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ABSTRAK

Fardhatul Riani Putri, 2018. “Pengaruh Supervisi Bimbingan Dan Konseling 
Terhadap Kinerja Guru Bimbingan Dan Konseling SMA Negeri 
Se-Kota Jambi”.

Guru  BK  dituntut  untuk  dapat  berkinerja  di  dalam  dan  di  luar  waktu  jam
pembelajaran di  satuan-satuan  pendidikan.  Kinerja  guru  BK  dipengaruhi  oleh banyak
faktor, salah satunya supervisi yang diterima oleh guru BK.Penelitian ini bertujuan: (1)
mendeskripsikan kinerja guru BK  SMA N se-Kota Jambi (2) mendeskripsikan supervisi
BK SMA N se-Kota Jambi dan (3) mendeskripsikan pengaruh  supervisi  BK terhadap
kinerja guru BK SMAN se-Kota Jambi.

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  metode  assosiatif
bentuk hubungan kausal. Populasi penelitian adalah guru BK yang mengajar di SMA N se
Kota  Jambi,  denganjumlah  sampel  sebanyak  51orang  guru  BK,  yang  dipilih  dengan
teknik  purposive  sampling. Instrumen yang digunakan adalah  angket  tertutup  dengan
mengunakan model skala Likert dan guttman. Tujuan Penelitian pertama, keduadianalisis
dengan  teknik  persentase,  tujuan  penelitian  ketiga  dianalisis  dengan  teknik  analisis
regresi linear sederhana.

Temuan penelitian ini: (1)Secara rata-rata keseluruhan kinerja guru BK SMA N
Se-Kota Jambi berada pada kategori bagus dengan persentase sebesar 71,83%, (2)Secara
rata-rata keseluruhan supervisi BK yang diterima oleh guru BK Kota Jambi keseluruhan
berada  pada  kategori  bagus dengan  persentase  sebesar  73,81%,  (3)Deskripsi  yang
didapatkan bahwa supervisi BK berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja guru BK,
artinya semakin bagus supervisi BK maka semakin bagus pula kinerja guru BK yaitu
sebesar 45,4% (4) Dapat disimpulkan bahwa semakin bagus supervisi BK maka semakin
bagus pula kinerja guru BK, begitu juga sebaliknya semakin rendah supervisi BK maka
semakin rendah pula kinerja guru BK.

Kata Kunci: Kinerja Guru BK, Supervisi BK
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan  dan  konseling  merupakan  salah  satu  bagian  yang  tidak

terpisahkan  dengan  komponen  pendidikan,  dan  sangat  berperan  dalam  rangka

mencapai  tujuan  pendidikan.  Sebagai  salah  satu  unsur  pendidikan,  layanan

bimbingan dan konseling mempunyai peranan yang besar dalam membantu peserta

didik untuk mengembangkan kepribadiannya dimasa yang akan datang. Kegiatan

bimbingan dan konseling di sekolah, diselenggarakan oleh pejabat fungsional yang



secara  resmi  dinamakan guru BK atau konselor.   Istilah  konselor  muncul  dalam

Undang-undang  Nomor  20  tahun  2003  Pasal  1  Butir  6  menyebutkan  bahwa

“Konselor adalah pendidik“, yaitu sebagai berikut.

Pendidik  adalah  tenaga  kependidikan  yang  berkualifikasi  sebagai  guru,
dosen,  konselor,  pamong  belajar,  widyaswara,  tutor,  instruktur,  fasilitator
dan  sebutan  lain  yang  sesuai  dengan  kekhususannya,  serta  berpartisipasi
dalam menyelenggarakan pendidikan.

Setiap kualifikasi  pendidik termasuk konselor memiliki ekspektasi kinerja

yang  unik.  Ekspektasi  kinerja  guru  BK  atau  konselor  dalam  menyelenggarakan

pelayanan  BK  senantiasa  digerakkan  oleh  motif  altruistik,  sikap  empati,

menghormati  keragaman,  serta  mengutamakan  kepentingan  klien,  dengan  selalu

mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan (Permendiknas

Nomor 27 tahun 2008).  

Keberadaan  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2003  dan  Pemendiknas

Nomor 27 tahun 2008 tersebut  menunjukkan bahwa bimbingan konseling adalah

salah satu komponen yang penting dalam mendorong tercapainya tujuan pendidikan

serta  bentuk-bentuk  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  di

Indonesia. Dalam hubungan ini guru BK merupakan faktor utama bagi pelaksanaan

layanan bimbingan dan konseling.

Kenyataan di lapangan,  ternyata guru BK masih dihadapkan pada kritikan-

kritikan, baik sebagai wujud kekecewaan atas kinerja guru BK di sekolah maupun

sebagai wujud kepedulian masyarakat akan bimbingan dan konseling. Permasalahan

kinerja  guru  BK  yang  dimaksud  sebagaimana  hasil  temuan  Latif  (2010)

mengungkapkan bahwa secara umum guru BK baru menyelenggarakan kesepuluh

jenis layanan bimbingan dan konseling, secara umum guru BK masih melanggar dan

mencederai prosedur, prinsip dan asas-asas konseling, kurang konsisten menjalankan

program  kegiatan  yang  telah  direncanakan  dan  tidak  mampu  membuat  laporan



pelaksanaan  program  yang  telah  dijalankan  dan  pelayanan  BK  yang  diberikan

terfokus pada siswa yang mempunyai bermasalah dalam belajar. 

Hasil  penelitian Rahmayanthi (2013) mengungkapkan bahwa secara umum

kinerja  konselor  sekolah  dalam  menyusun  program  BK  pada  SMA  Negeri

dikategorikan kurang baik. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan

(2013)  mengungkapkan  bahwa  kinerja  guru  BK dalam  pelaksanaan  program  BK

dikategorikan  kurang  baik,  hal  ini  dikarenakan  masih  terdapat  guru  yang  bukan

berasal dari lulusan program studi bimbingan dan konseling namun tetap ditugaskan

sebagai guru BK sehingga mengalami kendala dalam melaksanakan beberapa aspek.

Selanjutnya hasil penelitian Widianingrum (2013) juga mengungkapkan bahwa masih

ada  terdapat  konselor  yang  kurang  baik  dalam  melaksanakan  kinerjanya  sebagai

seorang konselor. Citra BK semakin diperburuk dengan masih adanya guru BK yang

kinerjanya  tidak  profesional.  Mereka  masih  lemah  dalam (a)  memahami  konsep-

konsep  bimbingan  secara  komprehensif,  (b)  menyusun  program  BK,  (c)

mengimplementasikan  teknik-teknik  BK,  (d)  kemampuan  berkolaborasi  dengan

pimpinan  sekolah  dan  guru  mata  pelajaran,  (e)  mengelola  BK,  (f)  mengevaluasi

program (proses dan hasil) bimbingan dan konseling, dan melakukan tindak lanjut

(follow up)  hasil  evaluasi  untuk  perbaikan  atau  pengembangan  program,  dan  (g)

penampilan  kualitas  pribadinya,  yaitu  mereka  dinilai  masih  kurang  percaya  diri,

kurang  ramah,  kurang  kreatif,  kurang  kooperatif  dan  kolaboratif  (Yusuf  &

Nurihsan,2006:101). 

Hasil penelitian selanjutnya tidak jauh berbeda dengan yang pernah diteliti

sebelumnya, yaitu hasil  penelitian Asmaryadi  (2013) yang mengungkapkan bahwa

secara umum pelayanan BK masih minim dan hanya terbatas pada pelayanan BK

yang bersifat  insidental  sehingga siswa jarang sekali  mendapatkan pelayanan BK,



belum adanya upaya pembinaan khusus oleh kepala sekolah  dan koordinator guru

BK dalam membantu kinerja guru BK, serta kurangnya fasilitas untuk pelayanan BK,

seperti alat ungkap masalah. 

Beberapa bukti penelitian relevan di atas menunjukkan bahwa kinerja guru

BK belum menggambarkan yang seharusnya, secara makro kinerja guru BK belum

menunjukkan standar yang seyogyanya dilakukan di sekolah. Kenyataan semacam

ini  juga menjadi  indikator  bahwa kinerja  pendidikan selama ini  tergolong belum

optimal.

Upaya  peningkatan  kinerja  guru  BK  juga  merupakan  tanggung  jawab

sekolah  dan  pemerintah.  Tanggung  jawab  sekolah  antara  lain  diwujudkan  dalam

bentuk pembinaan internal  yang dilakukan di  sekolah.  Pembinaan guru BK yang

dimaksud melibatkan unsur pengawas BK yang bertindak selaku supervisor. Melalui

supervisi, pengawas BK memberikan bimbingan kepada guru-guru BK di sekolah

binaannya. Salah satu tujuan supervisi adalah untuk meningkatkan kinerja guru BK.

Dalam  PP  No  19  tahun  2005  pasal  55  disebutkan  bahwa  tugas  pokok

pengawas yaitu melakukan supervisi managerial dan akademik berupa pembinaan,

pemantauan dan penilaian. Pengawas sekolah memiliki peran yang signifikan dan

strategis  dalam  proses  dan  hasil  pendidikan  yang  bermutu  disekolah.  Supervisi

merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  pengawas  BK untuk  meningkatkan

kinerja  guru  BK.  Selanjutnya  Prayitno  (2001:24)  menjelaskan  bahwa

penyelenggaraan supervisi dilakukan dengan mengadakan penilaian dan pembinaan

melalui  arahan,  bimbingan,  contoh,  dan  saran  kepada  guru  BK  di  dalam

melaksanakan  tugasnya.  Dengan  demikian  jelas  bahwa  supervisi  bimbingan

konseling  merupakan kegiatan  yang harus  dilaksanakan oleh  pengawas  BK,  jika



pengawas BK kurang dalam pelaksanaan supervisi bimbingan konseling maka akan

berdampak pada kinerja guru BK. 

Kota Jambi merupakan salah satu daerah yang memiliki pengawas BK yang

berlatar belakang pendidikan SI BK. Jumlah guru BK yang sudah bergelar konselor

atau PPK cukup banyak.  Namun berdasarkan observasi di lapangan dan wawancara

dengan salah satu guru BK tanggal 27 Oktober 2017 disalah satu SMA N di Kota

Jambi, tempat peneliti PLKPS (Praktik Lapangan Konseling Pendidikan di Sekolah).

Fenomena  yang  sering  terjadi  adalah  masalah  perencanaan,  pengorganisasian,

pelaksanaan,  pengontrolan,  evaluasi  dan  tindak lanjut  dalam pelayanan BK yang

masih  minim.  Sebagai  contoh  permasalahan  yaitu  tentang  perencanaan  satuan

layanan  dan  pendukung,  kemudian  pelaksanaan  satuan  layanan  dan  satuan

pendukung belum sesuai dengan teori dan praktek yang dilaksanakan, bahkan jarang

sekali pelayanan BK dilakukan oleh guru BK.

Guru BK belum memahami tugas perkembangan diri siswa itu sendiri,

sehingga  need assessment tidak terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

siswa.Bahkan kinerja guru BK dalam pengelolaan pelayanan  BK belum optimal.

Sehingga  timbul  kendala  dan  permasalahan  dalam  kinerja  guru  BK   akibat

sebagian besar personil sekolah bahkan dari dinas pendidikan dan pengawas BK

belum memahami apa yang seharusnya dilaksanakan dalam  BK  itu sendiri. Hal

ini tentu saja menjadi kendala bagi guru BK dalam mengelola pelayanan BK,

sementara permasalahan siswa saat ini sudah semakin kompleks. Permasalahan

lain  yang  muncul  adalah  kurangnya  pembinaan  dari  pengawas  BK  terhadap

kinerja guru BK.  

Permasalahan tersebut tentu saja menjadi kendala bagi guru BK dalam

menjalankan tugas-tugas pekerjaan. Konsekuensinya dari hal tersebut berujung



pada pertanyaan bagaimana komitmen guru BK terhadap pekerjaannya. Hal ini

berdampak pada kinerja guru BK dalam memberikan layanan BK di sekolah.

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan diatas, maka peneliti ingin

mendeskripsikan  “Pengaruh  Supervisi  BK  Terhadap  Peningkatan  Kinerja

Guru BK SMAN se- Kota Jambi”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat banyak masalah yang

ikut atau diduga berpengaruh terhadap kinerja guru BK. Namun Pada penelitian ini,

peneliti membatasi permasalahannya, yaitu:

1. Supervisi dibidang akademik

2. Kinerja  guru  bimbingan dan konseling  khususya  9  layanan bk,

diantaranya,  layanan  orientasi,  layanan  informasi,  layanan

penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan

konseling  perorangan,  layanan  bimbingan  kelompok,  layanan

konseling kelompok, layanan konsultasi dan layanan mediasi.

3. Dan kinerja guru bk yang bertempat di SMA N se Kota Jambi.

C. Rumusan Masalah

Dari  batasan  masalah  di  atas  maka  penelitian  dapat  dirumuskan  sebagai

berikut.

1. Bagaimana gambaran supervisi BK SMA N se- Kota Jambi?

2. Bagaimana gambaran kinerja guru BK SMA N se-Kota Jambi?

3. Bagimana pengaruh supervisi BK terhadap peningkatan kinerja guru BK

SMAN se-Kota Jambi?

D. Tujuan Penelitian



Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan supervisi BK SMA N se-Kota Jambi.

2. Mendeskripsikan kinerja guru BK SMA N se-Kota Jambi.

3. Mendeskripsikan  pengaruh  supervisi  BK  terhadap  peningkatan  kinerja

guru BK SMAN se-Kota Jambi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara umum maupun

khusus. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara  umum,  penelitian  ini  barmanfaat  untuk  pengembangan  ilmu

pengetahuan bidang kependidikan, khususnya bidang BK.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara khusus diharapkan kepada:

a. Guru  BK  atau  konselor  sebagai  bahan  masukan  untuk  dapat

meningkatkan  kinerjanya  disekolah  dalam melaksanakan  pelayanan

bimbingan dan konseling

b. Pengawas  BK  sebagai  bahan  masukan  dan  pertimbangan  dalam

melaksanakan  supervisi  bimbingan  dan  konseling  dalam  upaya

peningkatan kinerja guru BK.

c. Pengambilan keputusan yang lebih tinggi (Dinas Pendidikan) supaya

dapat  memberikan  sumbangan  pengarahan  dan  bimbingan  tentang

pelaksanaan supervisi yang baik kepada pengawas sekolah terutama

pada pengawas sekolah khusus BK.



d. Peneliti sendiri sebagai penambah ilmu pengetahuan dan pemahaman

tentang hal-hal yang mempengaruhi kinerja guru BK.

F. Anggapan Dasar

Adapun anggapan dasar dalam penelitian ini antara lain:

1. Adanya  dugaan  Guru  BK  mengalami  permasalahan  salahan  dalam

penyelenggaraan layanan BK di sekolah.

2. Kinerja  guru  BK  diharapkan  dapat  meningkat  dengan  adanya

penyelenggaraan supervisi BK.

G. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak adanya pengaruh secara signifikan supervisi BK terdahap

   peningkatan kinerja guru BK SMA N se-Kota Jambi.

Ha : Adanya pengaruh secara signifikan supervisi BK terdahap

   peningkatan kinerja guru BK SMA N se-Kota Jambi.

H. Definisi Operasional

Agar penjelasan variabel pada penelitian ini tidak menyimpang dari batasan

teori yang dibahas, maka dijelaskan istilah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu

variabel:

1. Kinerja Guru BK

Kinerja guru BK yang dimaksud dalam penelitian ini adalah unjuk

kerja  atau  prestasi  kerja  guru  BK  dalam  melaksanakan  tugas  atau

pekerjaan  sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang  diembannya.  Prayitno

(2017:63-216) kinerja guru BK diukur berhubungan dengan pelaksanaan

tugas  guru  BK  dalam  pelayanan  BK  yang  mencakup  (1)  layanan



orientasi, (2) layanan informasi, (3) layanan penempatan dan penyaluran,

(4) layanan penguasaan kontyen, (5) layanan konseling perorangan, (6)

layana  Bimbingan  Kelompok,  (7)  layanan  konseling  kelompok,  (8)

layanan konsultasi, dan (9) layanan mediasi  

2. Supervisi BK

Supervisi  BK yang dimaksud dalam penelitian  ini  adalah  supervisi

yang  dilakukan  oleh  supervisor  BK.  Menurut  Mashudi  (2015:153),

supervisi  BK antara lain  pembinaaan, pemantauan dan penilaian kinerja

guru pembimbing. 

I. Kerangka Konseptual

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual
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A. Kinerja Guru BK

1. Pengertian Kinerja Guru BK

Usman  (2010:488)  menyatakan  kinerja  adalah  hasil  kerja  serta

kemajuan  yang  telah  dicapai  seseorang/sekelompok  orang  dalam  mencapai

tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Senada  dengan  yang  telah  dikemukakan

sebelumnya, Supardi (2013:47) mengemukakan bahwa kinerja merupakan hasil

kerja  yang  telah  dicapai  seseorang  dalam  suatu  organisasi  untuk  mencapai

tujuan berdasarkan atas standardisasi atas ukuran dan waktu yang disesuaikan

dengan  jenis  pekerjaannya  dan  sesuai  dengan  norma  dan  etika  yang  telah

ditetapkan. 

Menurut  Barnawi  &  Arifin  (2012:13)  kinerja  merupakan  tingkat

keberhasilan  seseorang  atau  kelompok  dalam  melaksananakan  tugas  sesuai

dengan  tanggung  jawab  dan  wewenangnya  berdasarkan  standar  yang  telah

ditetapkan selama periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan organisasi.

Tingkat  keberhasilan  dalam bekerja  harus  sesuai  dengan  hukum,  moral  dan

etika.  Standar  kinerja  merupakan  patokan  dalam  mengadakan

pertanggungjawaban terhadap segala hal yang telah dikerjakan. 

Uno & Lamatenggo (2012:60) mengutip beberapa pendapat ahli tentang

kinerja  berikut  ini.  Whitmore  mengemukakan  bahwa  kinerja  adalah  suatu

perbuatan,  suatu  prestasi,  atau  apa  yang  diperlihatkan  seseorang  melalui

keterampilan yang nyata. King berpendapat bahwa kinerja merupakan aktivitas

seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya. As’ad

mengemukakan hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku

untuk  pekerjaan  yang  bersangkutan.  Sehingga  menyimpulkan  bahwa  kinerja



merupakan perilaku seseorang yang membuahkan hasil  kerja tertentu setelah

memenuhi sejumlah persyaratan. 

Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa

kinerja  adalah tingkat  keberhasilan atau hasil  kerja nyata  yang telah dicapai

seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya.

Sementara itu,  guru BK atau konselor  adalah penyelenggara kegiatan

BK  di  sekolah.  Istilah  konselor  secara  resmi digunakan  di  dalam  Undang-

undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal (1) Butir (6) disebutkan bahwa “Konselor

adalah pendidik”. Selanjutnya Pasal 39 Butir (2) disebut bahwa:

Pendidik  merupakan  tenaga  professional  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.

Kinerja guru BK dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan atau hasil

kerja  nyata  yang  telah  dicapai  guru  BK  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai

tanggung jawabnya.

2. Standar Kinerja Guru BK di SMA

Prayitno  (2013:103)  menjelaskan  bahwa  kinerja  guru  BK  meliputi

konsep dasar BK, bidang pelayanan, jenis layanan dan kegiatan pendukung, serta

aspek-aspek  terkait  lainnya  melalui  format  pelayanan  klasikal  maupun  non

klasikal, di dalam jam pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran terhadap

peserta  didik  yang  menjadi  tugas  asuhan/ampuannya.  Kegiatan  tersebut

dilaksanakan  dengan  adanya  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,

monitoring  dan  tindak  lanjut.  Selanjutnya  guru  BK  hendaknya  dapat



berpartisipasi  dalam kegiatan  mensukseskan  visi  dan  misi  satuan  pendidikan,

khususnya dalam pengembangan potensi peserta didik, peminatan dan kegiatan

ekstra kurikuler. 

Selanjutnya Kinerja guru pembimbing di SMA adalah pelaksanaan tugas-

tugas  sebagai  guru  pembimbing.  Tugas-tugas  tersebut  telah  diatur  oleh

pemerintah  dalam  hal  ini  Departemen  Pendidikan  Nasional  dalam  bentuk

Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Menteri  dan  Panduan  Teknis

penyelenggaraannya,  serta Standar Profesi  Konseling.  Dalam Surat  Keputusan

Bersama Mendikbud dan Kepala BKKN No.0433/P/1993 dan No.25 tahun1993

tentang Petunjuk  Pelaksanaan Jabatan  Fungsional  Guru  dan  Angka  Kreditnya

pasal  1,  ayat  11  sampai  dengan  14  menyebutkan  bahwa  tugas  pokok  guru

pembimbing  adalah:  1)  menyusun  program  bimbingan  dan  konseling,  2)

melaksanakan bimbingan dan konseling, 3) mengevaluasi pelaksanaan bimbingan

dan  konseling,  4)  menganalisis  hasil  evaluasi  pelaksanaan  bimbingan  dan

konseling, dan 5) tindak lanjut pelaksanaan bimbingan dan konseling.

Sejalan dengan adanya perubahan kurikulum yaitu kurikulum 2004, tugas

guru  pembimbing  adalah:  1)  memasyarakatkan  pelayanan  bimbingan  dan

konseling, 2) merencanakan program, 3) melaksanakan segenap program satuan

layanan  bimbingan  dan  koseling,  4)  melaksanakan  segenap  program  satuan

kegiatan  pendukung  bimbingan  dan  konseling,  5)  menilai  proses  dan  hasil

pelaksanaan  satuan  dan  kegiatan  pendukung  bimbingan  dan  konseling,  6)

menganalisis  hasil  penilaian  layanan  dan  kegiatan  pendukung  bimbingan  dan

konseling, 7) melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan

kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, 8) mengadministrasikan kegiatan

satuan  layanan  dan  kegiatan  pendukung  bimbingan  dan  konseling  yang



dilaksanakannya,  9)  mempertanggungjawabkan  tugas  dan  kegiatannya  dalam

pelayanan  bimbingan  dan  konseling  secara  menyeluruh  kepada  koordinator

bimbingan  dan  konseling  serta  Kepala  Sekolah,  10)  mempersiapkan  diri,

menerima dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepengawasan oleh Pengawas

Sekolah  bidang  bimbingan  dan  konseling,  dan  11)  Berpartisipasi  aktif  dalam

kegiatan MGP. (Dikmenum 2004:40).

Bimbingan dan konseling merupakan profesi, guru pembimbing sebagai

pelaksana  utama  kegiatan  layanan  bimbingan  dan  konseling  dituntut  bekerja

secara  profesional  dengan tugas  pokok profesi  yaitu  melaksanakan pelayanan

konseling  yang  mendukung  terlaksanakannya  fungsi-fungsi  konseling  dan

kegiatan  pengelolaan.  Prayitno  (2008:  227)  menjelaskan  bahwa  layanan

konseling mencakup sembilan jenis layanan yaitu:

a. Layanan Orientasi

Layanan orientasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien

memahami  lingkungan  yang  baru  dimasukinya  untuk  mempermudah

dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru itu.

b. Layanan Informasi 

Layanan informasi yakni layanan konseling yang memungkinkan klien

menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan

sebagai  bahan  pertimbangan  dan  pengambilan  keputusan  untuk

kepentingan klien.

c. Layanan Penempatan dan Penyaluran



Layanan Penempatan  dan Penyaluran   yaitu  layanan konseling  yang

memungkinkan  klien  memperoleh  penempatan  dan  penyaluran  yang

sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing.

d. Layanan Penguasaan Konten 

Layanan  Penguasaan  Konten  yakni  layanan  konseling  yang

memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan

kebiasaan  belajar  yang  baik,  materi  pelajaran  yang  cocok  dengan

kecepatan  dan  kesulitan  belajarnya,  serta  berbagai  aspek  tujuan  dan

kegiatan belajar lainnya.

e. Layanan Konseling Individual

Konseling individual  adalah  proses  belajar  melalui  hubungan khusus

secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang

konseli.  Konseli  mengalami  kesukaran  pribadi  yang  tidak  dapat

dipecahkan  sendiri,  kemudian  ia  meminta  bantuan  konselor  sebagai

petugas  yang  profesional  dalam jabatannya dengan  pengetahuan dan

ketrampilan psikologi. Konseling ditujukan pada individu yang normal,

yang  menghadapi  kesukaran  dalam  mengalami  masalah  pendidikan,

pekerjaan dan sosial dimana ia tidak dapat memilih dan memutuskan

sendiri.  Oleh  karena  itu  konseling  hanya  ditujukan  pada  individu-

individu yang sudah menyadari kehidupan pribadinya.

f. Layanan Bimbingan Kelompok

Bimbingan  kelompok  dimaksudkan  untuk  mencegah  berkembangnya

masalah  atau  kesulitan  pada  diri  konseli.  Isi  kegiatan  bimbingan



kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan

masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan masalah sosial yang tidak

disajikan dalam bentuk pelajaran. 

g. Layanan Konseling Kelompok

Strategi  berikutnya  dalam  melaksanakan  program  bimbingan  dan

konseling adalah konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan

upaya  bantuan  kepada  peserta  didik  dalam  rangka  memberikan

kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat

pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan.

h. Layanan Mediasi

Layanan  Mediasi  yakni  layanan  konseling  yang  memungkinkan

permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain

dapat terentaskan dengan konselor sebagai mediator.

i. Layanan Konsultasi

Pengertian konsultasi dalam program bimbingan sebagai suatu proses

penyediaan  bantuan  teknis  untuk  Konselor,  orang  tua,  administrator,

dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah

yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. konseling atau

psikoterapi  sebab konsultasi  tidak merupakan layanan yang langsung

ditujukan  kepada  klien,  tetapi  secara  tidak  langsung  melayani  klien

melalui bantuan yang diberikan orang lain.

Dari pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa

kinerja guru pembimbing dapat dilihat saat dia melaksanakan jenis-jenis layanan

bimbingan dan konseling yang diberikan kepada para peserta didiknya. Dalam



penelitian  ini  kinerja  guru BK dilihat  dari  Dalam hal  ini  kinerja  guru diukur

berhubungan  dengan  pelaksanaan  tugas  guru  BK  dalam  pelayanan  BK  yang

mencakup (a) layanan orientasi, (b) layanan informasi, (c) layanan penempatan

dan penyaluran, (d) layanan penguasaan konten, (e) layanan konseling individu,

(f) layanan bimbingan kelompok, (g) layanan konseling kelompok, (h) layanan

mediasi, (i) layanan konsultasi.

B. Supervisi Bimbingan dan Konseling

1. Pengertian Supervisi dan syarat supervisi

Menurut  Mashudi (2015:17) Supervisi  adalah suatu proses sistematis

dan  berkelanjutan  dalam  pengumpulan,  analisis  dan  penggunaan  informasi

untuk mengontrol manajemen dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan

dengan maksu untuk memastikan apakah hal-hal  apapun dari  suatu program

yang sedang dijalankan dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan

langkah atau rencana yang telah disusun sebelumnya.

Menurut  Glickman  (dalam  Mashudi,  2015:14)  Supervisi  merupakan

serangkaian  kegiatan  untuk  membantu  konselor  dalam  mengembangkan

kemampuannya  mengelola  proses  bimbingan  demi  pencapaian  tujuan

bimbingan.  

Menurut  Prayitno  (2001:24)  supervisi  merupakan  pengawasan  yang

diberikan  oleh  pengawas  BK dengan  mengadakan  penilaian  dan  pembinaan

melalui arahan, bimbingan, contoh, dan saran kepada guru BK (guru kelas) dan

tenaga lain dalam bimbingan dan konseling di  sekolah.  Supervisi  bimbingan

dan  konseling  dalam  melakukan  tugasnya  harus  bersifat  membimbing  dan

mengatasi masalah, dan bukan mencari kesalahan. Dengan kata lain supervisi

yang dilakukan oleh pengawas BK harus memfokuskan perhatian kepada usaha



mengatasi hambatan yang dihadapi oleh guru BK dan tidak semata-mata untuk

mencari  kesalahan.  Kegiatan  supervisi  seyogyanya  dilakukan  secara  periode

artinya supervisi dilakukan tidak menunggu sampai terjadi hambatan. Jika tidak

ada hambatan, sebenarnya kehadiran pengawas BK akan dapat menumbuhkan

dukungan moral bagi guru yang sedang mengerjakan tugas.

Upaya peningkatan kinerja  Guru  BK atau  Konselor  juga merupakan

tanggung jawab sekolah dan pemerintah. Tanggung jawab sekolah antara lain

diwujudkan  dalam  bentuk  pembinaan  internal  yang  dilakukan  di  sekolah.

Pembinaan Guru BK atau Konselor yang dimaksud melibatkan unsur Pengawas

BK  yang  bertindak  selaku  supervisor.  Permendiknas  No.  12  Tahun  2007

menegaskan bahwa kualifikasi Pengawas yaitu memiliki pendidikan minimum

magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata

pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi. Selain itu, Pengawas

hendaknya  mampu  menguasai  berbagai  kompetensi  seperti:  (1)  kompetensi

kepribadian,  (2)  kompetensi  supervisi  manajerial,  (3)  kompetensi  supervisi

akademik,  (4)  kompetensi  evaluasi  pendidikan,  (5)  kompetensi  penelitian

pengembangan, dan (6) kompetensi sosial.

Dari  berbagai  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa supervisi

bimbingan konseling  merupakan  proses  pembinaan  dan  bantuan  yang

diberikan  pengawas  BK  kepada  guru  BK,  untuk  dapat  mengembangkan

keprofesionalannya  sehingga  dapat  memperbaiki  dan meningkatkan

pelayanan bimbingan konseling di sekolah.

2. Tujuan Supervisi Bimbingan dan Konseling. 

Menurut  Sahertian  (2008:19)  tujuan  supervisi  adalah  untuk

memberikan  layanan  dan  bantuan  dalam  rangka  mengembangkan  situasi



belajar-mengajar  yang  dilakukan  guru  di  kelas.  Hal  ini  sejalan  dengan

pendapat Masaong (2013:6) bahwa tujuan supervisi antara lain membimbing

dan  memfasilitasi  guru  mengembangkan  kompetensi  profesinya,

memberikan   motivasi  kepada  guru  agar  menjalankan  tugasnya  secara

efektif,  membantu  guru  mengelola  kurikulum  dan  pembelajaran  dan

membantu  guru  membina  siswa  agar  potensinya  berkembang  secara

maksimal. 

Senada  dengan  pendapat  di  atas  Depdiknas,  (2009)

menguraikan tujua n supervisi yaitu sebagai berikut.

a. Kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi  pembinaan dan

pemantauan  pelaksanaan  bimbingan  dan  konseling  di  sekolah

merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas

dengan guru binaanya,

b. Melaksanakan  penilaian  adalah  menilai  kinerja  guru  dalam

merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembimbingan.

c. Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan

dan jadwal yang tercantum dalam RKBK yang telah disusun.

Penilaian  yang  diberikan  pengawas  kepada  guru  BK  terhadap

pemahaman  dan  penyelenggaraan  layanan  yang  telah  dilaksanakan  di

sekolah. Senada dengan itu Mashudi (2015:151) mengemukakan tujuan dari

supervisi  bimbingan  konseling  adalah  (a)  meningkatkan  kompetensi

profesional konselor, (b) meningkatkan kesadaran dan identitas profesional,

(c) mendorong perkembangan pribadi dan profesional, (d) mempromosikan



kinerja  profesional,  dan  (e)  memberikan  jaminan  mutu  terhadap  praktek

profesional.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah diuraikan di atas dapat

disimpulkan bahwa tujuan supervisi bimbingan konseling dilakukan untuk

membantu peningkatan kemampuan professional  guru BK sehingga dapat

melalukan  proses  pembelajaran  dengan  baik.  Kegiatan  supervisi  yang

dilakukan terhadap guru BK bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan

untuk memberikan bimbingan dan arahan agar dapat melakukan tugas pokok

fungsionalnya.

3. Tugas dan Fungsi Pokok Supervisi Bimbingan dan Konseling.

Pengawasan  di  bidang  BK  diatur  dalam  Keputusan  Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 020/U/1998 tentang

Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional  Pengawas  dan  Angka

Kreditnya. Pengawas sekolah bidang BK adalah pengawas yang mempuyai

tugas, tangggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam menilai

dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu

baik  negeri  maupun  swasta  di  SLTP/MTs,  SMU/SMK/MA,  sekolah

kedinasan di lingkungan departemen tertentu dalam kegiatan BK. 

Menurut  Depdiknas  (2009)  Guru  bimbingan  dan  

konseling/konselor  memiliki  tugas,tanggungjawab,  wewenang  dalam

pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap peserta  didik.

Tugas  guru  bimbingan  dan  konseling/konselor  terkait  dengan

pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi,

bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah/madrasah.



Tugas guru bimbingan dan konseling/konselor yaitu 

membantu peserta didik dalam:

a. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang 

pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, 

menilai bakat dan minat.

b. Pengembangan  kehidupan  sosial,  yaitu  bidang  pelayanan

yang membantu peserta  didik  dalam memahami dan menilai  serta

mengembangkan kemampuan  hubungan  sosial  dan  industrial  yang

harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat.

c. Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan

yang membantu peserta didik mengembangkan  kemampuan belajar

untuk mengikuti pendidikan sekolah/madrasah secara mandiri.

d. Pengembangan  karir,  yaitu  bidang  pelayanan  yang

membantu  peserta  didik  dalam memahami  dan  menilai  informasi,

serta memilih dan mengambil keputusan karir.

A. Jenis layanan adalah sebagai berikut:

a. Layanan  orientasi,  yaitu  layanan  yang  membantu  peserta

didik  memahami  lingkungan  baru,  terutama  lingkungan  sekolah/

madrasah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk menyesuaikan diri

serta  mempermudah  dan  memperlancar  peran  peserta  didik  di

lingkungan yang baru.

b. Layanan  informasi,  yaitu  layanan  yang  membantu  peserta

didik  menerima  dan  memahami  berbagai  informasi  diri,  sosial,

belajar, karir/jabatan, dan pendidikan lanjutan.



c. Layanan  penempatan  dan  penyaluran,  yaitu  layanan  yang

membantu  peserta  didik  memperoleh  penempatan  dan  penyaluran

yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program studi,

program latihan, magang, dan kegiatan ekstra kurikuler.

d. Layanan penguasaan konten, yaitu layanan yang membantu

peserta  didik  menguasai  konten tertentu,  terutama kompetensi  dan

atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah/madrasah,

keluarga, industri dan masyarakat.

e. Layanan  konseling  perorangan,  yaitu  layanan  yang

membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya.

f. Layanan  bimbingan  kelompok,  yaitu  layanan  yang

membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan

hubungan  sosial,  kegiatan  belajar,  karir/jabatan,  dan  pengambilan

keputusan,  serta  melakukan  kegiatan  tertentu  melalui  dinamika

kelompok.

g. Layanan konseling kelompok, yaitu layanan yang membantu

peserta  didik dalam pembahasan  dan  pengentasan masalah pribadi

melalui dinamika kelompok.

h. Layanan konsultasi,  yaitu  layanan yang membantu peserta

didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman,

dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan

atau masalah peserta didik

i. Layanan  mediasi,  yaitu  layanan  yang  membantu  peserta

didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar

mereka.



B.    Kegiatan-kegiatan tersebut didukung oleh:

a. Aplikasi  instrumentasi,  yaitu  kegiatan  mengumpulkan data

tentang  diri  peserta  didik  dan  lingkungannya,  melalui  aplikasi

berbagai instrumen, baik tes maupun nontes.

b. Himpunan  data,  yaitu  kegiatan  menghimpun  data  yang

relevan dengan pengembangan peserta didik, yang diselenggarakan

secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu dan bersifat

rahasia.

c. Konferensi  kasus,  yaitu  kegiatan  membahas  permasalahan

peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak

yang  dapat  memberikan  data,  kemudahan  dan  komitmen  bagi

terentaskannya  masalah  peserta  didik,  yang  bersifat  terbatas  dan

tertutup.

d. Kunjungan  rumah,  yaitu  kegiatan  memperoleh  data,

kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik

melalui pertemuan dengan orang tua atau keluarganya.

e. Tampilan kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai

bahan  pustaka  yang  dapat  digunakan  peserta  didik  dalam

pengembangan  pribadi,  kemampuan  sosial,  kegiatan  belajar,  dan

karir/jabatan.

f. Alih  tangan  kasus,  yaitu  kegiatan  untuk  memindahkan

penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan

kewenangannya.

C.   Beban Kerja Minimum Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor



Beban  kerja  guru  bimbingan  dan  konseling/konselor  adalah

mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh)

peserta didik dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) peserta didik per

tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk

layanan tatap muka terjadwal di kelas untuk layanan klasikal dan/atau di luar

kelas untuk layanan perorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan

yang memerlukan. Sedangkan beban kerja guru yang diberi tugas tambahan

sebagai kepala sekolah/madrasah membimbing 40 (empat puluh) peserta didik

dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah/madrasah

membimbing 80 (delapan puluh) peserta.

  D.   Tugas Pengawas Bimbingan dan Konseling

Lingkup kerja  pengawas  bimbingan dan  konseling  untuk  melaksanakan tugas

pokok diatur sebagai berikut:

a. Ekuivalensi  kegiatan  kerja  pengawas  bimbingan  dan  konseling

terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan

jumlah  guru  yang  dibina  di  satu  atau  beberapa  sekolah  pada  jenjang

pendidikan yang sama atau jenjang pendidikan yang berbeda.

b. Jumlah  guru  yang  harus  dibina  untuk  pengawas  bimbingan  dan

konseling paling sedikit 40 (empat puluh) dan paling banyak 60 guru BK.

c. Melaksanakan  Pembinaan,  Pemantauan  dan  Penilaian,  yaitu

Kegiatan  supervisi  bimbingan  dan  konseling  meliputi  pembinaan  dan

pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan

kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas dengan guru

binaanya,  melaksanakan  penilaian  adalah  menilai  kinerja  guru  dalam

merencanakan,  melaksanakan  dan  menilai  proses  pembimbingan  dan



kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan

dan jadwal yang tercantum dalam RKBK yang telah disusun.

d. Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah

dari  seluruh  sekolah  binaan.  Laporan  ini  lebih  ditekankan  kepada

pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang

telah  dilaksanakan  pada  setiap  sekolah  binaan,  penyusunan  laporan

oleh  pengawas  merupakan  upaya  untuk  mengkomunikasikan  hasil

kegiatan  atau  keterlaksanaan  program yang  telah  direncanakan  dan

menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh

setiap  pengawas  sekolah  dengan  segera  setelah  melaksanakan

pembinaan, pemantauan atau penilaian.

e. Kegiatan  pembimbingan  dan  pelatihan  profesionalitas  guru  BK

dilaksanakan paling sedikit  3  (tiga)  kali  dalam satu semester  secara

berkelompok  di  Musyawarah  Guru  Pembimbing  (MGP),  kegiatan

dilaksanakan  terjadwal  baik  waktu  maupun  jumlah  jam  yang

diperlukan  untuk  setiap  kegiatan  sesuai  dengan  tema  atau  jenis

keterampilan  dan  kompetensi  yang  akan  ditingkatkan  dan  dalam

pelatihan diperkenalkan kepada guru cara-cara baru yang lebih sesuai

dalam  melaksanakan  suatu  proses  pembimbingan.  Kegiatan

pembimbingan  dan  pelatihan  profesionalitas  guru  BK  ini  dapat

dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual dan group

conference.

4. Prinsip-prinsip Supervisi Bimbingan dan Konseling



Dalam melaksanakan tugas professional sebagai pengawas dalam

melaksanakan supervisi sebaiknya berlandaskan prinsip-prinsip supervisi.

Mashudi  (2015:151)  mengemukakan  bahwasanya  prinsip  supervisi

bimbingan konseling dibagi atas prinsip umum dan prinsip khusus, yang

mana dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip Umum

1) Hasil supervisi harus berfungsi sebagai sumber informasi

bagi  staf  sekolah  dan  pengembangan  proses  belajar

mengajar bimbngan konseling.

2) Supervisi  dilaksanakan  dengan  mekanisme  yang

menunjang kurikulum yang berlaku.

b. Prinsip Khusus

a) Sistematis  yaitu  supervisi  dikembangkan  dengan

perencanaan  yang  matang  sesuai  dengan  sasaran  yang

diinginkan

b) Objektif artinya supervisi memberikan masukan, sesuai

dengan aspek yang terdapat dalam instrumen.

c) Realistis  artinya  supervisi  didasarkan  pada  kenyataan

yang sebenarnya, yaitu pada keadaan hal-hal yang sudah

dipahami dan dilakukan oleh para staf sekolah.

d) Antisipatif  artinya  supervisi  diarahkan  untuk

menghadapi  kesulitan-kesulitan  yang  mungkin  akan

terjadi.



e) Konstruktif  artinya  supervisi  memberikan  saran-saran

perbaikan  kepada  yang  disupervisi  untuk  berkembang

sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

f) Kreatif artinya supervisi mengembangkan.

Berdasarkan  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip-

prinsip  supervisi  bimbingan  dan  konseling  yang  harus  dimiliki  oleh

pengawas  BK  antara  lain  dapat  secara  ilmiah  memberikan

pembinaan/arahan serta motivasi kepada guru BK, demokratis kepada guru

BK, mampu menjalin kerja sama yang baik kepada guru BK, kontruktif,

serta memiliki kreatifitas yang tinggi terhadap guru BK.

5. Metode Supervisi Bimbingan dan Koseling

Menurut  Mashudi  (2015:152)  terdapat  dua  metode supervisi  yang

dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Metode  supervisi  individual  adalah  pelaksanaan  supervisi

yang diberikan kepada  konselor  tertentu  yang mempunyai

masalah khusus dan bersifat perorangan.

b. Metode supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan

program  supervisi  yang  ditujukan  kepada  dua  orang  atau

lebih. Konselor-konselor yang diduga, sesuai dengan analisis

kebutuhan  yang  memiliki  masalah,  kebutuhan  dan

kelemahan-kelemahan  yang  sama  dikelompokan  atau

dikumpulkan menjadi satu.

6. Teknik-teknik Supervisi Bimbingan dan Konseling



Seorang  pengawas  BK  memerlukan  keterampilan  teknik  dan

keterampilan  interaksi  dengan  guru  BK yang disupervisi  agar  supervisi

optimal  dan  efektif.  Menurut  Sahertian  (2008:52)  menegaskan  bahwa

teknik supervisi BK antara lain bersifat individual dan bersifat kelompok.

Teknik yang bersifat individual seperti kunjungan kelas, observasi kelas,

percakapan pribadi, inter-visitasi, penyeleksi berbagai sumber materi untuk

mengajar, menilai diri sendiri. Selanjutnya teknik yang bersifat kelompok

berupa pertemuan orientasi  bagi  guru baru,  panitia penyelenggara,  rapat

guru,  diskusi  sebagai  proses  kelompok,  tukar-menukar  pengalaman,

lokakarya,  diskusi  panel,  seminar,  demokrasi  mengajar,  perpustakaan

jabatan,  buletin  supervisi,  membaca  langsung,  mengikuti,  organisasi

jabatan, laboratorium kurikulum dan perjalanan sekolah untuk anggota staf.

Senada  dengan  pendapat  di  atas,  Anwar  &  Sagala  (2013:161)

mengungkapkan bahwa teknik supervisi antara lain berupa kunjungan kelas

secara  berencana  untuk  dapat  memperoleh  gambaran  tentang  kegiatan

belajar  mengajar  di  kelas  dan kunjungan antar  kelas  atau kelas  sekolah

sebagai  usaha  agar  saling  menukarkan  pengalaman  sesama  guru  atau

kepala sekolah tentang usaha perbaikan dalam proses belajar mengajar, dan

pertemuan-pertemuan di kelompok kerja pemilik, kelompok kerja kepala

sekolah serta pertemuan kerja guru, pusat kegiatan guru dan sebagainya.

Secara  lebih  tersturktur  Mashudi  (2015:153)  mengemukakan

bahwa  teknik-teknik  khusus  supervisi  BK  meliputi  pertemuan  staf,

kunjungan  supervisi,  buletin  profesional,  perpustakaan  profesional,

laboratorium  kurikulum,  penilaian  konselor,  demonstrasi  bimbingan,

pengembangan  kurikulum,  pengembangan  petunjuk  bimbingan,



dawmawisata, lokakarya, kunjungan antar kelas, bacaan profesional,  dan

survei  masyarakat  sekolah.  Teknik-teknik  tersebut  diatas  dapat

dikelompokan berdasarkan teknik supervisi individual dan teknik supervisi

kelompok. Sebagaimana uraiannya sebagai berikut.

a. Teknik Supervisi Individual

1) Kunjungan Kelas

Kunjungan  kelasa  adalah  teknik  pembinaan  konselor

oleh kepala sekolah dan pembina lainnya dalam rangka

mengamati  pelaksanaan  proses  belajar-mengajar

sehingga  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam

rangka  pembinaan  konselor.  Kunjungan  kelas  ini  bisa

dilaksanakan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih

dahulu, dan bisa juga atas dasar undangan dari konselor.

2) Obsevasi Kelas

Observasi kelas adalah teknik observasi yang dilakukan

oleh supervisor terhadap proses bimbingan yang sedang

berlangsung.  Secara  umum  aspek-aspek  yang  diamati

selama proses bimbingan yang sedang berlangsung.

a) Usaha-usaha  dan aktivitas  konselor-klien  dalam

proses bimbingan.

b) Cara menggunakan media bimbingan.

c) Reaksi  mental  para  klien  dalam proses  belajar-

mengajar.



d) Keadaan media bimbingan yang dipakai dari segi

material.

3) Pertemuan Individual

Pertemuan  individual  adalah  satu  pertemuan,

percakapan, dialog dan tukar fikiran antara pembina atau

supervisor  dengan konselor, konselor  dengan konselor,

mengenai  usaha meningkatkan kemampuan profesional

konselor.

4) Kunjungan Antar Kelas

Konselor berkunjung dari satu kelas ke kelasa yang lain

dalam  lingkungan  sekolah  itu  sendiri.  Dengan  adanya

kunjungan  antar  kelas  ini,  konselor  akan  memperoleh

pengalaman  baru  dari  teman  sejawat  mengenai

pelaksanaan  proses  bimbingan,  pengelolaan  kelas  dan

sebagainya. 

5) Menilai Diri Sendiri

Menilai  diri  sendiri  merupakan  satu  teknik

pengembangan  profesional  konselor.  Penilaian  diri

sendiri  memberikan  informasi  yang  objektif  kepada

konselor  tentang  peranannya  dikelas  dan  memberikan

kesempatan kepada konselor untuk mempelajari metode.

b. Teknik Supervisi Kelompok (Sahertian, 2008:86)

1) Pertemuan Orientasi Bagi Guru Baru



Pertemuan yang mana untuk mengantar guru-guru baru

untuk memasuki suasana kerja yang baru.

2) Panitia Penyelenggara

Pelibatan  pengawas  BK  dalam  kepanitiaan  ini

bertujuan  untuk  memecahkan  masalah  atau  menyelesaikan

tugas  khusus  ke-BK-an.  Melalui  teknik  ini  guru  BK

memperoleh pengalaman profesional dalam kerjasama secara

kelompok. 

3) Rapat Pengawas BK

Rapat  sebagai  teknik  supervisi  BK bertujuan  untuk

memperbaiki  kualitas kinerja guru BK dan program BKnya

melalui  sumbangan  pikiran  secara  kooperatif.  Hasil  rapat

tersebut harus di dokumentasikan. 

4) Demonstrasi Pelaksanaan Layanan BK

Pengawas  BK  mendemostrasikan  cara  pelaksanaan

layanan BK yang efektif.  Melalui  demonstrasi  itu  guru BK

dapat  memperbaiki  kekurangan  dan  kelemahan-kelemahan

yang pernah dilakukan sebelumnya. 

5) Tukar Menukar Pengalaman

Dalam  pertemuan  ini  diadakan  tukar-menukar

pengalaman,  saling memberi  dan menerima dan saling

belajar satu sama lain.

6) Lokakarya

Pengawas BK menggunakan lokakarya sebagai teknik

supervisi  untuk  membantu  guru  BK  memecahkan  masalah



dalam pelaksanaan tugas mereka sehari-hari secara bersama-

sama melalui bantuan konsultan yang kompeten. 

7) Diskusi Panel

Suatu  bentuk  diskusi  yang  dipentaskan  dihadapan

sejumlah partisipan atau pendengar

8) Seminar

Suatu  bentuk  mengajar  belajar  berkelompok  dimana

sejumlah  kecil  orang  mengadakan  pendalaman  atau

penyelidikan tersendiri bersama-sama terhadap berbagai

masalah dengan dibimbing secara cermat  oleh seorang

atau lebih pengajar pada waktu tertentu.

9) Demonstrasi mengajar

Supervisor  meberikan  penjelasan-penjelasan  kepada

guru-guru tentang mengajar  yang baik  setelah  seorang

guru  yang  baik  memberikan  penjelasan  kepada  guru-

guru yang dikunjungi sebelumnya.

10) Buletin Supervisi

Salah  satu  alat  komunikasi  dalam bentuk tulisan  yang

dikeluarkan oleh staf supervisor yang digunakan sebagai

alat  untuk  membantu  guru-guru  dalam  memperbaiki

situasi mengajr-belajar.

11) Laboratorium Kurikulum



Suatu  tempat  yang  dijadikan  pusat  kegiatan  dimana

guru-guru  memperoleh  sumber-sumber  materi  untuk

menambah pengalaman mereka  dalam rangka program

inservice education.

Supervisi yang baik adalah yang dapat mencapai tujuan yang telah

ditetapkan,  serta  mampu mengubah perilaku  guru  BK dalam pelayanan

konseling di sekolah. Supervisi bukan merupakan kegiatan tunggal, tetapi

melainkan serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan, berhubungan,

berkesibambungan  dan  diarahkan  kepada  suatu  tujuan.  supervisi  akan

terlaksana  dengan  efektif  jika  dalam  pelaksanaanya  memperhatikan

langkah-langkah yang terarah dan sistematis.

Berdasarkan paparan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi

bimbingan  dan  konseling  merupakan  suatu  proses  pembinaan/bantuan,

arahan,  bimbingan dan dorongan yang dilakukan pengawas BK kepada

guru BK dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam

rangka mencapai  tujuan pendidikan.  Berdasarkan paparan  di  atas  maka

yang  dimaksud  dengan  supervisi  bimbingan  dan  konseling  ini  adalah

supervisi  yang  dilakukan  oleh  supervisor  dalam  rangka  melakukan

pembinaan, pemantauan dan penilaian kinerja guru pembimbing. 

C. Pengaruh Supervisi BK terhadap Kinerja Guru BK

Salah satu keterampilan yang diperlukan oleh seorang pengawas BK untuk

membantu guru BK dalam proses  konseling adalah penguasaan tentang supervisi

akademis.  Menurut  Mashudi  (2015:151)  ada  beberapa  tujuan  yang  diharapkan

tercapai dalam supervisi BK disekolah yaitu meningkatkan kompetensi profesional



konselor,  meningkatkan  kesadaran  dan  identitas  profesional,  mendorong

perkembangan pribadi  dan profesional,  mempromosikan kinerja  profesional,  serta

memberikan jaminan mutu terhadap praktek profesional.

Arikunto (2004) menyatakan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan

untuk meningkatkan kinerja guru dalam mencapai tujuan pendidikan adalah dengan

menyelenggarakan  supervisi  berupa  bantuan  dan  bimbingan  yang  diberikan  oleh

supervisor seperti  pengawas dan kepala sekolah. Pernyataan tersebut menjelaskan

bahwa  penyelenggaraan  supervisi  mampu  meningkatkan  kualitas  kinerja  guru

terutama dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Supardi  (2013)  juga  mengungkapkan  bahwa  supervisi  merupakan  faktor

ekstrinsik  yang berkontribusi  secara  signifikan terhadap kinerja  guru.  Pernyataan

tersebut  menjelaskan  bahwa  semakin  bagus  penyelenggaraan  supervisi  maka

semakin bagus pula kinerja guru.

Hal ini sesuai dengan penelitian Ardika (2010) tentang “Kontribusi Supervisi

Bimbingan Konseling,  Iklim Kerja  Sekolah dan Motivasi  Kerja  terhadap Kinerja

Guru  BK pada  SMA Negeri  di  Kabupaten  Badung”,  melalui   teknik  purposive

sampling  dengan pertimbangan, guru BK berlatar belakang pendidikan bimbingan

dan konseling  menunjukkan  bahwa  supervisi  bimbingan  konseling  berkontribusi

secara  signifikan  sebesar  22,23%,  (2)  iklim  kerja  sekolah  berkontribusi  secara

signifikan sebesar 23,77%, (3) motivasi kerja berkontribusi secara signifikan sebesar

20,40%, dan (4) kemudian supervisi bimbingan konseling, iklim kerja sekolah, dan

motivasi kerja secara bersama-sama berkontribusi secara signifikan sebesar 66,40%

terhadap kinerja guru BK pada SMA Negeri di Kabupaten Badung secara terpisah

maupun simultan. Dengan demikian, ketiga faktor tersebut dapat dijadikan prediktor

tingkat kecenderungan kinerja guru BK pada SMA Negeri di Kabupaten Badung.



Relevasi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang

kinerja  guru  BK  dalam  kaitanya  dengan  supervisi  bimbingan  konseling.

Perbedaannya  kalau  Ardika  menghubungkan  dengan  iklim  kerja  sekolah  dan

motivasi, sedangkan peneliti hanya penelitian awal pengaruh supervisi BK terhadap

peningkatan kinerja guru BK..

Berdasarkan pendapat di atas dan hasil  penelitian terdahulu dapat  penulis

simpulkan bahwa kinerja guru BK sangat dipengaruhi oleh supervisi yang diterima.

Dengan kata lain,  semakin sering dilakukan supervisi  BK oleh pengawas kepada

guru BK maka semakin meningkatnya kinerja guru BK dalam pelayanan konseling.



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif,  menurut  Sutja,  dkk

(2017:62),  pendekatan  kuantitatif  biasanya  bersifat  menguji  teori,  menggunakan

instrumen  (angket),  mengolah  data  berdasarkan  angka-angka  atau  penjumlahan

untuk mengambil kesimpulan secara deduktif atau dari umum ke khusus. Menurut

Sugiyono (2011:37), hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat,

ada variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Berdasarkan pendapat tersebut,

penelitian ini akan mendeskripsikan tentang pengaruh supervisi BK terhadap kinerja

guru BK. 

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis regresi linear sederhana.

Menurut  Siregar  (2014:379),  salah  satu  yang dapat  digunakan untuk  mengetahui

pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel tak bebas. Jadi dalam penelitian

ini  yang  menjadi  variabel  bebas  supervisi  BK (X1),  sedangkan  yang  merupakan

variabel tak bebas yaitu kinerja guru BK (Y).

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut  Sutja,dkk (2017:64)  menjelaskan bahwa populasi  merupakan

lingkup, wilayah, atau tempat keberadaan dari karakteristik subjek yang diteliti

dan akan disimpulkan nantinya. 

Adapun  populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  guru  BK

yang mengajar di SMA Negeri dibawah perlindungan Dinas Pendidikan

Kota Jambi yang berjumlah 53 orang, dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Guru BK Yang Mengajar di SMA N Kota Jambi

No Sekolah Jumlah (orang)



1 SMA N 1 Kota Jambi 5
2 SMA N 2 Kota Jambi 5
3 SMA N 3 Kota Jambi 4
4 SMA N 4 Kota Jambi 5
5 SMA N 5 Kota Jambi 9
6 SMA N 6 Kota Jambi 4
7 SMA N 7 Kota Jambi 2
8 SMA N 8 Kota Jambi 8
9 SMA N 9 Kota Jambi 3
10 SMA N 10 Kota Jambi 4
11 SMA N 11 Kota Jambi 4
Jumlah 53

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi

2. Sampel

Metode  pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan

menggunakan teknik  purposive sampling. Menurut Sutja, dkk (2017:71), teknik

purposive sampling merupakan menetapkan sampel berdasarkan tujuan tertentu,

atau  ditetapkan  karena  terdekat  dan  mengetahui  informasi  atau  permasalahan

yang diteliti. Adapun yang menjadi kriteria (1) guru BK yang berlatar belakang

pendidikan SI BK yang mengajar di sekolah SMAN Kota Jambi, dan (2) guru BK

yang pernah disupervisi oleh pengawas BK yang berlatar belakang pendidikan SI

BK.

Jadi,  yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini  berjumlah  51

orang, dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2. Populasi dan Sampel Penelitian
No Sekolah Populasi Sampel
1 SMA N 1 Kota Jambi 5 5
2 SMA N 2 Kota Jambi 5 5
3 SMA N 3 Kota Jambi 4 4
4 SMA N 4 Kota Jambi 5 5
5 SMA N 5 Kota Jambi 9 9
6 SMA N 6 Kota Jambi 5 4
7 SMA N 7 Kota Jambi 2 2
8 SMA N 8 Kota Jambi 8 8



9 SMA N 9 Kota Jambi 3 2
10 SMA N 10 Kota Jambi 4 4
11 SMA N 11 Kota Jambi 4 4
Jumlah 53 orang 51 orang
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi 

C. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sutja, dkk

(2017:73),  data  primer  data  yang  diambil  secara langsung  dari  sumber

datanya. Dalam penelitian ini menggunakan data  supervisi dan  kinerja guru

BK.

D. Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data

Menurut  Sutja,  dkk  (2017:74),  banyak  penelitian  menggunakan

angket sebagai instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian yang

berbentuk angket sesungguhnya merupakan kumpulan dari item tentang

sesuatu  hal  yang  ditanyakan  kepada  responden.  Teknik  pengumpulan

data  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah  supervisi  BK

menggunakan skala likert sedangkan untuk mengetahui kinerja guru BK

menggunakan skala guttman. 

Penelitian  ini  menggunakan  angket untuk  mengungkapkan  data

dalam variabel kinerja guru BK dan variabel supervisi guru BK. Langkah

selanjutnya  yakni  melakukan  pembuatan  instrument  penelitian  dengan

menyusun kisi-kisi dari kuesioner dan skala setiap variabel.

Tabel 3.3
Kisi-Kisi Angket Kinerja Guru BK

Variabel Indikator Deskriptor



Kinerja
guru BK

dalam
pelaksanaa
n layanan

BK
Prayitno

(2008:22)

1. Layanan 
Orientasi

a. Menetapkan  objek  orientasi  yang  akan
menjadi  isi layanan

b. Menyelenggarakan  pendekatan  dan  teknik
termasuk 

c. Menyusun  dan  mengolah  hasil  aplikasi
instrumen

d. Melakukan dan menafsirkan hasil analisis 
e. Melaksanakan rencana tindak lanjut 
f. Menyusun  dan  menyampaikan  laporan

kepada pihak-pihak terkait
2. Layanan 

Informasi
a. Menetapkan materi infomasi sebagai isi layanan 
b. Mengoptimalkan penggunaan metode dan media 
c. Menyusun dan mengolah hasil aplikasi instrumen
d. Melakukan dan menafsirkan hasil analisis 
e. Mengkomunikasikan  rencana  tindak  lanjut

kepada pihak-pihak terkait 
f. Menyusun  dan  menyampaikan  laporan  kepada

pihak-pihak terkait 
3. Layanan 

Penempatan 
dan 
Penyaluran

a. Identifikasi  kondisi  yang  menunjukan  adanya
permasalahan pada diri subjek tertentu 

b. Melakukan pengkajian terhadap berbagai kondisi
yang tekait dengan permasalahan subjek layanan,
sesuai  dengan  prosedur  dan  langkah-langkah
yang  telah  ditetapkan  dan  melaksanakan
penempatan 

c. Menyusun dan mengolah hasil aplikasi instrumen
d. Melakukan dan menafsirkan hasil analisis 
e. Mengkomunikasikan  rencana  tindak  lanjut

kepada pihak-pihak terkait 
f. Melaksanakan rencana tindak lanjut 
g. Menyusun  dan  menyampaikan  laporan  kepada

pihak-pihak terkait 

Indikator Deskriptor

4. Layanan 
penguasaan 
konten 

a. Menetapkan dan menyiapkan konten yang akan
dipelajari secara rinci dan kaya 

b. Melaksanakan  kegiatan  layanan  melalui
pengorgainsasian  proses  pembelajaran
penguasaan  konten.  (jika  diperlukan  dapat
didahului oleh diagnosis kesulitan belajar subjek
peserta layanan) 

c. Menyusun dan mengolah hasil aplikasi instrumen
d. Melakukan dan menafsirkan hasil analisis 
e. Melaksanakan rencana tindak lanjut 
f. Menyusun  laporan  pelaksanaan  layanan

penguasaan konten 
5. Layanan 

konseling 
perorangan 

a. Mengidentifikasi klien 
b. Menyelenggarakan penstrukturan 
c. Melakukan evaluasi jangka pendek 



d. Menafsirkan  hasil  konseling  perorangan  (hasil
laiseg) 

e. Melaksanakan rencana tindak lanjut 
f. Menyusun laporan layanan konseling perorangan

6. Layanan 
bimbingan 
kelompok 

a. Mengidentifikasi topik yang akan dibahas dalam
bimbingan  kelompok  (topik  tugas  atau  topik
bebas) 

b. Menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok
melalui  tahap-tahap  pelaksanaanya,  seperti:
pembentukan,  peralihan,  kegiatan,  dan
pengakhiran 

c. Menyusun dan mengolah hasil aplikasi instrumen
d. Melakukan dan menafsirkan hasil analisis 
e. Melaksanakan rencana tindak lanjut 
f. Menyusun laporan layanan bimbingan kelompok 

7. Layanan 
konseling 
kelompok

a. Menempatkan klien dalam kelompok.
b. Menyelenggar akan layanan konseling kelompok

melalui  tahap-tahap  pelaksanaannya,  yaitu:
pembentukan, peralihan, kegaiatan, pengakhiran. 

c. Menyusun dan mengolah hasil aplikasi instrumen
Melakukan dan menafsirkan hasil analisis 

d. Melaksanakan rencana tindak lanjut 
e. Menyusun laporan layanan konseling kelompok

Indikator Deskriptor
8. Layanan 

Konsultasi
a. Mengidentifikasi konsulti 
b. Menyelenggar akan penstrukturan konsultasi 
c. Melakukan  evaluasi  jangka  pendek  tentang

keterlaksanaan hasil konsultasi. 
d. Menafsirkan  hasil  evaluasi  dalam  kaitannya

dengan diri pihak ketiga dan konsulti sendiri 
e. Konsultasi  lanjutan  dengan  konsulti  untuk

membicarakan  hasil  evaluasi  serta  menentukan
arah dan kegiatan lebih lanjut 

f. Membicarakan dengan konsulti  tentang  laporan
yang diperlukan oleh konsulti

9. Layanan 
Mediasi

a. Mengidentifika si pihak-pihak yang akan menjadi
peserta layanan mediasi.

b. Menyelenggar  akan  pensutukturan  layanan
mediasi. 

c. Melakukan evaluasi  segera  dan  jangka  pendek,
tentang  pelaksanaan  hasil-hasil  mediasi,
khususnya  menyangkut  hubungan  pihak-pihak
yang telah mengikuti layanan mediasi. 

d. Menafsirkan  hasil  evaluasi  dalam  kaitannya
dengan  ketuntasan  peyelesaian  masalah  yang
dialami  oleh  pihak-pihak  yang  telah  mengikuti
layanan mediasi. 



e. Menyelenggarakan  layanan  mediasi  lanjutan
untuk  membicarakan  hasil  evaluasi  dan
memantapkan upaya perdamaian di antara pihak-
pihak yang terlibat.

f. Membicarakan  laporan  yang  diperlukan  oleh
pihak-pihak peserta layanan mediasi

Tabel 3.4
Kisi-Kisi Angket Supervisi BK

Variabel Indikator Deskriptor

Supervis

i yang 

diterima

dari 

pengaw

as BK

Depdikn

as, 

(2009)

Pembinaa

n 

1. Pembinaan melalui arahan dan bimbingan
2. Pembinaan melalui informasi dan masukan yang

mendukung 
Pemantau
an

1. Pemantauan terhadap layanan BK 
2. Pemantauan terhadap sarana penunjang layanan 

BK
3. Pemantauan terhadap kegiatan pengembangan 

profesi BK

Penilaian 1. Penilaian terhadap pemahaman guru BK 
mengenai wawasan BK.

2. Penilaian terhadap dokumen pelayanan BK yang
telah diselenggarakan oleh guru BK

2. Pembakuan Instrumen

Dalam penelitian ini, untuk variabel kinerja guru BK dan supervisi guru 

BK  melakukan pembakuan instrumen melalui ahli diantaranya Drs. Rasimin, 

M. Pd, Drs. Asradi, Mm dan  Yenni Elfira, S. Pd, M. Pd., Kons.

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Kinerja Guru BK Dalam Pelaksanaan Layanan BK 
Setelah Dijudge

Variabel Indikator Deskriptor
No Aspek Jum

lah+ -
Kinerja
guru BK

dalam
pelaksanaa
n layanan

BK

1. Layanan
Orientas
i

a. Menetapkan  objek  orientasi
yang akan menjadi  isi layanan

b. Menyelenggarakan  pendekatan
dan teknik termasuk 

c. Menyusun  dan  mengolah  hasil
aplikasi instrumen

d. Melakukan  dan  menafsirkan

1

2

3

4 6



Prayitno
(2008:22)

hasil analisis 
e. Melaksanakan  rencana  tindak

lanjut 
f. Menyusun  dan  menyampaikan

laporan  kepada  pihak-pihak
terkait

5

7

8

6

Indikator Deskriptor
No Aspek Jum

lah+ -
2. Layanan

Informas
i

a. Menetapkan  materi  infomasi
sebagai isi layanan 

b. Mengoptimalkan  penggunaan
metode dan media 

c. Menyusun dan  mengolah  hasil
aplikasi instrumen 

d. Melakukan  dan  menafsirkan
hasil analisis 

e. Mengkomunikasikan  rencana
tindak  lanjut  kepada  pihak-
pihak terkait 

f. Menyusun  dan  menyampaikan
laporan  kepada  pihak-pihak
terkait 

9

12

13

14

15

16

10

11

5

3. Layanan
Penemp
atan dan 
Penyalur
an

a. Identifikasi  kondisi  yang
menunjukan  adanya
permasalahan  pada  diri  subjek
tertentu 

b. Melakukan pengkajian terhadap
berbagai  kondisi  yang  tekait
dengan  permasalahan  subjek
layanan,  sesuai  dengan
prosedur  dan  langkah-langkah
yang  telah  ditetapkan  dan
melaksanakan penempatan 

c. Menyusun dan  mengolah  hasil
aplikasi instrumen 

d. Melakukan  dan  menafsirkan
hasil analisis 

e. Mengkomunikasikan  rencana
tindak  lanjut  kepada  pihak-
pihak terkait 

f. Melaksanakan  rencana  tindak
lanjut 

17

18

19

20

21

22

4



Indikator Deskriptor
No Aspek Jum

lah+ -
4. Layanan 

penguasa
an konten

a. Menetapkan  dan  menyiapkan
konten  yang  akan  dipelajari
secara rinci dan kaya 

b. Melaksanakan kegiatan layanan
melalui  pengorgainsasian
proses  pembelajaran
penguasaan  konten.  (jika
diperlukan dapat didahului oleh
diagnosis  kesulitan  belajar
subjek peserta layanan) 

c. Menyusun dan mengolah hasil
aplikasi instrumen 

d. Melakukan  dan  menafsirkan
hasil analisis 

e. Melaksanakan  rencana  tindak
lanjut 

f. Menyusun laporan pelaksanaan
layanan penguasaan konten 

23

24

25

26

27
28

3

5. Layanan 
konseling
perorang
an 

a. Mengidentifikasi klien 
b. Menyelenggarakan

penstrukturan 
c. Melakukan  evaluasi  jangka

pendek 
d. Menafsirkan  hasil  konseling

perorangan (hasil laiseg) 
e. Melaksanakan  rencana  tindak

lanjut 
f. Menyusun  laporan  layanan

konseling perorangan 

29
30

31

32

33
34

4

6. Layanan 
bimbinga
n 
kelompo
k 

a. Mengidentifikasi  topik  yang  akan
dibahas  dalam  bimbingan  kelompok
(topik tugas atau topik bebas) 

b. Menyelenggarakan layanan bimbingan
kelompok  melalui  tahap-tahap
pelaksanaanya,  seperti:  pembentukan,
peralihan, kegiatan, dan pengakhiran 

c. Menyusun dan mengolah hasil aplikasi
instrumen

d. Melakukan  dan  menafsirkan  hasil
analisis 

e. Melaksanakan rencana tindak lanjut 
f. Menyusun laporan layanan bimbingan

kelompok 

35

36

37

39
40,
41

38

5

Indikator Deskriptor
No Aspek Jum

lah+ -
7. Layanan

konselin
a. Menempatkan  klien  dalam

kelompok.
42 5



g 
kelompo
k

b. Menyelenggar  akan  layanan
konseling  kelompok  melalui
tahap-tahap  pelaksanaannya,
yaitu:  pembentukan,  peralihan,
kegaiatan, pengakhiran. 

c. Menyusun dan mengolah hasil
aplikasi  instrumen  Melakukan
dan menafsirkan hasil analisis 

d. Melaksanakan  rencana  tindak
lanjut 

e. Menyusun  laporan  layanan
konseling kelompok

43

44,
46

47
48

45

8. Layanan 
Konsulta
si

a. Mengidentifikasi konsulti 
b. Menyelenggar  akan

penstrukturan konsultasi 
c. Melakukan  evaluasi  jangka

pendek  tentang  keterlaksanaan
hasil konsultasi. 

d. Menafsirkan  hasil  evaluasi
dalam  kaitannya  dengan  diri
pihak  ketiga  dan  konsulti
sendiri 

e. Konsultasi  lanjutan  dengan
konsulti  untuk  membicarakan
hasil evaluasi serta menentukan
arah dan kegiatan lebih lanjut 

f. Membicarakan dengan konsulti
tentang  laporan  yang
diperlukan oleh konsulti

49
50

51

52

53

54 6

Indikator Deskriptor
No Aspek Jum

lah+ -
9. Layanan 

Mediasi
a. Mengidentifika  si  pihak-pihak

yang  akan  menjadi  peserta
layanan mediasi.

b. Menyelenggar  akan
pensutukturan layanan mediasi.

c. Melakukan evaluasi segera dan
jangka  pendek,  tentang
pelaksanaan hasil-hasil mediasi,
khususnya  menyangkut
hubungan  pihak-pihak  yang
telah  mengikuti  layanan

55

56

57

5



mediasi. 
d. Menafsirkan  hasil  evaluasi

dalam  kaitannya  dengan
ketuntasan peyelesaian masalah
yang dialami  oleh  pihak-pihak
yang  telah  mengikuti  layanan
mediasi. 

e. Menyelenggarakan  layanan
mediasi  lanjutan  untuk
membicarakan  hasil  evaluasi
dan  memantapkan  upaya
perdamaian  di  antara  pihak-
pihak yang terlibat.

f. Membicarakan  laporan  yang
diperlukan  oleh  pihak-pihak
peserta layanan mediasi

58

59

60
Jumlah 37 6 43

Maka kisi-kisi instrumen penelitian adalah sebagai berikut

Tabel. 3.6 Kisi-Kisi Kinerja Guru BK Dalam Pelaksanaan Layanan BK 
untuk Penelitian

Variabel Indikator Deskriptor
No Aspek Juml

ah+ -
Kinerja guru
BK dalam

pelaksanaan
layanan BK

Depdikna
s, (2009)

1. Layanan 
Orientasi

a. Menyelenggarakan  pendekatan  dan  teknik
termasuk 

b. Menyusun  dan  mengolah  hasil  aplikasi
instrumen

c. Melakukan dan menafsirkan hasil analisis 
d. Melaksanakan rencana tindak lanjut 
e. Menyusun  dan  menyampaikan  laporan

kepada pihak-pihak terkait

1

2
3

5

6

4 6

Indikator Deskriptor
No Aspek Juml

ah+ -
2. Layanan 

Informasi
a. Menetapkan materi infomasi sebagai isi

layanan 
b. Mengoptimalkan  penggunaan  metode

dan media 
c. Menyusun dan mengolah hasil aplikasi

instrumen 
d. Melakukan  dan  menafsirkan  hasil

analisis 

7

9

10

11

8

5

3. Layanan 
Penempatan 
dan 
Penyaluran

a. Identifikasi  kondisi  yang  menunjukan
adanya  permasalahan  pada  diri  subjek
tertentu 

b. Melakukan  pengkajian  terhadap
berbagai  kondisi  yang  tekait  dengan
permasalahan  subjek  layanan,  sesuai
dengan  prosedur  dan  langkah-langkah
yang telah ditetapkan dan melaksanakan

12

13

4



penempatan 
c. Menyusun dan mengolah hasil aplikasi

instrumen 
d. Mengkomunikasikan  rencana  tindak

lanjut kepada pihak-pihak terkait 

14

15

4. Layanan 
penguasaan 
konten 

a. Melaksanakan kegiatan layanan melalui
pengorgainsasian  proses  pembelajaran
penguasaan  konten.  (jika  diperlukan
dapat didahului oleh diagnosis kesulitan
belajar subjek peserta layanan) 

b. Menyusun dan mengolah hasil  aplikasi
instrumen 

c. Melakukan  dan  menafsirkan  hasil
analisis 

16

17

18

3

5. Layanan 
konseling 
perorangan 

a. Mengidentifikasi klien 
b. Menyelenggarakan penstrukturan 
c. Menafsirkan hasil konseling perorangan

(hasil laiseg) 
d. Melaksanakan rencana tindak lanjut 

19
20
21

22

4

6. Layanan 
bimbingan 
kelompok 

a. Mengidentifikasi  topik  yang  akan
dibahas  dalam  bimbingan  kelompok
(topik tugas atau topik bebas) 

b. Menyelenggarakan  layanan  bimbingan
kelompok  melalui  tahap-tahap
pelaksanaanya,  seperti:  pembentukan,
peralihan, kegiatan, dan pengakhiran 

c. Menyusun dan mengolah hasil  aplikasi
instrumen

d. Melakukan  dan  menafsirkan  hasil
analisis  

23

24

25

27

26

5

Indikator Deskriptor
No Aspek Juml

ah+ -
7. Layanan 

konseling 
kelompok

a. Menempatkan klien dalam kelompok.
b. Menyelenggar  akan  layanan  konseling

kelompok  melalui  tahap-tahap
pelaksanaannya,  yaitu:  pembentukan,
peralihan, kegaiatan, pengakhiran. 

c. Menyusun dan mengolah hasil  aplikasi
instrumen Melakukan dan  menafsirkan
hasil analisis 

d. Melaksanakan rencana tindak lanjut 

28

29

 
31

32

30

5

8. Layanan 
Konsultasi

a. Mengidentifikasi konsulti 
b. Menyelenggar  akan  penstrukturan

konsultasi 
c. Melakukan  evaluasi  jangka  pendek

tentang keterlaksanaan hasil konsultasi. 

33
34

35

6



d. Menafsirkan  hasil  evaluasi  dalam
kaitannya dengan diri pihak ketiga dan
konsulti sendiri 

e. Konsultasi  lanjutan  dengan  konsulti
untuk membicarakan hasil evaluasi serta
menentukan  arah  dan  kegiatan  lebih
lanjut 

f. Membicarakan dengan konsulti tentang
laporan yang diperlukan oleh konsulti

36

37

38
9. Layanan 

Mediasi
a. Mengidentifika si pihak-pihak yang akan

menjadi peserta layanan mediasi. 
b. Melakukan evaluasi  segera  dan  jangka

pendek, tentang pelaksanaan hasil-hasil
mediasi,  khususnya  menyangkut
hubungan  pihak-pihak  yang  telah
mengikuti layanan mediasi. 

c. Menafsirkan  hasil  evaluasi  dalam
kaitannya  dengan  ketuntasan
peyelesaian masalah yang dialami oleh
pihak-pihak  yang  telah  mengikuti
layanan mediasi. 

d. Menyelenggarakan  layanan  mediasi
lanjutan  untuk  membicarakan  hasil
evaluasi  dan  memantapkan  upaya
perdamaian di antara pihak-pihak yang
terlibat.

e. Membicarakan laporan yang diperlukan
oleh  pihak-pihak  peserta  layanan
mediasi

39

40

41

42

43

5

Jumlah 39 4 43

Tabel 3.7Kisi-Kisi Supervisi BK Setelah Dijudge

Variabel Indikator Deskriptor
No Aspek Jumah
+ -

Supervisi 

yang 

diterima 

dari 

pengawas 

BK

Depdikn

as, 

Pembina

an 

1. Pembinaan 
melalui arahan 
dan bimbingan

2. Pembinaan 
melalui 
informasi dan 
masukan yang 
mendukung 

1,2,3,4

5,6,7,8,9,10
6

Pemanta
uan

1. Pemantauan 
terhadap 
layanan BK 

2. Pemantauan 

11,12,13,14

15,16

6



(2009) terhadap sarana
penunjang 
layanan BK

3. Pemantauan 
terhadap 
kegiatan 
pengembangan 
profesi BK

17

Penilaian 1. Penilaian 
terhadap 
pemahaman 
guru BK 
mengenai 
wawasan BK.

2. Penilaian 
terhadap 
dokumen 
pelayanan BK 
yang telah 
diselenggaraka
n oleh guru BK

18,19,20,21,22,2
3

24 25
7

Jumlah 18 1 19

Tabel 3.8 Kisi-Kisi Supervisi BK Untuk Penelitian

Variabel Indikator Deskriptor
No Aspek Jumah
+ -

Supervis

i yang 

diterima

dari 

pengaw

as BK

Depdikn

as, 

(2009)

Pembina

an 

1. Pembinaan 
melalui arahan 
dan bimbingan

2. Pembinaan 
melalui informasi
dan masukan 
yang mendukung 

1,2,3

4,5,6
6

Pemantau
an

1. Pemantauan 
terhadap layanan 
BK 

2. Pemantauan 
terhadap sarana 
penunjang 
layanan BK

7,8,9,10

11,12

6



Penilaian 1. Penilaian terhadap
pemahaman guru 
BK mengenai 
wawasan BK.

2. Penilaian 
terhadap 
dokumen 
pelayanan BK 
yang telah 
diselenggarakan 
oleh guru BK

13,14,15,16,1
7

18 19
7

Jumlah 18 1 19

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan cara sebagai berikut

1. Deskripsi Data

Deskripsi  data  tentang supervisi  BK dan kinerja  guru  BK dianalisis

dengan  menggunakan  rumus  persentase.  Menurut  Sutja,  dkk  (2017:103),

persentase dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

P=
f
N

x100

Keterangan: P : Persentase
f : Frekuensi Jawaban
N : Jumlah Responden

Selanjutnya untuk memperoleh kriteria penafsiran prsentase dapat di lihat

dengan  menggunakan  tabel  kritwria  penafsiran  (Sutja,  dkk,  2017;99)  yaitu

sebagai berikut:

Tabel 3.9 Kriteria Tfsiran Persentase
ASPEK YANG DINILAI

Persentase Tingkatan
84- 100 Sangat Tinggi
68- 83 Tinggi
52- 67 Sedang



36- 51 Rendah
<35 Sangat Rendah

2. Pengujian Persyaratan Analisis

a. Uji Normalitas

Menurut  Siregar  (2014:153),  uji  normalitas  dilakukan  untuk

mengetahui  apakah  populasi  data  berdistribusi  normal  atau  tidak.

Metode yang digunakan untuk menguji normalitas data yaitu metode

Uji  Kolmogorof-Smirnof.  Analisis  dilakukan  dengan  bantuan

Komputer program SPSS 20.00.

b. Uji Linearitas 

Menurut  Siregar  (2014:178),  uji  linearitas  dilakukan  untuk

mengetahui  apakah  antara  variabel  tak  bebas  (Y)  dan  variabel

bebas (X) mempunyai hubungan linier. Analisis dilakukan dengan

bantuan Komputer program SPSS 20.00.

3. Pengujian Hipotesis Penelitian

Data  yang  dikumpulkan  dari  hasil  pengukuran  analisis  akan  dihitung

dengan bantuan program komputer yaitu dengan memanfaatkan program  SPSS

20.00.  Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana.

Adapun rumusnya antara lain:

Y=¿ a + b. X

Keterangan: 

Y : Variabel terikat

X : Variabel bebas a dan b : Konstanta



Menurut Sutja, dkk, (2017;100) mengemukakan bahwa untuk penelitian

korelasi, hasil peritungan korelasi dapat di tafsirkan meskipun pengaruh dalam

korelasi belum menggambarkan saling memperlihatkan pengaruh/ mempengaruhi

antar  dua  variabel  yang  di  korelasikan,  tetapi  baru  berupa  keterkaitan  atau

independensi  antar  variabel  yang  dikorelasikan.  Baik  korelasi  positif  ataupun

negatif maka korelasi dapat di artikan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Kriteria Penafsiran Korelasi
NO Korelasi Penafsiran
1 0,00-0,20 Korelasi Kecil: Pengaruh hampir dapat diabaikan
2 0,21-0,40 Korelasi rendah: Pengaruh hampir dapat diabaikan
3 0,41-0,70 Korelasi sedang: Pengaruh hampir dapat diabaikan
4 0,71-0,90 Korelasi tinggi: Pengaruh hampir dapat diabaikan
5 0,91-1,00 Korelasi sangat tinggi: Pengaruh hampir dapat diabaikan



BAB IV 
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

pengaruh supervisi BK terhadap kinerja guru BK SMA se-Kota Jambi.

Berdasarkan verifikasi terhadap data penelitian, seluruh data yang diperoleh

dari hasil pengadministrasian terhadap guru BK SMA Negeri se-Kota Jambi yaitu

sebanyak 51 data. Data penelitian ini meliputi dua variabel, yaitu variabel supervisi

BK (X) dan variabel kinerja guru BK (Y). Data tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kinerja Guru BK (Y) 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada variabel

kinerja guru BK dari keseluruhan sampel (responden) berjumlah 51 siswa dapat

dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1.  Distribusi Frekuensi dan Kategori Skor Kinerja Guru BK (n=51)

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%)

> 184,8 Sangat Bagus 25 49

149,5– 184,7 Bagus 25 49

114,2 – 149,4 Cukup Bagus 1 2

 78,9- 114,1 Tidak Bagus 0 0

≤  78,8 Sangat Tidak Bagus 0 0

Total 51 100
Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel yang

berjumlah 51 guru, sebagian besar  kinerja guru BK berada pada kategori

sangat bagus dan kategori  bagus  dengan jumlah frekuensi  25 guru atau

dapat dipersentasekan 49%. sedangkan untuk kategori cukup bagus dengan

jumlah  frekuensinya  1 siswa atau  dapat  dipersentasekan  pada  2%,  dan

kategori tidak bagus dan sangat tidak bagus diperoleh frekuensinya nihil



atau  bernilai  nol  dari  seluruh  responden. Adapun  gambar  deskriptif

persentase kinerja guru BK dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut.
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Gambar 4.1. Analisis Deskriptif Persentase Kinerja Guru BK

Untuk  lebih  mengetahui  rincian  deskripsi  kinerja  guru  BK

berdasarkan indikator yang dapat dilihat dalam Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2. Deskripsi  Rata-rata  (Mean)  dan  Persentase  (%)  Kinerja
Guru BK Berdasarkan Indikator

Variabel Indikator

Skor

Ket
Ideal

Ter-
Tinggi

Ter-
Rendah

Total Rata-rata
%

Rata-
rata

SD

Kinerja
Guru
BK

Layanan Orientasi (6)
30 30 14 1110 21,76 72,55 3,73 Bagus

Layanan Informasi (5)
25 25 11 878 17,22 68,86 3,38 Bagus

Layanan Penempatan dan 
Penyaluran(4) 20 20 10 771 15,12 75,59 2,70 Bagus

Layanan penguasaan konten 
(3) 15 15 6 534 10,47 69,80 2,19 Bagus

Layanan konseling 
perorangan (4) 20 20 7 750 14,71 73,53 3,13 Bagus

Layanan bimbingan 
kelompok (5) 25 25 11 915 17,94 71,76 3,59 Bagus

Layanan konseling 
kelompok (5) 25 25 13 888 17,41 69,65 2,79 Bagus
Layanan Konsultasi(6) 30 27 16 1134 22,24 74,12 2,80 Bagus
Layanan Mediasi (5) 25 24 13 896 17,57 70,27 2,37 Bagus

Keseluruhan  (43) 215
207 145 9202 180,43 83,92 14,33

Bagus

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa kinerja guru BK berada pada

kategori bagus,  secara  keseluruhan skor  tertinggi  sebesar  207 dari  skor

ideal yaitu  215,  sedangkan skor terendah keseluruhan adalah  145 skor



total  9202, rata-rata skor  180,43 dengan persentase sebesar  83,92% dan

standar deviasi berada pada nilai 14,33.

Secara rinci dari analisis data tampak bahwa skor tertinggi rata-rata

kinerja  guru  BK terletak  pada  indikator  layanan  penempatan  dan

penyaluran  dengan  persentase  75,59%  berada  pada kategori  bagus,

kemudian  skor  rata-rata  terendah  terdapat  pada  indikator  layanan

informasi dengan persentase 68,86% yang berada pada kategori bagus.

a. Layanan Orientasi

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada

indikator  layanan  orientasi  dari  keseluruhan  sampel  (responden)

berjumlah 51 guru dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel  4.3.   Distribusi  Frekuensi  dan  Kategori  Skor  Layanan
Orientasi (n=51)

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%)
> 25,2 Sangat Bagus 8 15,7

20,3– 25,1 Bagus 22 43,1
15,4 – 20,2 Cukup Bagus 19 37,3
 10,5- 15,3 Tidak Bagus 2 3,9

≤  10,4 Sangat Tidak Bagus 0 0
Total 51 100

Berdasarkan Tabel  4.3 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel

yang  berjumlah  51  guru,  indikator  layanan  orientasi berada  pada

kategori  bagus dengan  jumlah  frekuensi  22 guru atau  dapat

dipersentasekan 43,1%. Selanjutnya disusul pada kategori cukup bagus

dengan jumlah frekuensinya  19 guru atau dapat dipersentasekan pada

37,3%, dan berada pada kategori sangat bagus dengan jumlah frekuensi

8  orang  guru  atau  dapat  dipersentasekan 15,7%,  sedangkan kategori

sangat  tidak bagus diperoleh frekuensinya nihil atau bernilai nol dari



seluruh  responden. Adapun  gambar  deskriptif  persentase  layanan

orientasii dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut.
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Gambar 4.2. Analisis Deskriptif Persentase Layanan Orientasi

b. Layanan Informasi

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada

indikator  bekerjasama  dari keseluruhan sampel (responden) berjumlah

51 guru dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel  4.4.   Distribusi  Frekuensi  dan  Kategori  Skor  Layanan
Informasi (n=51)

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%)
> 21 Sangat Bagus 5 9,8

16,9– 20,9 Bagus 21 41,2
12,8 – 16,8 Cukup Bagus 18 35,3
 8,7- 12,7 Tidak Bagus 7 13,7

≤  8,6 Sangat Tidak Bagus 0 0
Total 51 100

Berdasarkan Tabel  4.4 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel

yang  berjumlah  51  guru,  indikator  layanan  informasi berada  pada

kategori  bagus dengan  jumlah  frekuensi  21 guru  atau  dapat

dipersentasekan 41,2%. Selanjutnya disusul pada kategori cukup bagus

dengan jumlah frekuensinya  18 guru atau dapat dipersentasekan pada

35,3%,  berada  pada kategori  tidak bagus dengan jumlah frekuensi  7

orang guru atau dapat dipersentasekan 13,7% dan berada pada kategori



sangat  bagus  dengan  jumlah  frekuensi  5  orang  guru  atau  dapat

dipersentasekan  9,8%.  Sedangkan  untuk  kategori  sangat  tidak  bagus

diperoleh frekuensinya nihil atau bernilai nol dari seluruh responden.

Adapun gambar deskriptif  persentase layanan informasi dapat  dilihat

pada gambar 4.3 sebagai berikut.
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Gambar 4.3. Analisis Deskriptif Persentase Layanan Informasi

c. Layanan Penempatan dan Penyaluran

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada

indikator layanan penempatan dan penyaluran dari keseluruhan sampel

(responden)  berjumlah  51  orang  guru dapat  dilihat  pada  Tabel  4.5

sebagai berikut.

Tabel 4.5.  Distribusi Frekuensi dan Kategori Layanan Penempatan
Dan Penyaluran (n=51)

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%)
> 16,8 Sangat Bagus 16 31,4

13,5– 16,7 Bagus 19 37,3
10,2– 13,4 Cukup Bagus 13 25,5
 6,9- 10,1 Tidak Bagus 3 5,9

≤  6,8 Sangat Tidak Bagus 0 0
Total 51 100



Berdasarkan Tabel  4.5 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel

yang  berjumlah  51  orang  guru,  sebagian  besar  indikator  layanan

penempatan dan penyaluran berada pada kategori bagus dengan jumlah

frekuensi 19 orang guru atau dapat dipersentasekan 37,3%. Selanjutnya

disusul  pada  kategori  sangat  bagus dengan  jumlah  frekuensinya  16

orang  guru atau  dapat  dipersentasekan  pada 31,4%, berada  pada

kategori cukup bagus dengan jumlah frekuensi 13 orang guru atau dapat

dipersentasekan 25,5%. Sedangkan untuk kategori sangat  tidak bagus

diperoleh frekuensinya nihil atau bernilai nol dari seluruh responden.

Adapun  gambar  deskriptif  persentase  layanan  penempatan  dan

penyaluran dapat dilihat pada gambar 4.4 sebagai berikut.
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Gambar 4.4. Analisis Deskriptif Persentase Layanan Penempatan Dan
Penyaluran

d. Layanan Penguasaan Konten

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada

indikator  layanan  penguasaan  konten dari  keseluruhan  sampel



(responden)  berjumlah  51orang  guru dapat  dilihat  pada  Tabel  4.6

sebagai berikut.

Tabel  4.6.   Distribusi  Frekuensi  dan  Kategori  Skor  Layanan
Penguasaan Konten  (n=51)

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%)
> 9,6 Sangat Bagus 10 19,6

7,1– 9,5 Bagus 13 25,5
4,6– 7 Cukup Bagus 24 47,1

 2,1- 4,5 Tidak Bagus 4 7,8
≤  2 Sangat Tidak Bagus 0 0

Total 51 100
Berdasarkan Tabel  4.6 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel

yang  berjumlah  51  orang  guru,  sebagian  besar  indikator  layanan

penguasaan konten berada pada kategori  cukup bagus dengan jumlah

frekuensi 24 orang guru atau dapat dipersentasekan 47,1%. Selanjutnya

disusul pada kategori bagus dengan jumlah frekuensinya 13 orang guru

atau  dapat  dipersentasekan  pada  5,5%, berada  pada  kategori  sangat

bagus  dengan  jumlah  frekuensi  10  orang  guru  atau  dapat

dipersentasekan  19,6%  dan  kategori  tidak  bagus  dengan  jumlah

frekuensi  4  orang guru atau  dapat  dipersentasekan 7,8%.  Sedangkan

untuk  kategori  sangat  tidak  bagus diperoleh  frekuensinya  nihil  atau

bernilai  nol  dari  seluruh  responden. Adapun  gambar  deskriptif

persentase  layanan penguasaan konten dapat dilihat pada gambar 4.5

sebagai berikut.
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Gambar  4.5.  Analisis  Deskriptif  Persentase  Layanan  Penguasaan
Konten

e. Layanan Konseling Perorangan

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada

indikator layanan  konseling  perorangan dari  keseluruhan  sampel

(responden)  berjumlah  51  orang  guru dapat  dilihat  pada  Tabel  4.7

sebagai berikut.

Tabel  4.7.   Distribusi  Frekuensi  dan  Kategori  Skor  Layanan
Konseling Perorangan  (n=51)

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%)
> 16,8 Sangat Bagus 14 27,5

13,5– 16,7 Bagus 21 41,2
10,2– 13,4 Cukup Bagus 10 19,6
 6,9- 10,1 Tidak Bagus 5 9,8

≤  6,8 Sangat Tidak Bagus 1 2
Total 51 100

Berdasarkan Tabel  4.7 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel

yang  berjumlah  51  orang  guru,  sebagian  besar  indikator  layanan

konseling  perorangan berada  pada  kategori  bagus dengan  jumlah

frekuensi 21 orang guru atau dapat dipersentasekan 41,2%. Selanjutnya

disusul  pada  kategori  sangat  bagus dengan  jumlah  frekuensinya  14

orang  guru atau  dapat  dipersentasekan  pada  27,5%, berada  pada



kategori cukup bagus dengan jumlah frekuensi 10 orang guru atau dapat

dipersentasekan  19,6%  dan  kategori  tidak  bagus  dengan  jumlah

frekuensi  5  orang guru atau  dapat  dipersentasekan 9,8%.  Sedangkan

untuk kategori  sangat tidak bagus diperoleh frekuensinya  1orang guru

atau  dapat  dipersentasekan 2%. Adapun gambar deskriptif  persentase

layanan konseling perorangan dapat dilihat pada gambar 4.6 sebagai

berikut.
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Gambar  4.6.  Analisis  Deskriptif  Persentase  Layanan  Konseling
Perorangan

f. Layanan Bimbingan Kelompok

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada

indikator layanan  bimbingan  kelompok dari  keseluruhan  sampel

(responden)  berjumlah  51  orang  guru dapat  dilihat  pada  Tabel  4.8

sebagai berikut.

Tabel  4.8.   Distribusi  Frekuensi  dan  Kategori  Skor  Layanan
Bimbingan Kelompok  (n=51)

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%)
> 21 Sangat Bagus 6 11,8

16,9– 20,9 Bagus 24 47,1
12,8 – 16,8 Cukup Bagus 14 27,5
 8,7- 12,7 Tidak Bagus 7 13,7



≤  8,6 Sangat Tidak Bagus 0 0
Total 51 100

Berdasarkan Tabel  4.8 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel

yang  berjumlah  51  orang  guru,  sebagian  besar  indikator  layanan

bimbingan  kelompok berada  pada  kategori  bagus dengan  jumlah

frekuensi 24 orang guru atau dapat dipersentasekan 47,1%. Selanjutnya

disusul  pada  kategori  cukup  bagus dengan  jumlah  frekuensinya  14

orang  guru atau  dapat  dipersentasekan  pada  27,5%, berada  pada

kategori tidak bagus dengan jumlah frekuensi 7orang guru atau dapat

dipersentasekan  13,7%  dan  kategori  sangat  bagus  dengan  jumlah

frekuensi 6 orang guru atau dapat dipersentasekan 11,8%. Sedangkan

untuk kategori sangat tidak bagus diperoleh frekuensinya nol atau nihil.

Adapun  gambar  deskriptif  persentase  layanan  bimbingan  kelompok

dapat dilihat pada gambar 4.7 sebagai berikut.
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Gambar  4.7.  Analisis  Deskriptif  Persentase  Layanan  Bimbingan
Kelompok

g. Layanan Konseling Kelompok



Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada

indikator layanan  konseling  kelompok dari  keseluruhan  sampel

(responden)  berjumlah  51  orang  guru dapat  dilihat  pada  Tabel

4.9sebagai berikut.

Tabel  4.9.   Distribusi  Frekuensi  dan  Kategori  Skor  Layanan
Konseling Kelompok  (n=51)

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%)
> 21 Sangat Bagus 4 7,8

16,9– 20,9 Bagus 19 37,3
12,8 – 16,8 Cukup Bagus 24 47,1
 8,7- 12,7 Tidak Bagus 4 7,8

≤  8,6 Sangat Tidak Bagus 0 0
Total 51 100

Berdasarkan Tabel  4.9 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel

yang  berjumlah  51  orang  guru,  sebagian  besar  indikator  layanan

konseling kelompok berada pada kategori cukup bagus dengan jumlah

frekuensi 24 orang guru atau dapat dipersentasekan 47,1%. Selanjutnya

disusul pada kategori bagus dengan jumlah frekuensinya 19 orang guru

atau  dapat  dipersentasekan  pada  37,3%, dan  berada  pada  kategori

sangat bagus dan tidak bagus dengan jumlah frekuensi 4 orang guru

atau  dapat  dipersentasekan  7,8%.  Sedangkan  untuk  kategori  sangat

tidak  bagus diperoleh  frekuensinya  nol atau  nihil. Adapun  gambar

deskriptif  persentase  layanan konseling  kelompok dapat  dilihat  pada

gambar 4.8 sebagai berikut.
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Gambar  4.8.  Analisis  Deskriptif  Persentase  Layanan  Konseling
kelompok

h. Layanan Konsultasi

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada

indikator layanan  konsultasi dari  keseluruhan  sampel  (responden)

berjumlah 51 orang guru dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut.

Tabel  4.10.   Distribusi  Frekuensi  dan  Kategori  Skor  Layanan
Konsultasi  (n=51)

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%)
> 25,2 Sangat Bagus 7 13,7

20,3– 25,1 Bagus 29 56,9
15,4 – 20,2 Cukup Bagus 15 29,4
 10,5- 15,3 Tidak Bagus 0 0

≤  10,4 Sangat Tidak Bagus 0 0
Total 51 100

Berdasarkan Tabel 4.10 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel

yang  berjumlah  51  orang  guru,  sebagian  besar  indikator  layanan

konsultasi berada  pada  kategori  bagus dengan  jumlah  frekuensi  29

orang guru atau dapat dipersentasekan 56,9%. Selanjutnya disusul pada

kategori  cukup bagus dengan jumlah frekuensinya  15 orang guru atau

dapat dipersentasekan pada  29,4%, berada pada kategori sangat bagus

dengan  jumlah  frekuensi  7  orang  guru  atau  dapat  dipersentasekan

13,7%. Sedangkan untuk kategori  tidak bagus dan sangat tidak bagus

diperoleh  frekuensinya  nol atau  nihil.  Adapun  gambar  deskriptif



persentase  layanan  konsultasi dapat  dilihat  pada gambar  4.9 sebagai

berikut.
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Gambar 4.9. Analisis Deskriptif Persentase Layanan Konsultasi

i. Layanan Mediasi

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada

indikator layanan  mediasi  dari  keseluruhan  sampel  (responden)

berjumlah 51 orang guru dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut.

Tabel  4.11.   Distribusi  Frekuensi  dan  Kategori  Skor  Layanan
Mediasi  (n=51)

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%)
> 21 Sangat Bagus 1 2

16,9– 20,9 Bagus 26 51
12,8 – 16,8 Cukup Bagus 21 41,2
 8,7- 12,7 Tidak Bagus 3 5,8

≤  8,6 Sangat Tidak Bagus 0 0
Total 51 100

Berdasarkan Tabel 4.11 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel

yang  berjumlah  51  orang  guru,  sebagian  besar  indikator  layanan

mediasi berada pada kategori bagus dengan jumlah frekuensi 26 orang

guru atau dapat dipersentasekan 51%. Selanjutnya disusul pada kategori

cukup  bagus dengan  jumlah  frekuensinya  21 orang  guru atau  dapat



dipersentasekan pada 41,2%, berada pada kategori tidak bagus dengan

jumlah frekuensi  3  orang guru atau dapat  dipersentasekan 5,8% dan

berada  pada kategori  sangat  bagus dengan jumlah frekuensi  1  orang

guru atau dapat dipersentasekan 2%. Sedangkan untuk kategori  sangat

tidak  bagus diperoleh  frekuensinya  nol atau  nihil.  Adapun  gambar

deskriptif persentase  layanan  mediasi dapat dilihat pada gambar 4.10

sebagai berikut.
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Gambar 4.10. Analisis Deskriptif Persentase Layanan Mediasi

2. Supervisi BK (X) 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada variabel

supervisi  BK  dari  keseluruhan  sampel  (responden)  berjumlah  51  guru  dapat

dilihat pada Tabel 4.12 sebagai berikut.

Tabel 4.12.  Distribusi Frekuensi dan Kategori Skor Supervisi BK (n=51)
Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%)

> 79,8 Sangat Bagus 2 3,9
64,5– 79,7 Bagus 39 76,5
49,2 – 64,4 Cukup Bagus 10 19,6
 33,9- 49,1 Tidak Bagus 0 0

≤  33,8 Sangat Tidak Bagus 0 0
Total 51 100

Berdasarkan  Tabel  4.12 terlihat  bahwa  dari  keseluruhan  sampel

yang berjumlah 51 guru, sebagian besar variabel supervisi BK berada pada



kategori  bagus dengan  jumlah  frekuensi  39 guru atau  dapat

dipersentasekan  76,5%.  Selanjutnya  disusul  pada  kategori  cukup  bagus

dengan  jumlah  frekuensinya  10  guru atau  dapat  dipersentasekan  pada

19,6%, Selanjutnya  disusul  pada  kategori  sangat  bagus dengan  jumlah

frekuensinya  2 guru atau dapat  dipersentasekan pada  3,9%,  sedangkan

untuk kategori tidak bagus dan sangat tidak bagus diperoleh frekuensinya

nihil atau bernilai nol dari seluruh responden. Adapun gambar deskriptif

persentase supervisi BK dapat dilihat pada gambar 4.11 sebagai berikut.
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Gambar 4.11. Analisis Deskriptfi Persentase Supervisi BK

Untuk  lebih  mengetahui  rincian  deskripsi  supervisi  BK

berdasarkan indikator yang dapat dilihat dalam Tabel 4.13 sebagai berikut.

Tabel 4.13.Deskripsi  Rata-rata  (Mean)  dan Persentase  (%)  Supervisi
BK Berdasarkan Indikator

Variabel Indikator

Skor

Ket
Ideal

Ter-
Tinggi

Ter-
Rendah

Total
Rata-
rata

%
Rata-
rata

SD

Supervisi 

BK

Mashudi 

(2015:153)

Pembinaan 

(6)

30 30 14 1131 22,18 73,92 3,68 Bagus

Pemantaua
n (6)

30 30 15 1143 22,41 74,71 3,49 Bagus

Penilaian 
(6)

30 29 16 1122 22 62,86 3,32 Cukup
Bagus

Keseluruhan (19) 95 86 57 3576 70,12 73,81 5,87 Bagus



Berdasarkan Tabel  4.13 terlihat bahwa  supervisi BK  berada  pada

kategori bagus, secara keseluruhan skor tertinggi sebesar 86 dari skor ideal

yaitu 95,  sedangkan skor terendah keseluruhan adalah 57, skor total 3576,

rata-rata skor 70,12 dengan persentase sebesar 73,81% dan standar deviasi

berada pada nilai 5,87.

Secara rinci dari analisis data tampak bahwa skor tertinggi rata-rata

supervisi  BK terletak  pada  indikator  pemantauan dengan  persentase

74,71%  berada  pada kategori  bagus,  kemudian  skor  rata-rata  terendah

terdapat pada indikator  penilaian dengan persentase 62,86% yang berada

pada kategori cukup bagus.

a. Pembinaan

Hasil  pengumpulan  dan  pengolahan  data  melalui  instrumen

pada  indikator  pembinaan  dari  keseluruhan  sampel  (responden)

berjumlah 51 guru dapat dilihat pada Tabel 4.14 sebagai berikut.

Tabel  4.14.  Distribusi Frekuensi dan Kategori Skor  Pembinaan
(n=51)

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%)
> 25,2 Sangat Bagus 8 15,7

20,3– 25,1 Bagus 26 51
15,4 – 20,2 Cukup Bagus 15 29,4
 10,5- 15,3 Tidak Bagus 2 3,9

≤  10,4 Sangat Tidak Bagus 0 0
Total 51 100

Berdasarkan Tabel  4.14 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel

yang berjumlah  51 guru,  indikator pembinaan berada pada kategori

bagus dengan jumlah frekuensi  26 guru atau dapat  dipersentasekan

51%. Selanjutnya disusul pada kategori  cukup bagus dengan jumlah



frekuensinya  15 guru atau  dapat  dipersentasekan  pada  29,4%,  dan

berada pada kategori sangat bagus dengan jumlah frekuensi 8 orang

guru  atau  dapat  dipersentasekan  15,7%,  dan  berada  pada  kategori

tidak  bagus  dengan  jumlah  frekuensi  2  orang  guru  atau  dapat

dipersentasekan  3,9%Sedangkan  untuk  kategori  sangat  tidak  bagus

diperoleh frekuensinya nihil atau bernilai nol dari seluruh responden.

Adapun gambar deskriptif persentase kesadaran diri dapat dilihat pada

gambar 4.12 sebagai berikut.
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Gambar 4.12. Analisis Deskriptif Persentse Pembinaan

b.Pemantauan

Hasil  pengumpulan  dan  pengolahan  data  melalui  instrumen  pada

indikator pemantauan dari keseluruhan sampel (responden) berjumlah

51 guru dapat dilihat pada Tabel 4.15 sebagai berikut.

Tabel 4.15.  Distribusi Frekuensi dan Kategori Skor Pemantauan
(n=51)

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%)
> 25,2 Sangat Bagus 10 19,6

20,3– 25,1 Bagus 25 49
15,4 – 20,2 Cukup Bagus 14 27,5
 10,5- 15,3 Tidak Bagus 2 3,9

≤  10,4 Sangat Tidak Bagus 0 0
Total 51 100



Berdasarkan Tabel  4.15 terlihat  bahwa dari  keseluruhan sampel

yang  berjumlah  51  guru,  indikator  pemantauan berada  pada  kategori

bagus dengan jumlah frekuensi 25 guru atau dapat dipersentasekan 49%.

Selanjutnya  disusul  pada  kategoricukup  bagus dengan  jumlah

frekuensinya 14 guru atau dapat dipersentasekan pada 27,5%, berada pada

kategori sangat bagus dengan jumlah frekuensi 10 orang guru atau dapat

dipersentasekan  19,6%  dan  berada  pada  kategori  tidak  bagus  dengan

jumlah  frekuensi  2  orang  siswa  atau  dapat  dipersentasekan  3,9%.

Sedangkan untuk kategori sangat tidak bagus diperoleh frekuensinya nihil

atau  bernilai  nol  dari  seluruh  responden. Adapun  gambar  deskriptif

persentase  pengaturan  diri dapat  dilihat  pada  gambar  4.13  sebagai

berikut.
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Gambar 4.13. Analisis Deskriptif Persentase Pemantauan

c. Penilaian

Hasil  pengumpulan  dan  pengolahan  data  melalui  instrumen

pada  indikator  penilaian dari  keseluruhan  sampel  (responden)

berjumlah 51 guru dapat dilihat pada Tabel 4.16 sebagai berikut.



Tabel  4.16.   Distribusi  Frekuensi  dan  Kategori  Skor  Penilaian
(n=51)

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%)
> 22,4 Sangat Bagus 0 0

16,7– 22,3 Bagus 17 33,3
11– 16,6 Cukup Bagus 27 52,9
 5,3- 10,9 Tidak Bagus 7 13,7

≤  5,2 Sangat Tidak Bagus 0 0
Total 51 100

Berdasarkan  Tabel  4.16 terlihat  bahwa  dari  keseluruhan  sampel

yang berjumlah  51 guru, sebagian besar  indikator penilaian berada pada

kategori  cukup  bagus dengan  jumlah  frekuensi  27  guru atau  dapat

dipersentasekan  52,9%. Selanjutnya disusul pada kategori  bagus  dengan

jumlah frekuensinya 17 guru atau dapat dipersentasekan pada 33,3%, dan

berada pada kategori tidak bagus dengan jumlah frekuensi 7 orang guru

atau dapat dipersentasekan 13,7%. Sedangkan untuk kategori sangat bagus

dan sangat tidak bagus diperoleh frekuensinya nihil atau bernilai nol dari

seluruh  responden. Adapun  gambar  deskriptif  persentase  indikator

penilaian dapat dilihat pada gambar 4.14 sebagai berikut.
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Gambar 4.14. Analisis Deskriptif Persentase Penilaian
B. Pengujian Persyaratan Analisis 



Uji  persyaratan  analisis  dilakukan  terhadap  data  penelitan  sebagai  dasar

pertimbangan untuk memilih dan menetapkan jenis teknik analisa data yang akan

digunakan  dalam  pengujian  hipotesis  penelitian.  Pengujian  hipotesis  dilakukan

dengan menggunakan rumus  analisis  regresi  liner sederhana.  Oleh karena itu,  uji

persyaratan analisis yang dilakukan pada data penelitian ini adalah uji normalitas dan

uji linieritas.

1. Uji Normalitas 

Uji  normalitas  menggunakan  teknik  analisis  Komogorof-Smirnof

dengan program SPSS 20,00 pada probabilitas α = 0.05. Berikut hipotesis

yang diajukan untuk uji normalitas (Siregar, 2014:153):

 Ha: Data berdistribusi normal

 Ho: Data tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan: 

 Jika probabilitas (sign) > α = 0.05, maka Ha diterima, artinya data

berdistribusi normal.

 Jika probabilitas  (sign)  < α = 0.05,  maka Ho ditolak,  artinya data

tidak berdistribusi normal.

Hasil  perhitungan uji  normalitas dua variabel  tersebut disajikan pada

Tabel 4.17 sebagai berikut.

Tabel 4.17. Hasil Uji Normalitas Variabel X dan Y

No. Variabel Sig.(p) Sig. alpha Keterangan
1.

2.

Supervisi BK (X)

Kinerja (Y)

0,200

0,200
0,05

Normal

Normal



Berdasarkan hasil analisis statistik pada Tabel 4.17 di atas menunjukkan

probabilitas  (sign)  kedua  variabel  >  α  =  0.05.  Probabilitas  (sign)  variabel

supervisi BK dan variabel  kinerja (Y) sebesar 0.200.  Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa Ha diterima dan berdasarkan hasil  analisis  tersebut  dapat

dinyatakan  bahwa  data  kedua  variabel  berdistribusi  normal.  Hal  ini

menunjukkan bahwa salah satu syarat untuk analisis regresi sudah dipenuhi.

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing data

variabel supervisi BK (X) cenderung membentuk distribusi garis linear terhadap

variabel  kinerja  (Y).  Uji  linearitas  menggunakan model  regresi  linier  dengan

menggunakan program komputer  SPSS 20.00 Berikut hipotesis yang diajukan

untuk uji linieritas (Siregar, 2014:179):

Ha: Data kelompok A dengan kelompok B berpola linier

Ho: Data kelompok A dengan kelompok B tidak berpola linier

Jika: Fhitung  ≤  Ftabel, maka Ho diterima

Jika Fhitung      ¿  Ftabel, maka Ho ditolak

Hasil perhitungan uji linieritas tersebut disajikan pada Tabel 4.18 sebagai

berikut.

Tabel 4.18. Uji Linearitas Supervisi BK dan Kinerja

Descriptive Statistics

Mean
Std.

Deviation N
Kinerja 180,43 14,332 51
Supervisi 
BK

70,06 5,849 51

ANOVAa

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.



1 Regression 2281,599 1 2281,599 13,994 ,000b

Residual 7988,911 49 163,039
Total 10270,510 50

a. Dependent Variable: kinerja
b. Predictors: (Constant), supervisi BK

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Tabel 4.18 di atas menunjukkan

rata-rata  kinerja  sebesar  180,43  dengan  standar  deviasi  sebesar  14,332,

sedangkan rata-rata supervisi Bk sebesar  70,06 dengan standar deviasi sebesar

5,849. Nilai Fhitung sebesar 13,994 sedangkan nilai Ftabel sebesar 4,00. Maka Fhitung>

Ftabel,  maka dapat disimpulkan Ho ditolak. Hasil  tersebut menunjukkan bahwa

model regresi linear sederhana dapat digunakan dalam memprediksi kinerja yang

dipengaruhi oleh supervisi BK. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu syarat

untuk analisis regresi sudah dipenuhi.

C. Pengujian Hipotesis 

Setelah  uji  persyaratan  analisis  dilakukan  dan  ternyata  semua  skor  tiap

variabel penelitian memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengujian statistik lebih

lanjut, maka selanjutnya dilaksanakan pengujian hipotesis. Hipotesis penelitian dalam

penelitian ini yaitu pengaruh supervisi bk (x1) terhadap kinerja guru BK (Y).

Analisis  korelasi  terhadap  supervisi  BK  dengan  kinerja  guru  BK

menghasilkan koefisien korelasi sebesar rxy = 0.471. Untuk uji keberartian koefisien

korelasi disajikan pada Tabel 4.19 sebagai berikut.

Tabel 4.19. Hasil Analisis Korelasi Variabel (X) terhadapVariabel (Y)

Model R r Square Adjusted r Square
Std. Error of the

Estimate

1 ,471a ,222 ,206 12,769

Pada Tabel 4.19 di atas terlihat bahwa nilai r sebesar 0.471, yang

menunjukkan koefisien korelasi antara supervisi BK dengan kinerja guru



BK. Nilai  r  Square sebesar  0.222. Hal  ini  menunjukkan bahwa 22,2%

pengaruh supervisi BK terhadap kinerja guru BK.  

Tabel 4.20. Hasil Ringkasan Anova untuk Uji Signifikansi

No Variabel F Sig.
1 XY 13,994 ,000

Pada Tabel 4.20 di atas, diperoleh nilai F adalah 13,994 dengan tingkat

signifikan 0,000. Probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari taraf signifikan 0,05

yang menunjukkan koefisien korelasi antara supervisi BK dengan kinerja guru

BK adalah signifikan.   

Tabel  4.21.  Hasil  Analisis  Regresi  Sederhana  Variabel  (X)  terhadap
Variabel (Y)

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B Std. Error Beta T Sig.

1 (Constant) 99,526 21,701 4,586 ,000

Supervisi BK 1,155 ,309 ,471 3,741 ,000

a. Dependent Variable: Kinerja Guru BK
Berdasarkan Tabel  4.21 diperoleh gambaran persamaan regresi  sebagai

berikut: Ỹ = a + bX1 = 99,526+ 1,155 X1

Selanjutnya, uji t dilakukan menguji signifikansi konstanta dan variabel

dependen (kinerja guru BK). Kriteria uji koefisien regresi dari variabel supervisi

BK (X) terhadap kinerja guru BK (Y) sebagai berikut.

Hipotesis dalam kalimat: 

Ha: Supervisi BK (X) berpengaruh terhadap kinerja guru BK (Y)

Ho: Supervisi BK (X) tidak berpengaruh terhadap kinerja guru BK(Y)



Hipotesis dalam bentuk statistik:

Ha: rxy ≠ 0

Ho: rxy = 0

Dengan kriteria:

 Jika thitung   ttabel , maka Ho diterima

 Jika thitung   ttabel , maka Ho ditolak

Menghitung nilai ttabel, menurut Siregar (2014:345) nilai ttabel dapat dicari

dengan menggunakan tabel  distribusi  t dengan cara,  taraf  signifikan  α  =

0.05/2 = 0.025 (dua sisi). Kemudian dicari t tabel pada distribusi studenta t dengan

ketentuan db = n- 2, db = 51 – 2 = 49. Sehingga t (α ,db )  = t (0.025,49)  adalah

1.225

Dari Tabel 4.21 diketahui thitung adalah 3.741 pada taraf signifikan 0,000. Dan

hasil perhitungan ttabel adalah 1.225, jadi thitung   ttabel maka Ho ditolak, artinya koefisien

regresi  signifikan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  supervisi  BK berpengaruh  terhadap

kinerja guru BK. Analisis hasil.

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  diuraikan,  maka  terbukti  bahwa

supervisi  BK  berpengaruh  terhadap  kinerja  guru  BK.  Pada  bagian  berikut  akan

dijelaskan pembahasan untuk masing-masing variabel yang dikaji dalam penelitian.

1. Kinerja Guru BK SMA se-Kota Jambi

Hasil  analisis  deskriptif  menunjukkan  bahwa  kinerja  guru  BK  secara

keseluruhan berada pada kategori bagus dengan perolehan skor rata-rata sebesar

180  dengan  besaran  persentase  responden  sebesar  83,92%.  Salah  satu  faktor

utama bagusnya kinerja guru BK SMAN se Kota Jambi yaitunya bahwa yang



berprofesi  sebagai  guru  BK di  sekolah  merupakan  tamatan  SI   BK.  Hal  ini

sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Pasal 1 Butir 4 yang

menyatakan  bahwa  “Guru  Bimbingan  dan  Konseling  adalah  pendidik  yang

berkualifikasi  akademik  minimal  Sarjana  Pendidikan  (S-1)  dalam  bidang

Bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan

Konseling”. 

Berdasarkan hasil  yang ditemukan, guru BK di  SMAN se Kota Jambi

telah mampu melakukan studi kebutuhan, melakukan perencanaan, melaksanakan

kegiatan sesuai yang telah direncanakan, melakukan evaluasi terhadap pelayanan

yang telah dilakukan, melakukan tindak lanjut layanan, serta mampu melaporkan

kegiatan yang telah dilakukan. Salah satunya seperti setiap dimulai tahun ajaran

baru para guru BK melaksanakan  need assessment,  membuat program layanan

BK setelah pelaksanaan studi  kebutuhan,  memprioritaskan permasalahan yang

berat  untuk diselesaikan terlebih dahulu,  merencanakan semua bentuk layanan

atau kegiatan pendukung,  merancang program bersama-sama dengan guru BK

lainnya, dan mengarsipkan secara rapi dan teratur semua bukti penyelenggaraan

BK yang telah diselenggarakan, serta melaporkannya kepada guru BK/pengawas

BK. 

Hasil  penelitian yang ditemukan,  senada dengan hasil  penelitian  yang

ditemukan  oleh  Lestari  (2013)  bahwa  guru  BK  yang  memiliki  kompetensi

professional yang tinggi yaitunya guru BK telah mampu menguasai konsep dan

praksis assesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling.

Kedua, guru BK yang telah mampu menguasai kerangka teoritik dan praktis BK.

Ketiga, guru BK yang telah mampu merancang program BK. Keempat, guru BK



yang  telah  mampu  mengimplementasikan  program  BK  yang  komprehensif.

Kelima,  guru  BK  yang  telah  mampu  menilai  proses  dan  hasil  kegiatan  BK.

Terakhir adalah guru BK yang memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika

professional. 

Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  hal  ini  membuktikan  bahwa

sebagian  besar  guru  BK SMAN seKota  Jambi  telah  bekerja  sesuai  tanggung

jawab ataupun wilayah kerjanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Saondi &

Suherman (2012:21) yang menyatakan bahwa kinerja dapat dikatakan baik dan

memuaskan  apabila  tujuan  yang  dicapai  sesuai  dengan  standar  kinerja  yang

ditetapkan atau wilayah kerja guru. Prayitno, dkk (2013:103) menyatakan bahwa

wilayah kerja  guru  BK yaitu  menyelenggarakan pelayanan BK untuk seluruh

peserta didik yang menjadi subyek ampuan masing-masing. Wilayah kerja yang

dimaksud meliputi pokok-pokok sebagai berikut.

a. Seluruh substansi BK yang meliputi konsep dasar tentang BK, bidang

pelayanan,  jenis  layanan  dan  kegiatan  pendukung,  serta  aspek-aspek

terkait  lainnya,  baik  yang diselenggarakan  melalui  format  pelayanan

klasikal  maupun nonklasikal,  di  dalam jam pembelajaran maupun di

luar jam pembelajaran.

b. Masing-masing  guru  BK wajib  bekerja  dalam keseluruhan  spektrum

program  pelayanan  BK  tersebut  untuk  semua  peserta  didik  yang

menjadi ampuannya.

c. Kegiatan guru BK atau konselor dalam spectrum program pelayanan

BK  tersebut  dilaksanakan  dengan  mengikuti  tahap-tahap  P3M-T



(perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  monitoring,  dan tandak

lanjut).

d. Partisipasi  dalam  kegiatan  untuk  suksesnya  visi  dan  misi  satuan

pendidikan pada  umumnya,  khususnya dalam pengembangan potensi

peserta didik, peminatan, dan kegiatan ekstra kurikuler.

2. Supervisi BK yang diterima oleh guru BK dari pengawas BK 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa penilaian guru BK terhadap

supervisi  BK yang  diterima  dari  pengawas  BK berada  dalam kategori  bagus

dengan rata-rata skor  70,12 dengan persentase 73,81%. Salah satu faktor utama

yang menyebabkan sangat bagusnya pelaksanaan supervisi di daerah Kota Jambi

yaitunya bahwa yang melakukan pelaksanaan supervisi adalah pengawas sekolah

bidang BK atau pengawas BK tersebut berlatar belakang pendidikan SI BK. Hal

ini  sejalan  dengan  pendapat,  Prayitno  (2001:24)  yang  mengemukakan  bahwa

pengawasan bidang BK di SLTP, SMU, dan SMK diselenggarakan oleh pengawas

sekolah bidang bimbingan dan konseling. 

Berdasarkan hasil yang ditemukan, pengawas BK selama ini senantiasa

memberikan layanan kepada guru secara individu maupun secara berkelompok.

Pelayanan  individu  diberikan  pengawas  BK  kepada  guru  BK  dengan  cara

mengunjungi  para  guru  BK  dua  kali  dalam  semester  ke  sekolah  untuk

memberikan pembinaan, pemantauan dan penilaian kepada guru BK. Sedangkan

pelayanan  berkelompok  dilakukan  oleh  pengawas  dengan  menghadiri  setiap

pelaksanaan  MKBK.  Hal  ini,  senada  dengan  pendapat  Oliva  (dalam  Aedi,

2014:14) yang menyatakan bahwa “Supervision merupakan layanan kepada guru,

baik secara individual maupun secara berkelompok”.



Temuan  lainnya,  menurut  guru  BK  pembinaan  yang  diberikan  oleh

pengawas  BK  yang  pernah  diterima  seperti  arahan  dan  bimbingan  tentang

keputusan  dan  peraturan  terbaru  tentang  BK,  membahas  kesesuaian  antara

rencana  program  BK,  memberikan  masukan  agar  mempergunakan  teknologi

dalam penyelenggaraan  layanan  BK,  memberikan  masukan  tentang  perbaikan

program  pelayanan  BK,  pengawas  BK  setiap  datang  ke  sekolah  selalu

mengunjungi  ruangan BK,  pengawas BK senantiasa  menginformasikan aspek-

aspek  yang  akan  dinilai  sebelum  menyelenggarakan  supervisi,  dalam  artinya

supervisi  yang dilakukan oleh guru BK selama ini  tidak semata-mata  melihat

kesalahan  guru  BK  dalam  penyelenggaraan  BK  melainkan  membina  dan

membimbing  para  guru  BK.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  apa  yang

dikatakan oleh 

Dari hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengawas BK

di  Kota  Padang  Panjang  dan  Kabupaten  Tanah  Datar  telah  melaksanakan

tugasnya  sebagai  supervisor  yang  professional.  Sebagaimana  pendapat  Aedi

(2014:260)  yang  menyatakan  bahwa  cirri  supervisor  yang  professional  antara

lain.

a. Supervisor  yang  dapat  membangkitkan  dan  memberikan  stimulus

kepada  para  guru  sehingga  dapat  menjalankan  tugas  dengan  sebaik-

baiknya.

b. Supervisor yang dapat melakukan berbagai upaya baik secara langsung

atau  tidak  langsung  untuk  melengkapi  media  dan  alat  pembelajaran

sehingga proses belajar mengajar yang ada lebih efisien dan efektif.



c. Supervisor yang bersama dengan para guru berusaha mengembangkan,

mencari, dan menggunakan metode-metode mengajar yang lebih sesuai

dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku.

d. Supervisor yang dapat membina kerjasama yang baik dan harmonis di

antara guru-guru.

e. Supervisor yang berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-

guru dengan bidang masing-masing.

f. Supervisor  yang dapat  membina  hubungan  kerjasama antara  sekolah

dengan  komite  sekolah  dan  instansi-instansi  lain  dalam  rangka

peningkatan mutu pendidikan para siswa.

3. Pengaruh Supervisi BK Terhadap Kinerja Guru BK

Hasil analisis membuktikan bahwa terdapat pengaruh supervisi BK (X1)

terhadap  kinerja  guru  BK  (Y).  Temuan  ini  diperoleh  berdasarkan  rangkaian

analisis data yang menunjukkan bahwa kontribusi supervisi BK terhadap kinerja

guru  BK  sebesar  22,2%.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  hipotesis yang

menyatakan bahwa supervisi BK berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja

guru  BK diterima kebenarannya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa semakin  bagus

supervisi BK yang diterima guru BK di SMAN seKota Jambi akan berpengaruh

terhadap kinerja guru BK.

Hasil penelitian yang ditemukan, senada dengan pendapat Supardi (2013)

yang  menyatakan  bahwa  supervisi  merupakan  faktor  ekstrinsik  yang

berkontribusi secara signifikan terhadap professional  guru.  Pernyataan tersebut

menjelaskan bahwa supervisi yang bagus dapat mempengaruhi professional guru.



Hasil penelitian yang ditemukan, juga senada dengan pendapat Masaong

(2013:8) yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas

kinerja  guru  dalam  pembelajaran  yaitu  melalui  supervisi.  Program  supervisi

biasanya  berisikan  kegiatan  yang  akan  dijalankan  untuk  memperbaiki  kinerja

guru dalam meningkatkan situasi pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya

(Suhardan, 2010:52).

Namun  bagusnya  supervisi  tidak  menjadi  faktor  utama  yang

mempengaruhi  kinerja  guru  BK.  Setidaknya  ada  77,8% lagi  faktor  lain  yang

mempengaruhi kinerja guru BK. Seperti pandangan Maisah & Yamin (2010:129)

yang menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kinerja seorang guru.

Pernyataan  tersebut  menjelaskan  bahwa  banyak  faktor  yang  mempengaruhi

kinerja guru BK. 

Hal ini juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rofi (2004)

yang  menyatakan  bahwa  usaha  memenuhi  kebutuhan,  kemampuan  dan  persepsi

terhadap  tugas  mempengaruhi  kinerja  seorang  guru.  Selanjutnya  hasil  penelitian

yang  ditemukan  oleh  Riskiwati  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  latar  belakang

pendidikan, pengalaman kerja, motivasi kerja, kompetensi guru BK, dan sarana dan

prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja guru BK dalam

penyelenggaraan pelayanan BK di sekolah.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan  temuan  dan  pembahasan  hasil  penelitian  bisa  dikemukakan

kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut.

1. Deskripsi kinerja guru BK SMA N Se-Kota Jambi antara lain, secara rata-

rata  keseluruhan  kinerja  guru  BK  SMA N  Se-Kota  Jambi  berada  pada

kategori  bagus  dengan  perolehan  skor  rata-rata  sebesar  154,49  dengan

besaran persentase responden sebesar 71,83%.



2. Deskripsi supervisi BK yang diterima oleh guru BK dari pengawas BK Kota

Jambi antara lain, secara rata-rata keseluruhan supervisi BK yang diterima

oleh  guru  BK  dari  pengawas  BK  Kota  Jambi  keseluruhan  berada  pada

kategori  bagus  dengan  perolehan  skor  rata-rata  sebesar  70,12  dengan

besaran persentase responden sebesar 73,81%.

3. Deskripsi  yang  didapatkan  bahwa  supervisi  BK  berkontribusi  secara

signifikan terhadap kinerja guru BK, artinya semakin bagus supervisi BK

maka semakin bagus pula kinerja guru BK yaitu sebesar 45,4%.

B. Saran

Berdasarkan hasil  penelitian,  (terdapat hubungan yang signifikan dan

positif antara supervisi BK terhadap kinerja guru BK. Artinya masih adanya

peluang untuk meningkatkan kinerja guru BK agar  lebih bagus lagi,  salah

satunya dengan efektifitas dan efesien pelaksanaan supervisi oleh pengawas

BK yang tinggi, maka disarankan kepada yaitu sebagai berikut.

1. Guru BK

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum kinerja guru BK berada pada

kategori sangat bagus dengan persentase 71,83%. Dengan hasil yang ditemukan,

untuk  lebih  mengoptimalkan  penyelenggaraan  BK maka  guru  BK hendaknya

selalu  meningkatkan  kinerjanya  lebih  optimal  lagi,  sehingga   pelayanan  BK

selalu dirasakan bermanfaat oleh siswa bahkan para guru-guru di sekolah serta

masyarakat.  Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  guru  BK,  yaitu

memanfaatkan seoptimal mungkin pelaksanaan supervisi yang diselenggarakan

oleh pengawas BK. Pada saat pengawas BK melakukan supervisi BK, guru BK



senantiasa untuk saling bertukar pengalaman (Sharing) dengan cara menanyakan

kekurangan-kekurangan yang dilakukan pada saat penyelenggarakan layanan BK.

Karena supervisi BK merupakan kegiatan bantuan layanan melalui pembinaan,

pemantauan dan penilaian kepada guru BK untuk lebih meningkatkan kinerjanya

bukan  mencari  kesalahan  para  guru  BK.  Selanjutnya  lebih  memanfaatkan

kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah

maupun non formal. 

2. Pengawas BK

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum penilaian guru BK terhadap

pelaksanaan  supervisi  BK  yang  dilakukan  oleh  pengawas  BK  berada  pada

kategori  bagus  dengan  persentase  73,81%.  Dengan  hasil  yang  ditemukan,

diharapkan  untuk  peningkatan  kinerja  guru  BK  kearah  lebih  optimal  lagi,

pengawas  BK  senantiasa  selalu  meningkatkan  peran  aktifnya  dalam  rangka

melakukan pengawasan  pelaksanaan  BK di  sekolah,  membantu  dan  melayani

guru BK, tetap melakukan supervisi BK secara rutin dan terencana.

3. Dinas Pendidikan

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  ditemukan,  Dinas  Pendidikan

senantiasa dapat memberikan sumbangan pengarahan dan bimbingan kepada para

guru BK dan para pengawas BK demi kesuksessan pelayanan BK.

4. Peneliti Selanjutnya

Bagi  peneliti  selanjutnya untuk meneliti  lebih lanjut  mengenai  faktor-

faktor lain seperti, motivasi,  kepemimpinan, lingkungan sekolah, kesejahteraan

yang berpengaruh terhadap kinerja guru pembimbing selain faktor supervisi BK

maupun pengembangan profesi guru.
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