit 

Bahan :  Modul Praktek Pelayanan BK dalam Implementasi Kurikulum 2013 

  Lembar Kerja 

Tujuan :   Peserta terampil mempraktekkan layanan konseling perorangan 

Skenario Kegiatan:  

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok. 
2. Fasilitator menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. 
3. Setiap kelompok membuat 2 RPL konseling perorangan sesuai hasil asessesmen 
4. Fasilitator membagi format penilaian praktek layanan konseling perorangan. 
5. Setiap kelompok memilih 2 orang peserta untuk praktek layanan konseling perorangan 

masing-masing 30 menit.  
6. Secara parallel, masing-masing kelompok 2 peserta melakukan praktek layanan 

konseling perorangan 
7. Peserta yang lain melakukan peer assemen dengan menggunakan format penilaian 

praktek layanan konseling perorangan. 
8. Peserta lain memberikan revieu berdasarkan hasil penilaian. 
9. Fasilitator memberikan umpan balik dan penguatan praktek layanan konseling 

perorangan. 
 

Tugas : 

1. Buatlah RPL Konseling Perorangan 

2. Lakukan dan amati praktek layanan konseling perorangan dengan seksama, berikan 
penilaian dengan menggunakan format yang telah disediakan, dan beri masukan guna 
perbaikan. 

 

LK 4.4 
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Format 4.4.a 

RANCANGAN KONSELING PERORANGAN 

A. Deskripsi Kasus 
Deskripsi gambaran kasus berdasarkan hasil asesmen. 
  

B. Tujuan Konseling 
Target yang akan dicapai pada sesi awal, sesi inti dan akhir sesi konseling, disertai  dan 
indikator pencapaiannya. 
 

C. Perencanaan Pelaksanaan Konseling  
Mendeksripsikan rencana pelaksanaan konseling, meliputi tempat, waktu, alat 
asesmen yang akan digunakan, tahapan konseling yang akan dilakukan untuk 
mencapai tujuan konseling, dan pihak-pihak yang dilibatkan. 
 

D. Pendekatan dan Teknik Konseling 
Pendekatan dan teknik konseling yang akan digunakan, alasan rasional pemilihan 
pendekatan dan teknik konseling, dan penjelasan tahapan konseling sesuai teknik 
konseling yang akan digunakan. 

 



    

137 
 

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013  
 

SMA/SMK 

Format 4.4.b 

FORMAT PENILAIAN PRAKTIK KONSELING 
 
Konselor yang diamati : ................................... 

 
Berikan tanda cek (v) pada kolom yang sesuai 
 

ASPEK KINERJA 

KUALITAS 

BAIK 
SEKALI 

90 - 100 

BAIK 
80 - 89 

CUKUP 
70 - 79 

KURANG 
60 - 69 

KURANG 
SEKALI ≤ 59 

PENILAIAN OBSERVASI PRAKTIK 

Prakonseling 

 Kesiapan konselor (fisik, 
psikis) 

 Pengaturan setting (tata 
ruang, tempat duduk) 

 Penyiapan instrumen (alat 
rekam audio, tulis, 
instrumen data, 
bibliokonseling) 

 Data awal tentang konseli 

     

Pembinaan Hubungan 

 Penyambutan konseli 
(salam, sebut nama, 
senyum, jabat tangan, 
mempersilakan masuk 
ruang, mempersilakan 
duduk, menutup pintu, 
menempatkan diri pada 
posisi menerima) 

 Penciptaan hubungan 
baik (menanyakan 
khabar, mengganjar 
kehadiran, topik netral) 

 Strukturing 
(pertimbangan waktu, 
ajakan kerjasama, 
harapan keberhasilan, 
jaminan kerahasiaan) 

     

PENILAIAN PORTO FOLIO MATERI ASESMEN 

Analisis 

 Data internal  

 Data eksternal 

 Keluasan data 
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ASPEK KINERJA 

KUALITAS 

BAIK 
SEKALI 

90 - 100 

BAIK 
80 - 89 

CUKUP 
70 - 79 

KURANG 
60 - 69 

KURANG 
SEKALI ≤ 59 

PENILAIAN OBSERVASI PRAKTIK 

 Kedalaman data 

 Relevansi data 

 Ketepatan data 

Sintesis  
Organisasi data 

 Penggolongan  

 Keterwakilan 

 Kepadatan 

 Penemukaitan antardata 

 Eliminasi data tidak 
relevan 

Model Sintesis 

 Aktif 

 Pasif  

 Kolaborasi 

     

Diagnosis 
Identifikasi masalah 

 Cakupan 

 Ketepatan pemilihan 

 Kesesuaian klasifikasi 
Etiologi 

 Internal 
o Tepat 
o Komprehensif 

 Eksternal 
o Tepat  
o Komprehensif 

     

PENILAIAN OBSERVASI PRAKTIK 

Prognosis 

 Tinjauan akibat lanjut 
dari masalah  

 Prediksi tingkat 
keterkelolaan 

 Perhitungan sumber dan 
waktu 

 Manfaat penyelesaian 
masalah 

 Motivasi ke perubahan 

     

Konseling (treatment) 
Alternatif 
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ASPEK KINERJA 

KUALITAS 

BAIK 
SEKALI 

90 - 100 

BAIK 
80 - 89 

CUKUP 
70 - 79 

KURANG 
60 - 69 

KURANG 
SEKALI ≤ 59 

PENILAIAN OBSERVASI PRAKTIK 

 Kekayaan alternatif 

 Rasionalitas alternatif 

 Penilaian alternatif 

 Pengambilan putusan 
(ketepatan pilihan) 

Implementasi  

 Pembahasan detail 
rencana 

 Penyiapan pelaksanaan 

 Informasi/nasihat bagi 
pelaksanaan 

 Pemotivasian  
Terminasi 

 Rangkuman hasil 

 Rencana pertemuan 
lanjutan 

 Penugasan 

Evaluasi dan Follow-up 

 Mengukur kepuasan 
konseli 

 Efisiensi waktu 

 Identifikasi hambatan  

 Upaya meminimalkan 
hambatan 

 Rediagnosis bila 
diperlukan 

     

 
…………………….,………………………..2013 
 
Penilai, 

 
 

................................ 
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Format 4.4.c 

FORMAT PEER ASESMENT 

KONSELING PERORANGAN 

 

Jenis Layanan :  Konseling Perorangan 

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda silang (x) pada kolom 1, 2, 3, atau 4  

     Kolom 1 apabila aspek yang dinilai tidak terpenuhi 

     Kolom 2 apabila sebagian kecil aspek yang dinilai terpenuhi 

     Kolom 3 apabila sebagian aspek yang dinilai terpenuhi 

     Kolom 4 apabila semua aspek yang dinilai terpenuhi 
 

No Aspek yang dinilai 
PENYAJIAN 

KETERANGAN 
1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 Penerimaan terhadap klien 
a. Menerima klien secara terbuka. 

     

b. Apa adanya     

c. Ramah dan lembut     

d. Memberi atau mejawab salam     

e. Menyebut nama klien     

f. Mempersilahkan duduk     

g. Membukakan pintu ruang konseling     

h. Menjabat tangan klien     

i. Senyum dengan ceria     

j. Mendampingi/mengiringi klien saat 
menuju tempat duduk 

    

k. Duduk sesudah kliennya duduk     

l. Membicarakan topik netral     

m. memindahkan pembicaraan topik netral 
ke dalam permulaan konseling dengan 
menggunakan kalimat “jembatan” 

    

n. Duduk dengan badan menghadap 
kepada klien 

    

2 Teknik Layanan      

a. Mengembangkan berbagai teknik 
konseling 

    

b. Ajakan untuk berbicara     

c. keruntutan     

d. pertanyaan terbuka     

e. dorongan minimal     

f. refleksi (isi dan perasaan)     

g. konfrontasi     

h. ajakan untuk memikirkan sesuatu yang 
lain 

    

i. perumusan tujuan     

j. Mengembangkan teknik konseling 
lainnya 
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No Aspek yang dinilai 
PENYAJIAN 

KETERANGAN 
1 2 3 4 

1 2 3 4 

3. Volume bicara      
 a. Tidak mendominasi pembicaraan     

b. Mendorong klien untuk mampu: 
 - memahami,  
 - merasakan,  
 - memikirkan,  
 - mengukur wawasan dan sikap,  
 - mensinergikan berbagai hal dalam 

dirinya apa-apa yang menjadi konten 
pembicaraan 

    

 Penilaian Segera      

a. Menanya apa yang ingin bisa dilakukan 
klien 

    

b. Menanyakan klien apa yang perlu 
dikuasai 

    

c. Menanya klien bagaimana melakukan 
yang perlu dikuasi itu sehari-hari 

    

d. Menanyakan perasaannya setelah 
mengikuti konseling 

    

e. bertanya tentang kesungguhan yang 
akan dilakukan klien 

    

 Jumlah       

 

Nilai = 
Jumlah Nilai 

x 100 = ……… 
Nilai maksimal 

 

Nama Konselor : 

Nama Penilai  : 
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