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Kata kunci : Kinerja Guru BK Pasca Sertifikasi 
 

Guru yang memiliki level kinerja tinggi merupakan guru yang memiliki 

profesionalitas kerja sama dengan atau diatas standar yang ditentukan, begitupun 

sebaliknya guru memiliki level kinerja rendah. beberapa guru BK yang belum 

optimal menerapkan aspek-aspek yang ada dalam kompetensi profesional. 

Misalnya masih seperti polisi sekolah, Guru BK hanya memberikan pelayanan 

klasikal dan tidak melakukan pelayanan denan format kelompok, tidak berlatar 

pendidikan guru BK, jumlah guru BK yang sedikit, sehingga siswa beranggapan 

bahwa guru BK hanya mengurus siswa yang bermasalah. Melihat fenomena yang 

demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan profil kinerja guru BK 

pasca sertifikasi. 

Supardi (2016:45) mengatakan bahwa “kinerja diartikan sebagai prestasi, 

menunjukan suatu kegiatan atau perbuatan dan melaksanakan tugas yang telah 

dibebankan. Pengertian kinerja diidentikkan dengan prestasi kerja. Karena ada 

persamaan antara kinerja dengan prestasi kerja”.Guru Bimbingan dan konseling 

adalah guru yang membimbing siswa-siswi bimbingannya dengan cara yang 

sesuai dengan peraturan yang ada di bimbingan konseling, selain itu juga guru 

bimbingan dan konseling membantu siswa-siswi bimbingan untuk memecahkan 

masalahnya sendiri secara mandiri.Sertifikasi Guru adalah suatu proses pemberian 

pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan 



pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji 

kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. 

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6) 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja guru BK pasca sertifikasi di 

SMPN se-Kota Sungai penuh sudah cukup baik ditunjukan dengan Perencanaan 

program Bk berjalan dengan baik, Pelaksanaan Program BK berjalan dengan baik, 

begitu juga melakukan Evaluasi program BK dengan baik. 

 

 

I. PENDAHULUAN  

Guru bimbingan dan konseling adalah seorang profesional, yang artinya 

telah disiapkan secara formal melalui lembaga institusi pendidikan yang 

berwenang, mereka telah dididik secara khusus untuk memperoleh kompetensi 

sebagai guru BK yang meliputi pengetahuan, sikap, kepribadian serta pengalaman 

dalam bidang bimbingan dan konseling.Sehingga mereka dapat melaksanakan   

tugas-tugas yang ditanggungjawabkan kepada mereka dengan baik dan 

menghasilkan kinerja serta hasil yang baik untuk peserta didik ataupun 

sekolah.Untuk menjadi seorang guru yang profesional. semua guru termasuk guru 

BK harus memiliki kompetensi, kinerja serta telak memiliki sertifikat pendidik 

(sertifikasi guru). 

Tujuan adanya standar akademik dan kompetensi guru BK adalah sebagai jaminan 

dikuasainya tingkat kompetensi minimal oleh konselor dan guru BK sehingga 

bersangkutan dapat melakukan tugasnya secara profesional, dapat dibina secara 

efektif dan efisien serta dapat memberikan pelayanan bimbingan dan konseling 

dengan sebaik-baiknya. Standar kompetensi konselor ini juga bisa digunakan 

sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi, penyelenggaraan diklat, dan 

pembinaan, maupun acuan bagi pihak yang berkepentingan terhadap kompetensi 

konselor untuk melakukan evaluasi, pengembangan pelayanan dan sebagainya 

bagi tenaga kependidikan. 

Dalam permendiknas nomor 27 tahun 2008, tentang standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi konselor, dijelaskan bahwa : 

“Sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan 

profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan 

landasan ilmiah dari pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan 

konseling, kompetensi akademik dan profesional konselor secara 

terintegritasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial dan professional”. 

Sesuai dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang guru 

BK harus memiliki keempat kompetensi yaitu, kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional. dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

seorang guru bimbingan dan konseling haru memiliki profil kinerja yang 

profesional.        



          Kinerja bukan merupakan karakteristik individu, seperti bakat atau 

kemampuan, tetapi merupakan perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri. 

Kinerja merupakan perwujudan dari kemampuan dalam bentuk karya nyata. 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai guru disekolah dalam mencapai  

tujuan sekolah. Kinerja guru nampak dari tanggung jawabnya dalam menjalankan 

amanah, profesi yang diembannya, serta moral yang dimilikinya. Hal tersebut 

tercemin dari kepatuhan, komitmen, dan loyalitasnya dalam mengembangkan 

potensi peserta didik serta memajukan sekolah. Guru yang memiliki level kinerja 

tinggi merupakan guru yang memiliki profesionalitas kerja sama dengan atau 

diatas standar yang ditentukan, begitupun sebaliknya guru memiliki level kinerja 

rendah, maka guru tersebut merupakan guru yang tidak profesional. 

Selain itu, untuk meningkatkan profesionalisme guru (termasuk guru 

bimbingan dan konseling) di Indonesia pemerintah mengadakan program 

sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk 

meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi 

dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi 

sesuai standar yang telah ditetapkan.  

Fenomena dilapangan menunjukkan gejala yang belum semuanya sejalan 

dengan kondisi-kondisi yang digambarkan diatas, berdasarkan hasil observasi 

penulis (Senin: 26 Desember 2016) penulis dengan beberapa guru dan siswa di 

SMPN 3 Kota Sungai Penuh, serta SMPN 8 Kota Sungai Penuh ditemukan bahwa 

ada beberapa guru BK yang belum optimal menerapkan aspek-aspek yang ada 

dalam kompetensi profesional. Misalnya tidak melaksanakan program, tidak 

melakukan himpunan data, tidak mempuat RPL, masih seperti polisi sekolah, 

tidak adanya assesmen untuk mengetahui kebutuhan sebagai dasar penyusunan 

program bimbinan dan konseling, Guru BK hanya memberikan pelayanan klasikal 

dan tidak melakukan pelayanan denan format kelompok, Guru BK melakukan 

layanan konseling individual tanpa memberikan tahapan-tahapan yang ada 

sehingga terkesan seperti pemberian nasehat, memiliki dua profesi  yaitu sebagai 

guru BK dan sebagai waka kesiswaan, sehingga terjadi tumpang tindih antara 

pekerjaan satu dengan yang lain, tidak berlatar pendidikan guru BK, jumlah guru 

BK yang sedikit, sehingga siswa beranggapan bahwa guru BK hanya mengurus 

siswa yang bermasalah dan tidak menunjukan kinerja yang baik. 

Berdasarkan kondisi diatas tentang kinerja guru BK yang telah sertifikasi 

diharapkan dapat membuat guru BK lebih kompenten dalam menyelenggarakan 

aspek aspek didalam bimbingan dan konseling. Hal ini mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian tentang “ profil kinerja Guru Bimbingan dan Konseling 

pasca sertifikasi di SMPN se-Kota Sungai Penuh Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Pengertian Profil Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling  

Menurut kamus besar indonesia profil adalah “pandangan dari 

samping (tentang wajah orang); lukisan (gambar) orang dari samping sketsa 

biografis; penampang (tanah, gunung, dan sebagainya; grafik atau ikhtisal 

yang memberikan fakta khusus tentang hal-hal khusus. Sedangkan Menurut 

Victoria Neufeld (dalam Desi Susiani,2009:41) profil merupakan grafik, 



diagram, atau tulisan yang menjelaskan suatu keadaan yang mengacu pada 

data seseorang atau sesuatu. 

 Supardi (2016:45) mengatakan bahwa “kinerja diartikan sebagai 

prestasi, menunjukan suatu kegiatan atau perbuatan dan melaksanakan tugas 

yang telah dibebankan. Pengertian kinerja diidentikkan dengan prestasi kerja. 

Karena ada persamaan antara kinerja dengan prestasi kerja”. 

Menurut Nawawi (2012:27) istilah kinerja berasal dari kata job 

performance atau actual performance (prestasi kerja nyata) yang tercapai 

seseorang. Secara terminologi, pengertian kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan jabatan atau tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

 

Menurut Siagan (2012:27) “kinerja merupakan suatu pencapaian 

pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari 

keluaran yang dihasilakan dapat berupa fisik”. Lebih lanjut Maler (2012:27) 

menyatakan bahwa “kinerja sebagai unjuk kerja yaitu sebagai keberhasilan 

seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Perbedaan unjuk kerja antar 

individu dalam situasi kerja adalah akibat adanya perbedaan karakteristik 

individu dan suatu yang berbeda”.  Sedangkan Dalam surat keputusan 

bersama Kemendikbud dan Kepala BAKN No.0433/P1993 dan No.25 Tahun 

1993 Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Pembimbing dan angka 

Kreditnya. Dijelaskan bahwa “Guru Pembimbing adalah guru yang 

mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang”. 

Dalam UUD No.20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, “ keberadaan 

Konselor (Guru BK) Dalam Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan sebagai 

salah satu Kualifikasi Pendidik, sejajar dengan Kualifikasi Guru, Dosen, 

Pamong Belajar, Tutor, Widya Suara, Fasilitator, dan Instuktur. 

Kemudian dalam Pasal 39 ayat 2 UU No.20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan : pendidik merupakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan 

pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.  

Dari berbagai definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa profil 

kinerja Guru Bimbingan dan konseling adalah gambaran tentang suatu hasil 

kerja yang dicapai oleh guru bimbingan dan konseling itu sendiri, hasil kerja 

yang baik ataupun hasil kerja yang buruk. 

 

B. Bentuk-Bentuk Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling 

Menurut Nursalim (2015:84) memaparkan Kinerja Guru Bimbingan 

dan konseling dapat dilihat dan diukur berdasarkan kriteria kompetensi yang 

harus dimiliki oleh setiap guru bimbingan dan konseling, wujud prilaku yang 

dimaksud adalah kegiatan guru bimbingan dan konseling, yaitu : bagaimana 

guru bimbingan dan konseling merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi program bimbingan dan konseling. 



 Rumusan tentang Kinerja mengacu kepada wawasan dan ketrampilan 

yang hendaknya dapat ditampilkan oleh guru bimbingan dan konseling. 

Prayitno dan Amti (2004:341) menjelaskan tentang beberapa contoh bentuk-

bentuk kinerja yang harus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling 

dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling adalah sebagai 

berikut : 
1. Mengajar dalam bidang psikologi dan bimbingan dan konseling 

2. Menyusun program bimbingan dan konseling 

3. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling 

4. Mengungkapkan masalah klien 

5. Menyelenggarakan pengumpulan data tentang minat, bakat, kemampuan dan 

kondidi kepribadian. 

6. Menyusun dan mengembangkan himpunan data. 

7. Menyelenggarakan konseling perorangan 

8. Menyelenggarakan bimbingan dan konseling kelompok 

9. Menyelenggarakan pelayanan penempatan siswa 

10. Menyelenggarakan bimbingan karir dan pemberian informasi 

pendidikan/jasmani. 

11. Menyelenggarakan konferensi kasus 

12. Melakukan kunjungan rumah 

13. Mengantar dan menerima alih tangan 

Jadi dalam melaksanakan butir-butir kinerja tersebut seorang guru 

bimbingan konseling harus dapat menampilkan segala kemampuannya, 

kepribadiannya, wawasannya agar tercemin kinerja yang baik pula. Guru 

bimbingan dan konseling dapat berkoordinasi dan mengikutsertakan seluruh 

warga sekolah. Keterlibatan warga sekolah akan membantu terlaksananya 

kegiatan bimbingan dan konseling yang efektif. Dukungan dari orang tua dan 

masyarakat sangat dibutuhkan demi berjalannya kegiatan-kegiatan bimbingan 

dan konseling.  

 

C. Profil Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling Pasca Sertifikasi  

Menurut (2007,2) “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang 

dibarengi peningkatan kesejahteraan yang layak”. Sedangkan Menurut 

Mulyasa (2009: 33) “Sertifikasi Guru adalah suatu proses pemberian 

pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan 

pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji 

kompetensi yang diselengglarakan oleh lembaga sertifikasi”. 

Dalam Dinas Pendidikan (2008: 277) menyebutkan sertifikasi 

konselor atau guru BK adalah pengakuan terhadap seseorang yang telah 

memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan 

konseling, setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi yang 

diselenggarakan oleh LPTK program studi Bimbingan dan Konseling yang 

terakreditasi. Kompetensi yang diakses adalah penguasaan kemampuan 

akademik sebagai landasan keilmuan dari segi penyelenggaraan layananan 

ahli di bidang BK..  



Berdasarkan pengertian tentang sertifikasi diatas dapat disimpulkan 

sertifikasi guru adalah pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki 

kompetensi untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, setelah 

lulus uji kompetensi yang diselengglarakan oleh lembaga sertifikasi yang 

dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 

digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi 

mengenaiKkinerja Guru BK pasca sertifikasi se-Kota Sungai penuh. Selain 

itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan 

permasalahan yang dihadapi dalam Profil Kinerja Guru BK pasca sertifikasi. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.  Perencanaan Program bimbingan dan konseling 

Semua Guru Pasca Sertifikasi sudah melakukan analisis kebutuhan 

peserta didik dengan baik dengan menggunakan Angket Kebutuhan Siswa 

yang akan dianalisis lalu dijadikan dasar untuk membuat program bimbingan 

dan konseling. Guru BK menjelaskan bahwa semua guru BK dikota sungai 

penuh menggunakan angket kebutuhan siswa yang sama dikarenakan pada 

saat rapat MGBK Sungai Penuh mereka sepakat untuk menggunakan satu 

format angket kebutuhan siswa yang sama. 

Sedangkan untuk Analisis kebutuhan Lingkungan  diantara 4 orang 

guru pembimbing, 2 orang melakukan analisis kebutuhan lingkungan 

sedangkan 2 lainnya tidak melakukan analisis lingkungan. Dengan alasan 

yang cukup baik guru BK yang tidak melakukan analisis kebutuhan 

lingkungan menjelaskan bahwa, Menurut Hardianto (Rabu: 11 Oktober 

2017) mengatakan bahwa “Saya tidak melakukan analisis kepada lingkungan 

karna saya berfokus kepada kebutuhan peserta didik”, sedangkan menurut 

Silvia (Sabtu: 14 Oktober 2017) mengatakan bahwa: 

Tidak, karena itu untuk kepentingan anak jadi acuannya ke anak. 

Tetapi jika ada guru yang memberikan masukan kepada guru BKakan saya 

tampung, tidak saya masukan langsung ke dalam program tetapi nanti kita 

lakukan secara incidental jika ingin melakukkannya. 

Sedangkan 2 orang lainnya setuju bahwa analisis kebutuhan siswa 

dan kebutuhan lingkungan sama-sama penting untuk menentukan program 

bimbingan dan konseling.  

Mengukur keberhasilan suatu layanan bimbingan dan konseling 

sangat penting bagi kelancaran pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling oleh karna itu, Guru BK Pasca Sertifikasi sepakat bahwa 

mengukur keberhasilan suatu layanan bimbingan dan konseling bagi siswa 

dilakukan dengan cara melakukan observasi, melakukan laiseg atau laijapan 

kepada peserta didik. Selain megukur keberhasilan suatu layanan bimbingan 



dan konseling, menentukan tujuan program bimbingan dan konseling juga 

sama pentingnya sehingga Semua Guru BK pasca Sertifikasi setuju bahwa 

tujuan program bimbingan dan konseling yang ditetapkan oleh guru BK 

pasca sertifikasi didasarkan pada analisis kebutuhan peserta didik dan 

kebutuhan lingkungan.  

Dalam membuat program bimbingan konseling dibutuhkanInstrumen 

yang dapat mengungkap kebutuhan siswa sehingga program bimbingan dan 

konseling yang akan dibuat sesuai dengan program yang dapat membantu 

siswa, Untuk Instrumen semua guru BK pasca sertifikasi melakukan dengan 

berupa angket, daftar cek siswa, AUM, sosiometri, dll  dengan baik namun 

terkendala sedikitnya waktu untuk melakukan Instrumen tersebut dan 

terkendala dengan siswa yang sering sembarangan mengisi instrumen.          

jenis layanan dengan materi yang beranekaragam yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik, yang dilakukan secara berkala. Guru BK pasca 

Sertifikasi menetapkan jenis dan strategi untuk mengoptimalkan 

perkembangan peserta didik degan cara selalu menyesuaikan jenis kegiatan 

dengan kebutuhan peserta didik, sehingga peserta didik dapat menyelesaikan 

sendiri masalah yang dihadapinya dengan mengikuti kegiatan bimbingan dan 

konseling, selalu melakukan strategi yang dapat mengoptimalkan 

perkembangan peserta didik dengan cara melakukan semua layanan bk 

sesuai dengn pola 17+ dan memberikan layanan secara optimal dan berkala 

sehingga mendapatkan hasil yang optimal pula.Untuk pendekatan guru BK 

tidak mengetahui pendekatan menurut bimbingan konseling, Guru BK hanya 

melakukan pendekatan biasa seperti bersikap ramah sehingga peserta didik 

tidak merasa takut dalam melakukan proses layanan BK. 

             Dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling Rata-rata guru 

BK pasca Sertifikasi se-Kota Sungai Penuh menentukan jadwal kegiatan 

disesuaikan dengan jadwal sekolah dan guru BK yang lainnya untuk 

melakukan layanan bimbingan kelompok/konseling kelompok. Hanya ada 

satu guru BK yang tidak mendapat alokasi jam bk disekolah yaitu Hardianto 

sehingga beliau harus menyesuaikan dengan adanya jam kosong pada saat 

proses pembelajaran untuk melakukan layanan bimbingan dan konseling. 3 

dari 4 Guru Bk Pasca Sertifikasi di Sungai Penuh tidak memiliki ruang 

khusus untuk melakukan layanan bimbingan/konseling kelompok, hanya ada 

1 sekolah yang memiliki fasilitas serta sarana dan prasana yang lengkap, 

yaitu di SMPN 3 Kota sungai penuh, sangat disayangkan karna Padahal 

fasilitas serta sarana dan prasaran sangat penting untuk mengoptimalkan 

layanan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan. Sedangkan untuk 

anggaran biaya Semua Guru BK  menentukan sendiri semua biaya yang 

dikeluarkan untuk kegiatan layanan bimbingan dan konseling.  

 

2. Pelaksanaan Program Layanan Bimbingan dan konseling 

Guru BK Pasca Sertifikasi melakukan semua layanan bimbingan 

konseling dengan baik. Sedangkan hambatan yang ditemui Guru BK Pasca 

Sertifikasi  adalah kurangnya waktu yang diberikan sekolah, dan 3 dari 4 guru 

BK mengatakan tiadanya ruang khusus konseling/bimbingan kelompok, 

diantaranya : 



Mesra (Selasa: 10 Oktober 2017) mengatakan bahwa : 

Sekolah memberikan fasilitas ruang bimbingan dan konseling, ada 

meja dan kursi untuk layanan konseling individual, ada loker untuk 

ibuk menyipan dokumen dokumen.Dikasih computer juga 

ta.Hanya tidak ada tempat khusus untuk melakukan layanan 

bimbingan kelompok. 

sedangkan 1 dari 4 guru BK mengeluh soal tiadanya alokasi waktu 

khusus BK disekolah yaitu Harianto yang tidak diberikan jam khusus BK 

dikarenakan terlalu banyak guru sertifikasi disekolah. 

Terdapat 6 bidang bimbingan dan konseling, 2 dari 4 guru BK telah 

melakukan semua bidang bimbingan dan sisanya hanya melakukan 4 bidang 

bimbingan dikarenakan masih bingung dengan Materi yang akan 

disampaikan mengenai bidang Agama dan Keluarga, dan guru bk 

mengahadapi beberapa hambatan pada saat melakukan 6 bidang bimbingan 

diantaranya  seperti yang telah dijelaskan guru pembimbing bingung 

memberikan materi yang menarik perhatian siswa, terlebih kalau mengenai 

bidang agama dan keluarga khususnya bagi anak SMP.  

Guru BK Pasca Sertifikasi telah melakukan semua kegiatan 

pendukung dengan baik, namun terdapat beberapa hambatan diantaranya 

adalah pada saat mengisi instrumen siswa sering sembaragan, dan siswa 

tidak memberikan ijin untuk melakukan kunjungan rumah. Selain 

melakukan kegiatan pendukung dengan baik guru BK Pasca Sertifikasi juga 

Melakukan Tahapan Pelaksanaan Program bimbingan dan konseling dengan 

baik pula, dengan cara melakukan perencanaan, pelaksaan, evaluasi, analisis 

dan tindak lanjut. Dan selain itu padaa saat wawancara Guru BKtampak 

telah Memahami Pembagian siswa asuh dan Tanggung jawab, karna 

disetiap sekolah guru bk bertanggung jawab atas 150 siswa saja. 

 

3. Evaluasi Layanan Bimbingan dan Konseling 

Guru BK Pasca sertifikasi di kota Sungai Penuh menganggap evaluasi 

didalam bimbingan konseling diantaranya evaluasi Peserta didik, Evaluasi 

Proses, Evaluasi Program serta Evaluasi hasil adalah hal yang penting, 

dibuktikan bahwa semua guru bk melakukan evaluasi ini. 

 

V.   KESIMPULAN 

Sesuai dengan hasil pembahasan dan analisi pada bab sebelumnya 

diperoleh kesimpulan bahwa proses secara umum kinerja guru BK pasca 

sertifikasi se-Kota Sungai Penuh tahun ajaran 2017/2018 cukup 

baik. Hal tersebut ditunjukkan dalam pembahasan sebagai berikut:  
1. Perencanaan program bimbingan konseling di SMPN se Kota Sungai 

Penuh sudah berjalan dengan baik, untuk  analisis kebutuhan peserta 

didik guru bk melakukan dengan memberikan angket kebutuhan siswa, 

sedangkan untuk analisis lingkungan guru bk menyesuaikan dengan 

kebijakan sekolah, meski tidak semua guru bk melaksanankan analisis 

lingkungan karna menurut beberapa guru bk lebih memfokuskan kepada 

kebutuhan siswa, penetapan tujuan yang ingin dicapai yang disesuaikan 

dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah, serta melihat 



keberhasilan suatu layanan dengan menggunakan observasi, laiseg, dan 

laijapan. Guru bkmenggunakan instrumen non tes, menetapatan jenis 

kegiatan bk dengan cara menyesuaikan layanan dengan kebutuhan siswa, 

menetapkan strategi guna mengoptimalkan perkembangan peserta didik 

dengan cara melakukan semua layanan bk serta memberikan materi yang 

beranekaragan, melakukan pendekatan bk dengan menunjukkan pribadi 

yang baik kepada siswa. Guru bk menentukan jadwal kegiatan bk dengan 

menyesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh sekolah kepada guru 

bk, meski ada satu guru bk yang harus menentukan jadwal kegiatan bk 

sendiri dengan cara mencari jam kosong karna tidak diberikan jam 

khusus bk oleh sekolah, untuk anggaran biaya guru bk menentukan 

sendiri, dan fasilitas disediakan oleh sekolah, dan hanya SMPN 3 yang 

memiliki fasilitas lengkap untuk bimbingan dan konseling. 

2. Pelaksanaan program bimbingan konseling di SMPN se Kota Sungai 

Penuh sudah berjalan dengan baik dibuktikan pada  pelaksanaan 6 bidang 

bimbingan 2 dari 4 guru bk telah menggunakan semua bidang bimbingan 

yang sesuai dengan pola 17+, sedangkan 2 lainnya masih menggunakan 

bk pola 17. Guru bk telah melakukan semua layanan bimbingan dan 

konseling. Sedangkan untuk kegiatan pendukung guru bk melakukan 

sesuai dengan kebutuhan yang ada disekolah, guru bk melakukan tahapan 

pelaksanaan Program bimbingan dan konseling dengan baik, Dimulai 

dengan melakukan perencanaan, pelaksaan, evaluasi, analisis dan tindak 

lanjut. Dan untuk siswa asuh guru bk telah memahami bahwa setiap satu 

orang guru hanya boleh memiliki 150 siswa asuh yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

3. Evaluasi Program Bimbingan konseling di SMPN se Kota Sungai Penuh 

sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan dilaksanakan evaluasi 

peserta didik yang dilakukan setelah guru bk melaksanakan layanan bk, 

melakukan evaluasi proses dengan cara beragam dimulai dengan melihat 

respon siswa, strategi serta teknik pada saat menyampaikan layanaan, 

sampai dengan melakukan evaluasi proses terlaksananya layanan itu 

sendiri, dan guru bk melakkukan evaluasi hasil. 

4. Kerja sama antara personel sekolah juga sangat baik dibuktikan guru 
pembimbing selalu melakukan kerja sama denga personel sekolah. 
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