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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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