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     Bimbingan dan Konseling dan Manajemen 
Penanganan Efektif 

 

Administrasi, Manajemen dan Organisasi 

Administrasi dan manajemen pada dasarnya merupakan kegiatan menghidupkan dan mengendalikan 
organisasi. Organisasi adalah “wadah” atau badan, yakni kumpulan orang di mana di dalamnya dilakukan 
proses pembagian kerja dan sistem hubungan yang disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. 
Tiap organisasi membutuhkan administrasi  dan manajemen, digerakkan dan dikendalikan untuk 
mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui sistem kerjasama sekelompok orang. 

Organisasi, Administrasi dan Manajemen Penanganan Bimbingan dan Konseling 

di sekolah 

Sekolah adalah suatu organisasi formal. Di dalamnnya terdapat usaha-usaha administrasi untuk mencapai 
tujuan pendidikan dan pengajaran nasional. Bimbingan dan konseling adalah sub organisasi dari 
organisasi sekolah yang melingkupinya, yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai tujuan bimbingan 
dan konseling secara bersama-sama. 

Pola organisasi manapun yang dipilih harus didasarkan atas kesepakatan bersama di antara pihak-pihak 
yang terkait di sekolah, yang dilanjutkan dengan usaha-usaha perencanaan untuk mencapai tujuan, 
pembagian tugas, pengendalian proses dan penggunaan sumber-sumber bimbingan. Usaha tersebut 
disebut sebagai administrasi bimbingan dan konseling. 

Sebagian siswa enggan datang secara sukarela ke ruang bimbingan bukan karena merasa malu atau takut, 
tetapi merasa kurangnya manfaat yang diperoleh, bahkan guru pembimbing pada waktu melakukan 
konseling sering merasa puas jika mendengar jawaban siswa mengatakan “saya bersalah”, “baik Pak”, 
“Benar Bu”. Gambaran konkrit ini jelas menunjukan bahwa bimbingan belum menunjukan bukti hasil 
yang nyata bermanfaat, dan tugasnya sendiri belum mampu mewujudkan kompetensinya. 

Manajemen Penanganan Efektif 

· Prinsip-prinsip Penanganan dan Orientasi pada Warga Sekolah 
F Program yang mudah dibuat. 
F Menggunakan alat perlengkapan seadanya. 
F Program yang mudah diimplementasikan. 
F Program yang mudah dimonitoring dan dievaluasi. 
F Program yang pelaksanaannya fleksibel. 
F Penciptaan suasana kerjasama. 

· Penanganan Secara Massal dan Melalui Sasaran 

 Penanganan tidak hanya berhubungan dengan siswa, tetapi juga berhubungan dengan kemampuan 
guru pembimbing sendiri, para personil pelaksana dan sarana/prasarana dan anggaran biaya yang 
mendukung. 

Perencanaan program bimbingan dan konseling menitikberatkan pada beberapa subjek sasaran yang 
sangat membutuhkan. Penanganan melalui sasaran menghendaki manajemen tertentu, mudah 
dilaksanakan dan menghasilkan sesuatu yang nyata. 

Usaha-usaha penanganan akan lebih efektif jika pada awalnya ditujukan pada subjek tertentu yang 
membutuhkan, dan bukan siswa secara massal. Sasaran yang dituju merupakan individu-individu 
yang harus dilayani untuk mengatasi hambatan dan kesulitan sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
mereka. Manajemen demikian dapat membuat “pasar” potensial di sekolah akan menjadi lebih besar. 
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Pendekatan yang paling baik yang mungkin dituju, dengan menentukan strategi dan taktik untuk 
menangani siswa. 

Guru pembimbing juga merupakan subjek sasaran, atau lebih tepatnya bahwa, sebelum ia 
mengorientasikan pelayanannya pada siswa yang sangat membutuhkan, ia terlebih dahulu hendaknya 
mampu “menangani” dirinya sendiri. 

Subjek sasaran berikut ialah para personil pelaksana. Mereka menjadi subjek demikian adalah dalam 
rangka mengefektifkan penyiapan dan pelaksanaan program, menghidupkan mekanisme kerja, 
menghidupkan fungsi-fungsi yang belum berjalan serta untuk koordinasi dan pengendalian. Subjek 
sasaran di sini tentu bukan menjadi sasaran bimbingan, tetapi menjadi subjek sasaran manajemen. 

· Penanganan Efektif: Tekanan Utama 

Istilah efektif dalam penanganan bukan berarti semata-mata untuk efektifitas pencapaian tujuan, 
yakni berupa hasil-hasil yang diperoleh siswa. Dia bukan pula berarti semata-mata untuk efektifitas 
program yang dilaksanakan, dengan mengabaikan prosesnya. Istilah efektif bukan hanya melihat efek 
optimal dari suatu penanganan. Bila hasil  menjadi tekanan, maka semua cara yang dimaksud untuk 
mendatangkan hasil, termasuk cara-cara yang represif yang tidak mendidik, adalah sah. Istilah efektif 
yang dimaksud di sini adalah tidak mengabaikan prosesnya. 

Berkenaan dengan kegiatan ketika menyiapkan program, implementasi program, dan evaluasi 
penekanan ada pada proses kegiatan yang dipandu oleh profesionalisme, yang pada akhirnya akan 
memberikan hasil-hasil yang nyata. 

Penanganan subyek sasaran siswa dapat dikelompokkan secara kasar menjadi tiga, yakni Kelompok 
Atas, Tengah dan Bawah. Istilah efektif secara luas menunjuk kepada efektivitas dalam proses 
menyiapkan perencanaan program, dalam implemantasi program dan dalam evaluasi serta 
pertimbangan keputusannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Konsep Penanganan Efektif 
Catatan : Perbedaan istilah Penanganan Efektif pada tabel di atas dimaksudkan hanya 

untukmemudahkan pembahasan dan visualisasi. Tidak ada maksud untuk memisahkannya. 
Dalam praktik, kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan. 

 
 Penanganan efektif tidak sama dengan pencapaian hasil semata. Dia adalah menangani proses sejak 

bagaimana program (dalam satuan layanan dan kegiatan pendukungnya) dibuat, kemudian proses 
implemantasi dan evaluasinya. Ketiga hal ini, memerlukan informasi, keputusan dan tindakan 
(perbuatan). 
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Gambar. Tekanan Utama dalam Penanganan Efektif 
 

Penanganan efektif adalah proses yang terencana, sistematis dan kontinyu, yakni proses yang 
terkendali, yang dikendalikan untuk memberikan bukti hasil. 

Manajemen Penanganan Efektif: 

o Manajemen Penanganan Efektif bimbingan dan konseling di sekolah menunjuk kepada 
kemampuan guru pembimbing menangani subjek dan objek sasaran tertentu dengan 
menyiapkan perencanaan program sesuai dengan kebutuhan subjek yang akan memberikan 
makna tertentu bagi mereka. 

o Produk perencanaan program yang berupa satuan layanan dan kegiatan pendukung selanjutnya 
diimplemantasikan dan akhirnya diberikan evaluasi proses dan hasil. Implemantasinya sendiri 
memerlukan tahapan dan pengorganisasian dengan maksud untuk menghidupkan fungsi-fungsi 
personil pelaksana. 

o Kemampuan pendayagunaan sumber tersebut dalam menjalankan satuan layanan dan kegiatan 
pendukung, dengan maksud agar siswa bersedia menuruti kemauan guru pembimbing dalam 
mencapai tujuan pembimbingan. 

Penanganan Efektif: Tekanan Khusus 

· Tekanan khusus dalam pembimbingan, dengan mempertimbangkan meliputi aspek-aspek sebagai 
berikut: 

· Bahwa pembimbingan menurut esensinya mempunyai tujuan dan makna penuh, dan subjek peduli 
pada makna itu. 

· Proses pembimbingan ialah usaha mencari dan menemukan diri sendiri. 
· Hasil-hasil dari proses pembimbingan dapat berupa pemahaman, pengertian, kejelasan, kesadaran, 

perubahan perilaku/kebiasaan dan perkembangan. 
· Hasil-hasil demikian harus dapat dimanfaatkan subjek untuk menghadapi tantangan dan kesempatan 

dalam hidupnya. 
 

 

 

 

Gambar: Tekanan Khusus dalam Penanganan Efektif 

 

Adanya tujuan yang bermakna 

Mursell mengemukakan ada tiga pendirian yang dikaitkan dengan bimbingan: 
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Ø Pembimbing dikatakan bermakna bila subjek dihadapkan dalam dan dengan perantaraan situasi yang 
nyata. 

Ø Menghendaki semua pekerjaan sekolah hendaknya diatur berdasarkan paham bahwa, semua aktifitas 
subjek dilakukannya dengan sepenuh hati. 

Ø Pembimbingan di sekolah tidak boleh dipaksakan oleh kekuasaan “atasan”, atau kekuasaan dari luar 
subjek, melainkan dorongan itu hendaknya selalu muncul dari pilihan bebas subjek. 

Pembimbingan sebagai proses mencari dan menentukan diri sendiri 

 Bimbingan dan konseling antara lain bertujuan agar subjek dapat memahami dan menerima diri sendiri, 
serta merencanakan masa depan atas kekuatan sendiri. 

Usaha-usaha yang dilakukan kedua belah pihak, yakni siswa mengusahakan bagaimana ia melakukan 
eksplorasi dan penemuan itu, dan guru pembimbing membantu dan memberikan dorongan/persetujuan 
bila terjadi kemajuan yang dicapai siswa. Proses yang demikian ditunjukan oleh aktivitas dan partisipasi 
aktif siswa dalam melakukannya dan kesungguhan konselor dalam membimbing. Semua usaha, aktivitas 
dan partisipasi mereka bukanlah sebagai hal yang terpisah-pisah, melainkan dalam suatu pertumbuhan. 

Hasilnya berupa pemahaman, perubahan perilaku kebiasaan dan perkembangan yang mantap. 

Bila eksplorasi di atas berjalan dengan efektif, hasil-hasilnya berupa pemahaman, perubahan 
perilaku/kebiasaan baru yang lebih baik dan perkembangan yang berkelanjutan. 

Pemahaman merupakan dasar untuk perkembangan, bahkan keterampilan yang berupa pembiasaan 
belajarpun tekanan pokoknya perlu diletakan pada pemahaman dalam arti seluas-luasnya. Terampil 
dalam menerapkan cara belajar tidak diperoleh hanya dengan latihan menerapkannya, tetapi oleh 
pemahaman yang mendasarinya. Subjek perlu menciptakan bagi dirinya sendiri suatu pola kebiasaan yang 
masuk akal baginya, dan hal yang demikian itu akan dapat dicapai dengan sebaik-bainya bila ia 
menggunakan kecerdasannya yang kritis menghadapi persoalan sekitar pembentukan kebiasaan belajar 
yang baik. Pemahaman menjadi dasar perubahan perilaku/kebiasaan dan perkembangan subjek. 

Pemanfaatan hasil 

Pembimbingan tidak menghendaki subjek menjadi tergantung. Pembimbingan yang bermakna, yang 
berlangsung dalam suatu proses eksplorasi dan penemuan diri, akan memberikan hasil-hasil yang 
mantap, dan hasil itu dapat “ditularkan” untuk mengatasi persoalan-persoalan lain. Pembimbingan yang 
tidak menarik perhatian dan minat, yang diikuti dengan setengah motivasi, tidak akan menghasilkan 
sesuatu yang berarti dan yang akan mudah dilupakan, subjek akan datang lagi dikemudian hari untuk hal 
yang sama. 

Dengan demikian memberikan tekanan khusus pada: 

Ø Adanya tujuan pembimbingan yang bermakna yang didasarkan atas penelahaan kebutuhan subjek. 
Ø Proses eksplorasi dan penemuan diri yang dicirikan oleh usaha, aktivitas dan partisipasi subjek dalam 

pertumbuhannya. 
Ø Hasilnya yang berupa pemahaman, perubahan perilaku/kebiasaan dan perkembangan. 
Ø Pemanfaatan hasil. 

Maka arti efektif dalam penanganan bukanlah untuk menekankan pada efek optimal yang diharapkan 
dari suatu perlakuan/tindakan semata, melainkan menekankan pada input, proses, produk dan output 
pada setiap tahap kegiatan, penanganan serta tindak lanjutnya. 

Kriterium Penanganan Efektif 

Segala usaha pembimbingan yang dipandu oleh tindakan profesional dan profesionalisme harus 
memberikan suatu hal, dan untuk itu perlu ada kriteria tunggal. 

Kriterium utama penanganan efektif ialah bagaimanakah penanganan dikatakan memberikan hasil yang 
nyata bermanfaat? Sukses tidaknya penanganan ditentukan oleh input, proses dan hasil penanganan itu. 
Berhasil bila subjek sasaran, dalam hal ini siswa, memberikan makna tertentu pada pembimbingan, dapat 
melakukan aktivitas dan partisipasi dalam pertumbuhan, dan menunjukan pemahaman, perubahan yang 
lebih baik serta perkembangan yang berkelanjutan. 

Dalam konseling, siswa yang lumpuh kemauannya untuk belajar, termotivasi kembali untuk belajar, dan 
siswa yang sulit mengambil keputusan dapat mengambil keputusan atas kemauannya sendiri. 
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Mursell dan Nasution (1995), “Dengan hasil-hasil yang bagaimanakah suatu penanganan efektif dapat 
dinilai sukses? Sukses dalam penanganan efektif dinilai berdasarkan input, proses hasil yang mantap, dan 
yang dapat dipergunakan oleh subjek sasaran dalam hidupnya.  

Penanganan yang bagaimana dapat memberikan hasil yang nyata bermanfaat, mantap dan otentik? 
Penanganan efektif pada setiap kegiatan membimbing dilakukan secara terencana, sistematis dan 
kontinyu. Terencana artinya, setiap satuan layanan dan kegiatan pendukungnya perlu didasarkan atas 
penelaahan kebutuhan warga sekolah. Sistematis artinya, satuan layanan dan satuan pendukung itu 
disiapkan dan diimplementasikan secara bertahap dengan strategi dan langkah-langkah yang teratur, 
mulai dari subjek yang sangat membutuhkan, dengan menggunakan prosedur yang sederhana kepada 
yang komplek, dari yang mudah kepada yang sukar, dari yang sifatnya terbatas kepada yang lebih luas, 
dari hasil-hasil yang sederhana kepada hasil yang lebih bermanfaat, demikian juga sistematis dalam 
penggunaan waktu, tenaga dan biaya. Kontinyu dimaksudkan, penanganan efektif menghendaki adanya 
kesinambungan dalam pelayanan. 

Apakah penanganan efektif harus dinilai dengan hasil-hasil penguasaan mata pelajaran, ataukah 
perkembangan murid sebagai manusia? Membimbing dengan efektif dengan mengabaikan pencapaian 
prestasi anak dalam kontradiktif. Akan tetapi sebaliknya penguasaan materi pelajaran dengan 
mengabaikan perkembangan kepribadian, perkembangan sosial, belajar dan karirnya dapat melumpuhkan 
diri sendiri. Penanganan efektif mengusahakan agar isi dan jenis layanan bimbingan dan konseling 
bermakna bagi kehidupan anak dan dalam pada itu membentuk kepribadiannya. 

Apakah penanganan efektif menganjurkan suatu strategi dan taktik tertentu agar tercapai tujuan dengan 
sukses? Strategi dan taktik senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan penanganan, yang pada akhirnya 
diakhiri dengan kegiatan redesign dan recycle. Redesign mengharuskan guru pembimbing untuk mengubah 
rancangan satuan layanan dan kegiatan pendukung bila taktik dan isinya kurang sesuai, dan 
mengimplementasikannya kembali (recycle) pada kesempatan berikutnya. 

Apakah kriterium penanganan efektif memerlukan sarana dan prasarana yang berlebihan? Kekurangan-
kekurangan, dalam perlengkapan tidak dijadikannya alasan untuk menyerah kepada keadaan. Sebaliknya 
justru dalam keadaan yang seba kurang itulah ternyata betapa banyaknya hal yang dapat dicapai oleh 
petugas bimbingan yang baik. 

Guru Pembimbing Sebagai Instrumen Utama 

Kedudukan guru pembimbing dalam penanganan efektif memegang peranan utama. Ia sekaligus sebagai 
perencana, pelaksana, pengelola, pengendali, penilai, dan pada akhirnya menjadi pelopor dari hasil 
pelaksanaan layanannya. Pengertian instrumen utama di sini memang tepat karena ia menjadi segala-
galanya dari keseluruhan proses bimbingan dan konseling. Dan dia pulalah yang menggerakan staf 
personil pelaksana yang terkait untuk melaksanakan bimbingan sesuai dengan kewajiban dan tugas 
mereka dalam bimbingan dan konseling. Guru pembimbinglah yang memberikan bentuk nyata 
bimbingan dan konseling di sekolahnya, bukan hanya bentuk abstrak yang ada dipikirannya. Dalam 
keadaan yang serba tidak pasti dilapangan, maka tidak ada pilihan lain dan hanya dialah yang pertama-
tama harus tampil, bukan alat dan perlengkapan serta fasilitas lainnya. 

Mengubah Ide Menjadi Tindakan 

Dalam penanganan efektif, ide harus diubah menjadi tindakan nyata dan dikerjakan dengan sungguh-
sungguh. Hanya dengan demikian bimbingan dan konseling akan tetap hidup, baik di hati petugas, siswa, 
pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan seterusnya, maupun hidup dalam tindakan 
mereka. 

MODEL PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING

  

Program bimbingan dan konseling 

Bimbingan dan konseling harus bekerja sesuai dengan situasi dan kondisi tempat dia diimplementasikan, 
maka perlu diprogram sebelum diimplementasikan. Program sering diartikan sebagai sederetan kegiatan 
yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Program bimbingan dan konseling berarti sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai 
tujuan. 

Perencanaan program dan bimbingan konseling 

Sederetan kegiatan perlu direncanakan sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Perencanaan 
dibuat antara lain dengan cara mengkaji kebutuhan subjek sasaran. 

Evaluasi program bimbingan dan konseling 

Pencapaian tujuan tersebut dengan cara dan alat tertentu. Kegiatan yang bertujuan untuk mengukur 
pelaksanaan dan keberhasilan tersebut dikenal dengan istilah evaluasi program. 
 

 

 

 

 

 

Gambar: Model sederhana dalam sistem perencanaan 
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Umpan balik: Informasi subjek 

NEEDS ASSESMENT 

Sebuah need didefinisikan sebagai kesenjangan antara 
apa yang ada dan apa yang seharusnya ada 

Hasil dari Needs Assesment  
Menjadi dasar untuk merumuskan tujuan program 

PERENCANAAN PROGRAM 
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Gambar: Model perencanaan dan evaluasi 
Sumber : disadur dari Stephen Isaac dan W.B. Michael (1981). Handbook in reseach and evaluation, Second 

Edition. San Diego, California: EdITS Publishers, h.5. 
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     Pengambilan Keputusan dalam Penanganan 
Efektif 

Variabel-Variabel Dalam Penanganan Efektif 

Penanganan efektif mengembangkan variabel-variabel tersendiri untuk membuktikan bahwa bimbingan 
dan konseling dapat memberikan proses dan hasil-hasil yang nyata bermanfaat dan otentik. Empat 
variabel pokok yang dikembangkan yakni: 

1. Satuan layanan dan satuan kegiatan pendukung layanan sebagai produk perencanaan program. 
2. Manajemen siklus implementasi program. 
3. Variabel Manajemen Saluran Penanganan    
4. Variabel Evaluasi untuk Memberikan Informasi    

Pengambilan Keputusan untuk Setiap Variabel Penanganan Efektif  

Dikelompokan dalam empat variabel pokok:  

1. Keputusan dalam Pembuatan Satuan Layanan dan Kegiatan Pendukung   
Pengambilan keputusan pada model ini dapat didekati dari dua model: 
· Model tradisional 

Metode analisis yang telah ada dapat membantu sebagai pendekatannya. Metode ini terdiri atas 
beberapa tahap: 
F Mendefinisikan masalah. 
F Menemukan berbagai alternatif untuk memecahkan masalah. 
F Menganalisis alternatif. 
F Mengusulkan suatu rencana penyelesaian dan tindakan. 
F Keputusan. 
F Menerapkan keputusan. 
F Pengawasan pelaksanaan evaluasi. 

· Model keputusan pembuatan satuan layanan dan kegiatan pendukung dalam penanganan efektif 

Ada empat langkah yang diperlukan dan keputusan yang diambil: 
F Penelahaan (assesment) kebutuhan subjek sasaran. 
F Penelahaan kebiasaan kerja personil pelaksana. 
F Merumuskan tujuan penanganan. 
F Mengemukakan strategi dan taktik penanganan. 
F Penuangannya dalam bentuk satuan-satuan layanan dan kegiatan pendukung. 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar: Model keputusan pembuatan satuan layanan 
Dan kegiatan pendukung 

Keterangan:  Satlan = Satuan Layanan 
 Satkung = Satuan Pendukung 
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Ada sejumlah langkah dalam penelahaan kebutuhan, yaitu: 
· Mengidentifikasi apa yang ada. 
· Mengidentifikasi apa yang seharusnya ada. 

· Mempertemuakan perbedaan antara apa yang ada dan seharusnya ada dalam sebuah matrik. 

Atas dasar hasil penelahaan kebutuhan tersebut ditemukan adanya sejumlah masalah yang telah 
diprioritaskan untuk dipecahkan atau diatasi. Keputusan yang diperlukan untuk menelaah kebutuhan 
sasaran ini ada pada setiap langkah di atas. Pada langkah pertama keputusan yang diambil 
menyangkut sasaran identifikasi, yakni bidang-bidang bimbingan apa, kesulitan apa, dan sebagainya 
yang hendak ditelaah, alat apa yang harus digunakan, kapan dilaksanakan, serta siapa saja yang perlu 
dilibatkan. Pada langkah kedua, keputusan yang diambil menyangkut sejauh mana apa yang 
seharusnya ada untuk setiap hasil identifikasi apa yang ada. Akhirnya pada langkah ketiga 
menyangkut keputusan untuk menentukan prioritas penanganan. 

Menelaah kebiasaan kerja pelaksana 

Mendefinisikan hal ini sama dengan menelaah kebutuhan sasaran. Bedanya ada pada sasarannya. Di 
sini, telaah dilakukan pada sasaran personil pelaksana layanan, yakni bagaimana kebiasaan kerja 
personil pelaksana, bagaimana kegiatannya di kelas, dan seterusnya. Singkatnya, di sini yang ditelaah 
ialah kewajiban dan tugas personil pelaksana sebagaimana tercantum dalam kurikulum.  

Pengambilan keputusan pada langkah ini sama dengan langkah di atas, dengan telaah ini diharapkan 
dapat informasi kebutuhan, pola kerja dan arah yang dikehendaki personil serta kemungkinan-
kemungkinan perbaikan di masa depan. Jadi, hasil telaah ini membuka kesempatan untuk 
dilakukannya manajemen penanganan secara lebih efektif. 

Menentukan tujuan penanganan 

Tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan untuk setiap masalah yang berhasil diungkap diatas, 
untuk diatasi. Keputusan yang diambil di sini adalah berkenaan dengan: seberapa banyak tujuan akan 
dicapai dalam satu catur wulan. 

Tujuan yang dikehendaki adalah berciri operasional, dengan kriteria yang oleh Groundlund (1991) 
disebut sebagai kriteria ABCD. A adalah Audience, yakni siapa yang menjadi sasaran penanganan; 
B=Behavior, yakni prilaku apa yang perlu ditunjukan sebagai hasil penanganan; C=Condition, yakni 
dalam kondisi bagaimana tindakan atau prilaku tersebut ditampilkan; D=Degree, yakni seberapa jauh 
derajat perubahan itu diharapkan terjadi dalam satu satuan waktu. Keempat ciri tersebut perlu ada 
pada setiap tujuan yang dibuat. 

Menentukan strategi dan taktik penanganan 

Strategi, taktik dan tujuan memiliki arti yang berbeda, tetapi ketiga-tiganya masuk dalam fungsi 
perencanaan. Strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan. Strategi dibuat 
berdasarkan tujuan dan direncanakan untuk mencapai tujuan. Taktik adalah langkah-langkah tertentu 
yang ditempuh untuk melaksanakan strategi. Oleh karena itu, strategi sebenarnya mempunyai ruang 
lingkup yang lebih luas dari taktik. 

Keputusan yang perlu diambil sehubungan dengan strategi adalah sangat penting. Dalam buku ini 
strategi ditekankan pada penanganan yang berhasil. Keputusan perlu dibuat sedemikian rupa, karena 
penentuan strategi dan taktik perlu selalu dihubungkan kepada cara-cara mencapai tujuan dan yang 
akan mendorong terjadinya proses eksplorasi dan penemuan diri subjek. 

 

Produk perencanaan dalam bentuk satuan layanan dan satuan pendukung 

Bila semua langkah di atas telah dilalui, maka satuan-satuan layanan dan satuan kegiatan pendukung 
dalam bentuk format satuan, sebagian besar dapat diisi dan siap disahkan dan dibuat rekapnya. 

Ø Bagaimana kalau keputusan di atas serba tidak pasti 
Jika suatu keputusan bersifat tidak pasti, tetapi alternatif-alternatifnya diketahui, maka guru 
pembimbing harus menentukan probabilitas dari berbagai macam keadaan. Untuk itu diperlukan 
kemampuan guru pembimbing untuk menentukan peluang dari berbagai macam keadaan. 

Ø Apakah mencari kesempatan dalam kesempitan. 
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Peran guru mata pelajaran dan pejabat sekolah lainnya tidak hanya untuk mengajarkan bahan 
tertentu dan mengadministrasikannya; mereka juga menyiapkan waktu untuk bekerjasama dengan 
guru pembimbing. Pada dasarnya waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan layanan dan kegiatan 
pendukung layanan tidaklah sempit, sebagaimana dirasakan. Apabila dipikirkan, maka waktu yang 
ada terbuka: waktu dirasakan sempit karena tidak dimanajemen dan dibiarkan berlalu. 

2. Keputusan dalam Manajemen Siklus Implementasi Program 
Hasil yang diinginkan dari pengambilan keputusan pada siklus ini adalah terpenuhinya tahap-tahap 
implementasi program, dan proses pembimbingan yang efektif sehingga pada akhirnya dapat dicapai 
hasil yang bermakna, dan kemungkinan tindak lanjutnya. 

3. Keputusan dalam Manajemen Saluran Penanganan   
Perlu dihidupkan mekanisme kerja sesuai dengan struktur dan keterlibatan guru mata pelajaran dan 
pejabat sekolah dalam penanganan. 

4. Keputusan dalam Menilai    
 Keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menilai subjek antara adalah sekitar penggunaan 

instrumen dan tknik yang digunakan dalam menilai, kinerja yang menjadi sasaran penilaian dan 
kemungkinan untuk menilai “efek samping” penanganan, serta kriteria pembanding untuk 
menentukan keberhasilan. Sementara itu, keputusan untuk menilai program menyangkut keputusan 
bagaimana cara menilainya, alat dan perlengkapan apa yang digunakan, serta kriteria yang digunakan. 

Kriterium Keputusan yang Baik    

Program bimbingan yang baik ialah yang fleksibel. Dengan menggunakan prinsip mengelola peluang objektif dan 
subjektif. Dapat dikatakan bahwa keputusan itu baik bila pihak-pihak lain di sekolah dapat menerimanya. 

Keputusan baik atau tidak ialah apabila orang yang mengambilnya sepenuhnya mau memikul akibatnya. Untuk 
menilai keputusan yang dibuat baik atau tidak, kesediaan guru pembimbing untuk menerima konsekuensi 
keputusan yang diambilnya secara logis adalah lebih praktis digunakan sebagai kriterium, mengingat dialah yang 
harus bertanggung jawab, memikul kewajiban dan tugas berdasarkan keputusan sendiri. 

Penggolongan Produk Perencanaan Program    

· Makna Produk Perencanaan Program  

 Produk layanan yang berupa satuan layanan dan satuan pendukung adalah suatu sifat yang kompleks, 
baik dalam bentuk fisiknya yang tersusun secara sistematis atas dasar kebutuhan sasaran, maupun 
dalam bentuk non fisik seperti karakter guru pembimbing, etos kerjanya, prestasi-prestasi yang 
dicapai dalam memenuhi kebutuhan, dan seterusnya. 

Oleh karena itu, setiap satuan layanan dan kegiatan pendukungnya, antara lain, perlu disosialisasikan 
dengan sungguh-sungguh, dengan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Keadaan yang mantap 
mungkin baru akan dicapai dalam beberapa waktu berikutnya. Dengan demikian, membuat produk 
perencanaan tersebut bermakna tidak cukup hanya dengan melakukan penelaahan kebutuhan. 

· Penggolongan Produk Perencanaan    

Ada dua jenis penggolongan yang dapat dibuat: 

F Untuk memenuhi kebutuhan mendesak, yakni pada satuan layanan dan pendukung serta 
penunjangnya yang dapat memenuhi kebutuhan subjek yang sifatnya jangka pendek, yang secara 
langsung dapat dirasakan manfaatnya. 

F Untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, yakni kesejahteraan hidup subjek untuk jangka 
panjang. Satuan layanan dan satuan pendukung yang demikian didasarkan atas pencapaian 
tujuan-tujuan bimbingan dan konseling, seperti pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan, 
dan pengembangan diri sesuai dengan potensi. Pemenuhan kebutuhan jangka panjang dicapai 
secara bertahap, di mana pemenuhannya dapat dibedakan dengan pemenuhan kebutuhan kini 
dan segera. 
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     Perilaku dan Kinerja Warga Sekolah 

Pengajar 

Penanganan efektif menghendaki pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan individu yang 
menjadi subjek sasaran, baik pada personil pelaksana maupun individu atau kelompok yang menjadi 
sasaran satuan layanan dan satuan pendukung. 

Mencoba Memahami Sifat-sifat Manusia 

Salah satu cara memahami sifat manusia dengan menganalisis prinsip-prinsip dasar yang mengakibatkan 
adanya perbedaan prilaku dan kinerja individu. Enam prinsip tersebut sebagai berikut: 

· Manusia Berbeda Perilakunya karena Kemampuannya tidak sama    
 Dalam penanganan efektif faktor kemampuan sangat penting, ini diperlukan untuk terselenggaranya 

penanganan, dan dapat digunakan untuk memahami mengapa perilaku personil pelaksana dan subjek 
sasaran satu sama lainnya berbeda-beda. 

Perbedaan kemampan dapat menyebabkan perbedaan dalam prilaku, cara kerja dan kinerja. Dalam 
penanganan efektif tidak boleh menyerah karena faktor kemampuan. Dengan membangkitkan 
kemauan, maka kemampuan akan menyertainya. 

 

· Manusia Mempunyai Kebutuhan yang Berbeda    

Need adalah kebutuhan, tetapi juga sering diartikan sebagai kecenderungan (Dahlan, 1982).  

Kebutuhan yang berbeda menyebabkan perbedaan dalam prilaku, cara kerja dan kinerja. Penanganan 
efektif menuntut individu yang terlibat dalam implementasi satuan layanan dan satuan pendukungnya 
memiliki segenap kecenderungan berprestasi, teratur afiliasi dan membantu yang positif tinggi. 

Teori hirarki kebutuhan dari Maslow. Menurut Maslow, tampaknya ada semacam hirarki yang 
mengatur dengan sendirinya kebutuhan-kebutuhan individu manusia, yakni mulai dari kebutuhan 
fisik, keamanan, sosial (afiliasi), penghargaan sampai aktualisasi tertinggi. 

Kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang paling dasar. Pada saat ini kebutuhan tersebut mungkin 
merupakan kebutuhan yang paling kuat. Ketika kebutuhan fisik menurun yang diakibatkan sudah 
terpenuhi (punya rumah, mobil dan lain-lain) maka naiklah kebutuhan lain, yaitu kebutuhan mencari 
keamanan. Ia membutuhkan keamanan terhadap harta kekayaannya. Ketika kebutuhan fisik dan 
kemanan terpenuhi, maka orang akan beralih kepada kebutuhan akan bergaul dalam masyarakat atau 
kebutuhan afiliasi. Seorang berusaha mencari teman bergaul yang sederajat dengan kedudukan 
sosialnya. Ia ingin dihargai, dan ini merupakan kebutuhan berikutnya. Pemuasan kebutuhan akan 
penghargaan ini dapat menghasilkan perasaan percaya pada diri sendiri. Orang lalu merasa bahwa 
dirinya bermanfaat dan menpunyai pengaruh yang besar terhadap lingkungannya. 

Dalam Islam kebutuhan fisik perlu dikendalikan, misalnya dengan puasa demi memenuhi kebutuhan 
rohani yang jelas jauh lebih tinggi. 

Pendekatan dari teori lain menyatukan pembahasan kebutuhan dengan minat, sikap dan persepsi. 
Mereka dikelompokan dalam ruang lingkup motivasi (Muhadjir,1994). Minat merupakan 
kecenderungan afektif seseorang untuk membuat pilihan aktifitas. 

Tiga faktor pembentuk persepsi: 
F Tingkatkan kualitas produk dan output pelayanan, kemasi satuan layanan, kegiatan pendukung, 

tunjukan usaha-usaha dan aktivitas kerja keras, serta tekankan pada pembimbingan yang 
bermakna sehingga dapat meningkatkan intensitas perhatian dan daya dukung warga sekolah. 
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F Ubah kebiasaan kerja dan timbulkan kontras bahwa layanan sekarang beda dengan sebelumnya, 
dengan memberikan bukti proses dan hasil yang nyata bermanfaat. 

F Giatkan pemasyarakatan bimbingan dan konseling dengan komunikasi yang simpatik, baik 
pemasyarakatan pada siswa maupun kepada staf sekolah lainnya. 

· Orang Berpikir Tentang Masa Depan dan Membuat Pilihan Tentang Bagaimana Bertindak 

Cara untuk menjelaskan bagaimana seseorang membuat pilihan diantara sejumlah besar rangkaian 
prilaku yang terbuka baginya, adalah dengan menggunakan penjelasan teori Expectancy. Teori ini 
berlandaskan pada posisi sederhana, bahwa seseorang memilik berprilaku sedemikian karena ia yakin 
dapat mengarahkan untuk mendapatkan suatu hasil tertentu. 

Empat hal yang perlu dipertimbangkan seseorang di dalam melakukan suatu tindakan: 
F Jika ia mengambil serangkaian usaha, ia akan mampu mencapai tingkat pelaksanaan kerja yang 

diharapkan. 
F Jika tingkat pelaksanaan kerja itu dicapai, maka ada peluang bahwa hal itu akan mengarahkan 

pencapaian hasil-hasil. 
F Daya tarik dari hasil yang dapat meningkatkan atau menaikan pelaksanaan kerja. 
F Suatu tingkat di mana hasil merupakan daya tarik tambahan disebabkan karena “kemampuan” 

hasil untuk mengarahkan tercapainya hasil lain yang diinginkan. 

· Seseorang Memahami Lingkungan dalam Hubungannya dengan Pengalaman Masa Lalu 
dan Kebutuhannya 

Pemahaman terhadap lingkungan tidaklah berdiri sendiri, namun diwarnai oleh pemahaman individu 
terhadap kejadian-kejadian sebelumnya, di samping kebutuhan, nilai dan tujuannya. Pengalaman 
individu dalam menghadapi suatu objek sering digeneralisasikan ketika menghadapi objek yang sama 
di waktu berikutnya. Kebutuhan dan nilai yang dimiliki mempengaruhi penilaian individu, baik ketika 
berinteraksi dengan sesama atau terhadap objek lain. 

· Seseorang Mempunyai Reaksi-reaksi Senang atau Tidak Senang 

 Dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekolah, setiap individu jarang bersikap dan bertindak 
netral atau ojektif terhadap objek apa saja. Mereka cenderung memberikan penilaian yang didasari 
oleh perasaan senang atau tidak senang, puas atau tidak puas. Penilaian yang demikian adalah wajar 
saja, karena manusia memang dilengkapi dengan kapasitas untuk itu. Penanganan efektif perlu 
memegang prinsip ini, karena dapat membantu memahami sifat manusia. 

· Banyak Faktor yang Menentukan Sikap dan Perilaku Seseorang 

Faktor-faktor yang dapat merupakan hambatan kerjasama adalah faktor: 
F Mementingkan diri sendiri. 
F Kurang bertanggung jawab. 
F Kurang adanya keterbukaan. 
F Kurang memiliki keterampilan. 

Memahami Personil Pelaksana yang Menduduki Jabatan   

Pada umumnya ada dua jabatan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni 
jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural, yaitu jabatan dalam struktur sekolah. 
Jabatan fungsional adalah jabatan yang dipegang oleh guru sehubungan dengan tugas dan wewenangnya 
selaku pendidik dan pengajar. 
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     Karakteristik dan Kebutuhan Siswa 

 

Dengan memahami karakteristik mereka berarti kita dapat memilih pendekatan dan teknik yang tepat 
dalam memperlakukan mereka sebagai manusia dan mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan mereka 
adalah bermaksud merelevansikan program untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
 
Fakta-fakta Penting tentang Perkembangan Siswa  

· Kematangan dan belajar. Faktor kematangan memegang peranan penting dalam perkembangan 
siswa. Kematangan adalah terbukanya sifat-sifat bawaan. Kematangan memberikan bahan dasar 
untuk belajar dan menentukan pola-pola umum dan urutan prilaku yang lebih umum. Belajar 
tidak dapat berlangsung begitu saja, melainkan ada waktu-waktu di mana individu menjadi siap. 
Kesiapan untuk belajar menentukan saat kapan belajar itu dapat dan harus dilakukan. Hubungan 
antara kematangan dan belajar penyebab dari perkembangan individu. 

· Permulaan perkembangan adalah masa krisis. Ada tiga kondisi di mana perubahan itu cenderung 
terjadi: 

Ø Bila siswa memperoleh bimbingan untuk membuat perubahan. 
Ø Bila orang-orang yang dihargai siswa memperlakukannya dengan cara-cara baru atau berbeda. 
Ø Bila ada motivasi yang kuat dari siswa untuk membuat perubahan. 

· Perkembangan siswa mengikuti pola tertentu dan dapat diramalkan. Misalnya pola-pola teratur dari 
perkembangan fisik, bicara dan perkembangan intelektual. 

· Setiap individu siswa berbeda, bahkan pada kasus bayi kembar, dan perbedaan-perbedaan itu makin 
bertambah bukan mengurang sesuai dengan perkembangannya. 

· Perkembangan siswa memiliki karakteristik prilaku. 
· Tahap perkembangan siswa mempunyai resiko.  
· Perkembangan siswa dibantu rangsangan. Perkembangan dimungkinkan karena faktor belajar. 

· Perkembangan siswa dipengaruhi oleh perubahan budaya. 
· Tugas-tugas perkembangan siswa. Tugas perkembangan siswa merupakan harapan sosial yang 

dikenakan pada setiap tahap perkembangan. 
· Keyakinan tradisional akan manusia pada semua tingkat usia. Dalam budaya kita, dibedakan antara 

peran laki-laki dan peran perempuan. Hal ini akan mempengaruhi secara mendasar pola 
perkembangan. 

Perkembangan Siswa Masa Puber  

Pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari mahluk aseksual 
menjadi mahluk seksual. Masa puber adalah suatu tahap dalam perkembangan di mana terjadi 
kematangan alat-alat seksual dan tercapainya kemampuan reproduksi. Yang berlangsung sekitar usia 11 
sampai 15 tahun untuk perempuan dan 12 sampai 16 tahun untuk laki-laki. 
· Ciri-ciri Masa Puber    
F Periode tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa anak-anak dan tahun-tahun 

awal masa remaja. 
F Masa puber adalah periode yang singkat, hanya sekitar 2 sampai 4 tahun. 
F Masa puber dibagi dalam tahap-tahap, yaitu pra puber, puber dan pasca puber. 

· Akibat Perubahan pada Masa Puber 
Ø Akibat terhadap fisik: 
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; Sering terjadi gangguan pencernaan dan nafsu makan kurang baik, karena perubahan-
perubahan kelenjar, besarnya dan posisi organ internal yang mengganggu fungsi pencernaan 
yang normal. 

; Selama awal periode haid, anak perempuan sering mengalami sakit kepala, sakit pinggang, 
kejang dan sakit perut yang diiringi dengan pingsan, muntah-muntah, gangguan kulit dan 
pembengkakan tungkai kaki dan pergelangan kaki. 

; Sakit kepala, sakit pinggang dan perasaan sakit pada umumnya pada saat lain, baik bagi anak 
laki-laki dan perempuan. 

Ø Akibat terhadap sikap dan prilaku 
Makin sedikit simpati dan pengertian yang diterima anak-anak puber dari orang tua, kakak adik, 
guru dan teman serta makin besar harapan sosial pada periode ini, akan besar akibat psikologis 
yang negatif dari perubahan fisik. 
Akibatnya terhadap sikap dan prilaku adalah sebagai berikut: 
; Ingin menyendiri. 
; Bosan 
; Inkoordinasi. 
; Antagonisme sosial. 
; Emosi yang meninggi. 
; Hilangnya kepercayaan diri. 
; Terlalu sederhana. 

· Bahaya pada Masa Puber 
Ø Bahaya fisik 

Bahaya fisik utama masa puber disebabkan kesalahan fungsi kelenjar endokrin yang terjadi pada 
periode ini. 

Ø Bahaya psikologis 
Beberapa bahaya psikologis yang terpenting: 
; Konsep diri yang kurang baik. 
; Prestasi rendah. 
; Kurangnya persiapan untuk menghadapi perubahan masa puber. 
; Menerima tubuh yang berubah. 

Perkembangan Siswa Masa Remaja    

Masa remaja disebut juga masa adolecence yang mempunyai arti yang lebih luas mencakup kematangan 
mental, emosional, sosial dan fisik. 

· Ciri-ciri Masa Remaja 

F Masa remaja sebagai periode yang penting. Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai 
dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pad awal masa remaja. 

F Masa remaja sebagai periode peralihan. Remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga seorang 
dewasa. 

· Beberapa Minat Siswa Remaja 

 Tidak ada minat remaja yang universal, karena minat tersebut bergantung pada jenis kelamin, 
intelejensi, lingkungan tempat ia hidup, kesempatan untuk mengembangkan minat, minat keluarga 
dan lain-lain. Namun ada minat tertentu yang hampir universal, yaitu: 

F Minat pribadi 
Ø Minat pada penampilan diri. 
Ø Minat pada pakaian. 
Ø Minat pada prestasi. 
Ø Minat pada kemandirian. 
Ø Minat pada uang. 

F Minat pendidikan. Besarnya minat remaja terhadap pendidikan sangat dipengaruhi oleh minat 
mereka pada pekerjaan. Biasanya remaja lebih menaruh minat pada pelajaran-pelajaran yang 
nantinya akan berguna dalam bidang pekerjaan yang dipilihnya. 
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F Minat pada pekerjaan. Anak laki-laki biasanya lebih bersungguh-sungguh pada pekerjaan, karena 
sikap pada pekerjaan lambat laun menjadi lebih realistik pada akhir masa remaja. 

F Minat pada Agama. Remaja masa kini menaruh minat pada agama mereka dan menanggapi 
bahwa agama berperan penting dalam kehidupan. 

· Bahaya pada Siswa Masa Remaja 
F Bahaya fisik 
F Bahaya psikologis 
F Akibat ketidakmatangan. Remaja yang mengetahui bahwa sikap dan perilakunya “tidak matang” 

oleh teman sebayanya, akan mengembangkan kompleks rendah diri. 

Tugas-tugas Perkembangan Siswa 

Tugas-tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang muncul pada saat atau sekitar periode tertentu dari 
kehidupan individu, yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa kearah 
keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. 

Tugas perkembangan menghendaki pemenuhan secara tepat waktu. Lebih maju atau tertundanya 
pemenuhan tugas perkembangan membawa dampak tertentu pada perkembangan selanjutnya, baik 
akibat langsung maupun jangka panjang. 

Fakta Penting Tentang Kebahagiaan Siswa 

Tujuan klasik dari bimbingan dan konseling adalah kesejahteraan dan kebahagiaan hidup subjek sasaran 
dan tujuan ini dicapai melalui pelayanan bimbingan dan kegiatan pendukungnya. 
Menurut kamus umum, kebahagiaan adalah keadaan sejahtera dan kepuasan hati, yakni kepuasan yang 
menyenangkan yang timbul bila kebutuhan dan harapan tertentu dari individu terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Elijabeth B. Hurlock. (1994). Psikologi perkembangan Suatu Pendekatan sepanjang rentang  kehidupan.  
Edisi  Kelima.   Terjemahan   dalam   bahasa   Indonesia  oleh Istiwidayanti dan Soedjarwo. 
Jakarta: Penerbit Erlangga, h.19. 

 
Beberapa esensi kebahagiaan, diantaranya: 

· Sikap menerima. Sikap menerima orang lain dipengaruhi sikap menerima diri sendiri yang timbul dari 
penyesuaian pribadi maupun penyesuaian sosial yang baik. Sebaliknya sikap menerima diri sendiri 
pada masa remaja sering dimulai dari penerimaan orang lain padanya. Sikap menerima dikalangan 
remaja, misalnya pada masa remaja akhir, adalah di mana yang bersangkutan lebih realistik akan 
kemampuannya dan meletakan tujuan sesuai dengan apa yang bisa dicapai, dan ia menambah 
kepercayaan diri berdasarkan pengetahuan mengenai keberhasilan di masa lalu. 

· Kasih sayang. Cinta dalam arti luas, merupakan hasil normal dari sikap diterima orang lain. Makin 
diterima oleh orang lain makin banyak diharapkan kasih sayang mereka. Bahwa cinta penting dalam 
penyesuaian diri yang baik telah ditunjukan dalam banyak telaah tentang kurangnya cinta, dan 
pengaruhnya yang besar pada individu. 

· Prestasi. Prestasi berhubungan dengan tercapainya tujuan seseorang. Kalau tujuan ini tidak realistis, 
akan timbul kegagalan, dan yang bersangkutan akan merasa tidak puas dan tidak bahagia. Akan tetapi 
prestasi tanpa cinta akan mengakibatkan ketidakpuasan diri karena keberhasilan seringkali 

Prestasi Kasih sayang 

Kebahagiaan 

Sikap Menerima 
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nmengurangi kesempatan-kesempatan untuk individualitas dan pemuasan kebutuhan-kebutuhan 
serta keinginan-keinginan pribadi. 
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     Penelaahan Kebutuhan Bimbingan dan Konseling 
dan Penelaahan Kebiasaan Kerja Personil 

 

Beberapa Istilah Penting 

§ Kebutuhan dan penelaahan kebutuhan. Kebutuhan sebagaimana telah dikemukakan, menunjukan 
adanya jarak yang dapat diukur tentang apa yang ada dan apa yang seharusnya. 

§ Hubungan evaluasi dan penelaahan kebutuhan. Evaluasi dapat membantu kita menjawab 
pertanyaan, evaluasi membantu kita untuk mengidentifikasi kesenjangan tertentu antara hasil 
yang kita capai sekarang dengan hasil-hasil yang diinginkan. 

§ Hubungan evaluasi, testing dan pengukuran. Ketiga istilah ini bukanlah hal yang sama. Testing 
adalah sejenis tugas yang harus dikerjakan, atau pertanyaan yang harus dijawab, dimana hasil 
testing akan digunakan sebagai bahan evaluasi. Pengukuran adalah suatu proses dalam mana data 
yang dikumpulkan lewat testing dibandingkan dengan kriteria. 

§ Komponen input, proses, produk, output, dan outcome. Ke lima komponen ini adalah komponen 
sistem. Input adalah komponen masukan, yakni subjek, bahan/alat yang akan mengalami 
transformasi atau diolah. 

§ Komponen proses menunjuk kepada transformasi atau pengubahan, pengentasan dan 
pengembangan. Atas dasar masukan (input) di atas, selanjutnya diproses untuk menghasilkan 
sesuatu. 

§ Komponen produk, output, dan outcome menunjuk kepada kompone hasil. Produk adalah hasil 
yang diperoleh dari mengikuti kegiatan perantara. 

§ Output juga berarti hasil, tetapi dengan makna yang lebih luas daripada produk. Output berarti 
keluaran dari mengikuti suatu proses. Outcome berarti keberhasilan lulusan dimasyarakat, 
dengan prestasi-prestasi yang dihargai oleh masyarakat. 

Kebutuhan Akan Bimbingan dan Konseling dan Kinerja untuk Memenuhinya 

Bimbingan dan konseling dibutuhkan antara lain atas alasan-alasan atau latar belakang psikologis, sosial 
budaya, pendidikan dan perkembangan industri. Bimbingan dan konseling intinya adalah proses bantuan. 
Bimbingan di sekolah adalah proses pemberian bantuan kepada murid, dengan memperhatikan murid itu 
sebagai individu dan mahluk sosial serta memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan individu, agar 
murid itu dapat membuat tahap maju seoptimal mungkin dalam proses perkembangannya dan agar 
bimbingan dapat menolong dirinya, menganalisis dan memecahkan masalahnya. 
Untuk melaksanakan bimbingan disekolah seperti diartikan di atas, ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan: 
Ø Sekolah dan murid harus mengetahui kemampuan potensial, bakat, kepribadian, kecerdasan, dan 

abilitas murid. 
Ø Sekolah dan murid harus mengetahui lingkungan tempat murid itu sekarang berada, baik lingkungan 

keluarga, maupun lingkungan pendidikan dan lingkungan pekerjaan yang ada dimasyarakat. 
Ø Sekolah dan murid harus mengetahui kemungkinan - kemungkinan kesempatan yang dapat dimiliki 

guna perkembangan murid pada masa yang akan datang. 
Ø Sekolah dan murid harus mengetahui kondisi fisik dan psikis lainnya termasuk kesulitan-kesulitan 

emosional yang mungkin dapat menghambat perkembangan murid sebagi individu. 
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Penelahaan Kebutuhan dan Konseling    

Penelaahan kebutuhan adalah proses analisis kesenjangan (jarak) antara keadaan atau posisi bimbingan 
atau konseling saat ini dan apa yang seharusnya ada. 
Penelahaan kebutuhan sering dikelompokan ke dalam dua kategori umum:  
1. Penelahaan Kebutuhan Eksternal. Melihat kesenjangan antara outcome, sementara penelaahan 

kebutuhan internal mengidentifikasi kesenjangan dalam input, proses, produk dan output. 
2. Penelahaan Kebutuhan Subjek Sasaran akan Bimbingan dan Konseling secara Internal. 

Elemen-elemen pendidikan secara internal seharusnya dihubungkan kepada usaha-usaha organisasi 
sekolah, yakni mengenai masalah input, masalah prosesnya serta hasil-hasil yang ingin dicapai, baik 
berupa produk maupun output. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Roger Kaufman dan Susan Thomas. (1980). Evaluation without fear. New York: New York View 
Point, p. 57.  

3. Langkah-langkah Penelaahan Kebutuhan 
Ø Mengidentifikasi apa yang ada. 

Ø Mengidentifikasi apa yang seharusnya ada 
Ø Mempertemukan perbedaan antara apa yang ada dan seharusnya ada dalam sebuah matriks 
Ø Mengurutkan kebutuhan dalam skala prioritas 

Penelahaan Kebiasaan Kerja Personil Pelaksana 

Selanjutnya dapat dilakukan penelaahan kebutuhan untuk kebiasaan kerja personil pelaksana. Personil 
pelaksana bimbingan dan konseling menurut Petunjuk Teknis Pengelolaan Bimbingan dan Konseling 
Kurikulum SMU 1996 adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator guru pembimbing, guru 
pembimbing, wali kelas, guru mata pelajaran, dan staf administrasi. 

 

Pengambilan Keputusan dalam Perumusan Tujuan   

Penelahaan kebutuhan adalah analisis kesenjangan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya ada. 
Setelah kebutuhan-kebutuhan tersebut dianalisis, yang berarti pula telah diidentifikasi, kebutuhan-
kebutuhan tersebut ditempatkan dalam urutan prioritas. Kebutuhan-kebutuhan yang telah diurutkan 
menjadi dasar untuk perumusan tujuan penanganan, sebagaimana telah disebut. Berdasarkan perumusan 
tujuan, selanjutnya dituangkan ke dalam sebuah perencanaan yang berisi cara-cara untuk mencapai 
tujuan. Cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dikemukakan sejumlah strategi dan taktik. 

Internal Eksternal 

Input Proses 

Sumber-sumber 
bimbingan dan 

bagaimana 
mengerjakannya 

Produk Output Outcome 

Hasil-hasil atau 

tujuan 
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     Strategi dan Taktik mencapai Tujuan 

 

Pengertian 

Strategi ialah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan, sedangkan taktik ialah langkah-
langkah tertentu yang ditempuh untuk melaksanakan strategi. Strategi dikembangkan untuk 
memenangkan tujuan, dan taktik dikembangkan untuk memenangkan strategi. 

Pentingnya Perencanaan 

Perencanaan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan langkah utama yang sangat penting dalam 
keseluruhan proses pendidikan di sekolah umumnya, khususnya proses pembimbingan yang bermakna. 
Secara luas perencanaan ini dimaksudkan untuk mengerahkan dan mengarahkan dana dan tenaga yang 
terbatas, dan manajemen waktu sehingga dapat menyumbang tercapainya tujuan pendidikan secara 
optimal. 

Strategi dan Taktik Mencapai Tujuan Penanganan 

Strategi Mencapai Tujuan dan Pencapaiannya secara Bertahap 

a. Tingkatan tujuan dan hasil-hasil yang ingin dicapai 
Tujuan dan hasil-hasil dalam penanganan efektif dapat dibeda-bedakan, yaitu: 

· Tujuan dan hasil-hasil akhir (output) berkenaan dengan pencapaian keadaan akhir dari setiap atau 
beberapa bidang bimbingan. 

· Tujuan dan hasil-hasil produk berkenaan dengan tujuan perantara, yaitu tujuan yang dirumuskan 
dari hasil melakukan analisis kebutuhan dan dicapai dengan menjalankan sejumlah satuan layanan 
dan kegiatan mendukung. 

· Tujuan dan hasil-hasil formatif berkenaan dengan tujuan dan hasil-hasil dari melaksanakan 
satuan-satuan layanan dan kegiatan pendukung. 

· Tujuan proses berkenaan dengan pencapaian proses pembimbingan yang bermakna bagi subjek. 
 
b. Hubungan tujuan, strategi dan taktik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Strategi dan taktik untuk mencapai tingkatan tujuan 
Dan hasil yang diberikan 

 Pada gambar tersebut menjadi jelas bahwa ada tahapan tujuan yang hendak dicapai: 
· Pengembangan setiap taktik dimaksudkan untuk mencapai tujuan proses. 
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· Pengembangan setiap layanan dan kegiatan pendukung dimaksudkan untuk mencapai tujuan 
formatif. 

· Sekumpulan kegiatan layanan dan pendukungnya, yang merupakan strategi lengkap, 
dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang berupa hasil-hasil produk. 

· Sekumpulan tujuan produk dimaksudkan untuk mencapai tujuan akhir(output). 

Taktik untuk Penampilan Proses Efektif 

Taktik adalah sejumlah langkah sistematis yang ditempuh. Disebut sebagai langkah sistematis karena 
berisi urutan kegiatan yang perlu diikuti secara bertahap, mulai dari kegiatan yang mengawalinya, 
kemudian masuk kepada inti, sampai akhirnya diakhiri oleh kegiatan tertentu pula, misalnya berupa 
tindak lanjut. 

Setiap layanan dan kegiatan pendukung memerlukan sejumlah langkah. Sebelum mengemukakan 
langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk setiap proses pembimbingan, terlebih dahulu perlu 
diketahui format satuan layanan dan kegiatan pendukung dengan maksud untuk mengetahui pokok-
pokoknya sehingga langkah-langkah kegiatan dapat diisikan ke dalamnya. Pokok tersebut antara lain: 

· Uraian kegiatan 
 Guru pembimbing perlu merinci langkah-langkah kegiatan yang mungkin yang hendak ditempuhnya 

pada setiap satuan kegiatan dan layanan yang telah ditetapkannya. 

· Menentukan tempat dan waktu pelaksanaan 
 Guru pembimbing dituntut mampu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan 

program. 

· Pihak-pihak yang perlu disertakan dalam penyelenggaraan dan peranan masing-masing 
 Untuk menyertakan mereka, pertama-tama perlu dilihat kewajiban dan tugas dari masing-masing 

mereka dalam bimbingan. Kemudian hasil-hasil dari melakukan analis kebiasaan kerja dimanfaatkan 
untuk memutuskan keikutsertaan mereka. 

· Penyediaan alat perlengkapan 
 Untuk keperluan ini, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi alat dan perlengkapan yang dimiliki. 

Kemudian, identifikasi alat dan perlengkapan apa yang mungkin dapat disediakan dengan segera atau 
dalam waktu dekat. 

· Rencana penilaian dan tindak lanjut 
 Membimbing dan mengkonseling siswa sama dengan kegiatan membelajarkan siswa, dengan tujuan 

adanya perubahan-perubahan perilaku yang diinginkan. Siswa yang semula lumpuh motivasinya, 
dapat termotivasi kembali untuk belajar. Mereka yang tidak dapat mengambil keputusan, dapat 
dibantu mengambil keputusan atas kemauannya sendiri. 

Rekapitulasi Program 

Ada kebiasaan untuk membuat rekap program dan ditulis di atas board. Kebiasaan ini tentu tidak buruk, 
asal selalu diusahakan adanya penyesuaian. 

Anggaran Biaya Penanganan Efektif 

Untuk sekolah negeri, pengelolaan dana yang dimiliki sekolah terletak pada tanggung jawab masing-
masing pimpinan sekolah. Dengan kebijakannya, pimpinan sekolah dapat menentukan sejauh mana 
sarana dan biaya operasional bimbingan dan konseling dapat dipenuhi. Pada sekolah swasta, pengadaan 
anggaran itu dapat diatur oleh sekolah sendiri, atau oleh kebijakan biro/seksi pendidikan dari yayasan. 

1. Pendekatan Subjektif 

  Umumnya, sekolah telah menyiapkan dana yang sifatnya relatif dari tahun ketahun untuk 
penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, termasuk kegiatan bimbingan dan konseling. 

2. Pendekatan Tugas 

 Setiap satuan layanan dan kegiatan pendukungnya telah berisi tujuan dan hasil-hasil yang hendak 
dicapai, dan distribusi tugas untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Atas dasar ini ditetapkan anggaran dan 
dikonsultasikan kepada pimpinan lembaga. 
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3. Pendekatan Normatif 

 Bila guru pembimbing bertugas pada sekolah menengah yang menawarkan layanan keunggulan 
kepada siswa, maka dalam penyusunan anggaran, konselor sekolah sebaiknya mengarahkan 
perhatiannya pada optimalisasi perkembangan siswa. Dengan kata lain, dalam menyusun satuan-
satuan layanan dan kegiatan pendukungnya, konselor perlu mengarahkan pelayanannya untuk 
membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensinya. 
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     Siklus Implementasi Program 

 

Pengertian dan Tahap-tahap Siklus Implementasi 

Sebagai suatu produk perencanaan, satuan layanan dan satuan pendukung di dalamnya harus 
mengandung unsur keterlaksanaan. 

Sosialisasi dimaksudkan untuk menarik simpati dan dukungan, untuk menyatakan bahwa satuan layanan 
dan kegiatan pendukungnya siap dilaksanakan. Pada tahap ini fleksibelitas program mulai dituntut, 
terutama yang menyangkut waktu dan kesempatan personil pelaksana. Bila ada kendala, segera atasi dan 
mantapkan pelaksanaannya, serta lakukan manajemen sampai mencapai hasil yang diharapkan. 

Dalam pelaksanaannya, satuan pelayanan dan kegiatan pendukung tersebut mengalami suatu siklus. 
Artinya sejak mereka disosialisasikan, dilaksanakan sampai kepada pencapaian hasil, itu terjadi dalam 
kurun waktu tertentu. Kegiatan yang berulang dalam kurun waktu tertentu itu merupakan suatu siklus, 
yang dalam penanganan efektif disebut siklus implementasi program. 

Siklus implementasi program adalah suatu proses di mana satuan layanan dan satuan pendukung 
dilaksanakan dalam suatu urutan kegiatan, dalam suatu lingkaran waktu tertentu, mulai dari tahap 
perkenalan, tahap pelaksanaan, tahap pemantapan, tahap pencapaian hasil, dan tindak lanjut saat proses 
maupun saat berakhirnya program, dengan mendisain satuan layanan dan kegiatan pendukung baru 
sebagai tindak lanjut hasil, untuk selanjutnya diimplementasikan kembali melalui tahap-tahap 
sebagaimana sebelumnya. 
 
1. Tahap Perkenalan 

Tahap perkenalan dilakukan dengan sosialisasi program, dengan maksud memperkenalkan program 
dan meminta dukungan pihak-pihak pelaksana yang terkait. Kegiatan ini bermaksud memenuhi 
prinsip bahwa seseorang bekerja lebih baik jika dilakukannya bersama orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Siklus implementasi program bimbing 

Dengan demikian sehubungan dengan manajemen penanganan, pokok-pokok materi sosialisasi: 

· Satuan layanan dan kegiatan pendukung, yang berupa fungsi dan tujuan layanan serta hasil-hasil 
yang ingin dicapai. 

· Struktur keterlibatan personil pelaksana dan distribusi tugas. 
· Pengaturan waktu penanganan. 
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2. Tahap Pelaksanaan    
  Bila tahap pertama berhasil, titik tekan tahap ini ialah implementasi distribusi kewajiban dan tugas 

pihak-pihak dalam struktur keterlibatan satuan layanan.  Tahap ini ditandai dengan: 
Ø Usaha guru pembimbing dengan kesungguhannya membimbing subjek (siswa). 
Ø Peran serta pihak-pihak pelaksana yang terkait secara sporadis terjadi dan dapat diamati. 
Ø Siswa mulai merasa bahwa ia (mereka) mendapat perhatian. 
 Ciri-ciri di atas diiringi oleh beberapa hambatan dan kesulitan, antara lain kesiapan siswa dan 

personil pelaksana terutama dari pihak guru mata pelajaran, wali kelas dan seterusnya, begitu 
memasuki kegiatan belajar mengajar catur wulan baru. 

3. Tahap Pemantapan    

 Jika tidak diadakan perbaikan dan penyesuaian program, dan kurang mampu dalam melakukan 
koordinasi, ada kemungkinan pelayanan akan menyimpang dari rencana. Bisa-bisa akhirnya semua 
rencana dikerjakan sendiri. Akan tetapi bila tahap di atas dilaksnakan dengan baik, maka akan terjadi 
pertumbuhan yang mulai meningkat. Dua kemungkinan tersebut perlu mendapat perhatian khusus 
dan dimantapkan. 

Guru pembimbing perlu melakukan pemantapan pelaksanaan program, yakni antar lain meliputi 
pemantapan: 
· Pengaturan waktu pelaksanaan. 
· Kemampuan untuk merealisasikan program. 
· Struktur keterlibatan dan distribusi tugas personil. 

· Kesiapan dan kesungguhan subjek sasaran mengikuti dan melaksanakan layanan. 
· Pencapaian hasil formatif. 

Kemampuannya dalam memberikan layanan juga perlu dimantapkan, karena dengan kemampuan 
tujuan-tujuan pelayanan akan menjadi terarah, dan berkat dukungan personil tujuan dapat dicapai. 
Struktur keterlibatan dan distribusi kewajiban, tugas dan tanggung jawab perlu dimantapkan. 

 

Indikator Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Kemajuan 
1. Kegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tujuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tindak lanjut 

- Menilai kesenjangan 
antara perencanaan 
dengan kenyataan 

 
- Menilai partisipasi dan 

keaktifan subjek 
mengilkuti dan 
melaksanakan 
bimbingan 

 
- Memberikan informasi 

seberapa jauh lagi 
program akan berjalan 

 
- Memberikan informasi 

bagaimana 
kebermaknaan 
bimbingan bagi subjek 

 
- Pemantapan 

pelaksanaan mencapai 
tujuan 

- Memonitor 
indikator-indikator 
hasil pelaksanaan 

 
 
 
 
 
 
 
- Memberikan 

informasi sudah 
seberapa jauh 
program berjalan 

 
 
 
 
 
- Pemantapan 

pelaksanaan 
mencapai tujuan 

 

Tabel: Evaluasi proses dan formatif pada tahap pemantapan 
 

4. Tahap Pencapaian Tujuan 

 Tujuan mempersatukan semua strategi dan taktik (satuan layanan dan satuan pendukung). Oleh 
karena itu, antara satuan layanan dan kegiatan pendukung yang satu tidak terpisah dengan satuan 
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layanan dan kegiatan pendukung lainnya, dan hasil dari pengimplementasian sebuah layanan dan 
kegiatan pendukung akan dilanjutkan oleh layanan dan kegiatan lainnya, sampai kepada strategi dan 
taktik terakhir yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

5. Tahap Tindak Lanjut 

  Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan tindak lanjut. 

Waktu untuk Masing-masing Tahap 

Waktu yang diperlukan untuk tahap perkenalan tidak lama, tahap pelaksanaan dan pemantapannya 
memerlukan interval waktu yang cukup lama, mungkin sekitar 70% waktu dalam satu catur wulan, 
sedangkan sisanya untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut. 
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     Manajemen Saluran Penanganan 

 

Saluran Penanganan Efektif 

Guru pembimbing tidak dapat bekerja sendiri, itu sudah pasti. Untuk itu, disediakan organisasi 
bimbingan dan konseling di sekolah, sebagaimana telah diatur dalam kurikulum. Ornigram bimbingan 
dan konseling di sekolah sudah ada sejak 1975, ketika landasan formal bimbingan di sekolah dikeluarkan. 
Sampai saat ini di setiap kantor bimbingan sekolah biasanya telah dipajangkan struktur organisasi 
tersebut. 
· Pengertian Saluran Penanganan 

 Istilah saluran dalam bagan struktur organisasi bimbingan dan konseling (ornigram) adalah garis 
penghubung antar personil dan jenjang dalam struktur organisasi. Garis-garis saluran pada ornigram 
saluran para ornigram pada umumnya digunakan untuk melakukan hubungan menegak, mendatar 
dan diagonal. 
Sutarto (1991, h. 168) memberikan penjelasan tentang jenis-jenis saluran hubungan ini, sebagai 
berikut: 
F Hubungan menegak ke bawah ialah hubungan antara pejabat yang berkedudukan lebih tinggi 

dengan yang lebih rendah. 
F Hubungan menegak ke atas ialah hubungan antara pejabat yang berkedudukan lebih rendah 

dengan yang lebih tinggi. 
F Hubungan mendatar ialah hubungan antara pejabat yang berkedudukan sederajat. 
F Hubungan diagonal ke bawah ialah hubungan antara pejabat yang berkedudukan lebih tinggi 

dengan yang lebih rendah dari satuan lain. 

Saluran penanganan dalam ornigram bimbingan dan konseling di sekolah ialah garis penghubung 
atau jalur baik hubungan menegak atau mendatar, untuk keperluan konsultasi, pelaporan, koordinasi, 
kerja sama, pengawasan dan pengendalian serta pembimbingan dalam menyelenggarakan program 
satuan layanan dan satuan pendukung layanan kepada sasaran (siswa). 

Saluran penanganan di luar sekolah ialah jalur penanganan yang berhubungan dengan lembaga-
lembaga referal yang ada di daerah setempat. 

· Beda Manajemen Saluran Penanganan dengan Sosialisasi          Program    

Manajemen saluran penanganan bermaksud menyiapkan semacam strategi dan taktik, baik melalui 
komuniikasi formal maupun informal, dengan masing-masing jaringan komunikasinya, melalui 
hubungan atasan-bawahan, bawahan dengan bawahan, dan kepada kelompok-kelompok tertentu, 
termasuk mengatasi konflik yang terjadi. 

Hal yang membedakan antara sosialisasi program dengan manajemen saluran penanganan, yaitu: 
F Manajemen saluran penanganan dilakukan pada sasaran personil pelaksana yang belum 

menunjukan kewajiban dan tugas-tugas sehubungan dengan bimbingan dan konseling, secara 
nyata; sementara sosialisasi program bermaksud mengkomunikasikan program dan mengajak 
sasaran untuk bersama-sama merealisasikannya. 

F Manajemen saluran penanganan menghendaki dikembangkannya semacam format satuan 
layanan yang berisi strategi dan taktik manajemen, sementara sosialisasi menekankan pada 
bagaimana caranya menawarkan kerjasama sebagaimana termuat dalam satuan layanan dan 
kegiatan pendukung. 

F Manajemen saluran penanganan dapat dilakukan bersamaan dengan sosialisasi program, tetapi 
juga dapat merupakan tindak lanjut dari sosialisasi bila hasil-hasil dari kegiatan tersebut belum 
nyata. 

· Saluran atau Jaringan Penanganan Efektif    
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Manajemen saluran penanganan efektif menghendaki semua saluran dikenali, dan jaringan yang ada 
dipahami beserta sifat-sifat komunikasinya. 

Manajemen saluran penanganan efektif dilakukan dengan komunikasi. Komunikasi adalah 
pertukaran pesan di antara personil yang terlibat dalam penanganan, dengan maksud mengubah 
tingkah laku (kognitif, afektif dan psikomotor) masing-masing. Pertukaran pesan itu melalui jalan 
tertentu, yang disebut saluran, atau jaringan komunikasi. 

Ø Jaringan Komunikasi formal 
Pesan dalam organisasi bimbingan dan konseling melalui saluran dari atas ke bawah, dari bawah 
ke atas dan secara horizontal. 
F Komunikasi ke bawah 

Kebanyakan komunikasi pimpinan sekolah kepada guru pembimbing digunakan untuk 
menyampaikan pesan-pesan (informasi) yang berkenaan dengan tugas-tugas dan 
pemeliharaan. Pesan tersebut biasanya berhubungan dengan pengarahan tujuan, disiplin, 
perintah, pertanyaan dan kebijaksanaan umum. 

F Komunikasi ke atas 
Tujuan komunikasi ke atas adalah untuk memberikan balikan, memberikan saran dan 
mengajukan pertanyaan. 

F  Komunikasi horizontal 
Komunikasi horizontal sangat penting untuk koordinasi pekerjaan dengan pihak-pihak 
terkait. 

Ø Jaringan komunikasi informal 
Komunikasi informal terjadi jika guru pembimbing berkomunikasi kepada personil lainnya tanpa 
memperhatikan posisi mereka dalam struktur organisasi, kalaupun ada, itu mungkin sedikit. 
Dalam komunikasi informal banyak informasi pribadi muncul dari interaksi antara personil di 
sekolah dan mengalir keseluruh organisasi tanpa dapat diperkirakan. Komunikasi demikian lebih 
dikenal dengan desas desus atau kabar angin. 

Perencanaan dan Implementasi Managemen Saluran   

1. Perencanaan Managemen Saluran 

 Manajemen saluran menghendaki adanya strategi dan taktik tertentu, dan oleh karena itu, faktor 
perencanaannya menjadi amat penting. 

Merencanakan uraian kegiatan, berarti mengemukakan langkah-langkah, yang antara lain mengikuti 
langkah-langkah: 

· Menghubungi pihak-pihak “penghubung”. 
· Memulai pembicaraan dan apa yang hendak ditekankan. 

· Menghadapi apa yang akan terjadi dan mengatasi hambatan. 

a. Merencanakan pembicaraan dan apa yang hendak ditekankan 

Manajer saluran antara lain bertujuan untuk menyamakan persepsi, mengubah tingkah laku dan 
memperkuatnya, dengan tetap memperlakukan subjek secara manusiawi. Caranya dapat 
dilakukan dengan memberitahu, persuasi dan mengingatkan. Cara-cara ini dapat direncanakan 
bila dipahami kerangka AIDA (Attention, Interest, Desire, Action), di mana kerangka ini juga 
menunjuk kepada taktik penanganan, yaitu: 
F Menarik dan mendapatkan perhatian subjek (Attention). 
F Menimbulkan dan mempertahankan minat (Interest). 
F Menimbulkan keinginan untuk bekerja sama (Desire). 
F Memberikan perlakuan untuk menyamakan persepsi dan mengubah serta memperkuat 

perilaku yang telah diubah (Action) 

b. Pihak-pihak yang disertakan dan peranan mereka 

Hal ini sangat bermanfaat terutama yang menyangkut peranan sebagai bridge, Liasion, dan 
Cosmopolites. Bridge yakni sebagai penghubung. Individu sebagai penghubung ini, yang 
sebenarnya adalah anggota kelompok yang menjadi sasaran, dapat diajak untuk membantu 
kelancara penanganan saluran. 
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Liasison, yakni yang sama peranannya selaku bridge, tetapi individu yang bersangkutan bukanlah 
anggota dari suatu kelompok; ia merupakan penghubung antara satu kelompok dengan 
kelompok lainnya. 

Cosmopolite, juga berarti penghubung. Cosmopolite dicirikannya kebiasaan mengumpulkan informasi 
dari sumber-sumber, baik dari dalam maupun dari luar sekolah, dan juga ia dapat menyampaikan 
informasi. Individu yang berperan demikian perlu dikenali, karena akan dapat banyak 
memberikan informasi, dan juga untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada 
sasaran. 

2. Implementasi Managemen Saluran Penanganan    

  Pengertian akan seseorang akan arti penting bimbingan kepada siswa sampai kepada derajat tertentu 
pada apa yang ia butuhkan, yakni tentang memikirkan peranannya di sekolah dan tentang dirinya 
sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penghayatan tentang apa sebenarnya keinginan dan kepentingan 
mereka. 

Dunia manajemen saluran ini adalah dunia sikap dan kepercayaan subjek sasaran. Sikap adalah 
kecenderungan subjek untuk menerima atau menolak suatu objek. 

Objek sikap dan kepercayaan tersebut haruslah objek yang dapat diterima dan dipercayai. Objek yang 
dapat diterima adalah objek yang positif, penting dan bermakna bagi seseorang, dari bukti-bukti yang 
ada dan hasil yang ditunjukan membuat kepercayaan tumbuh. 

Dalam menyampaikan fakta perlu dipertimbangkan antara lain dari segi kata-kata yang tepat yang 
hendak digunakan. Hendaknya hindari kata-kata yang mempunyai maksud emosional yang tidak 
enak. Selalu berusaha bagaimana subjek sasaran menyimak kata-katanya. 

Kita tidak boleh lupa bahwa guru pembimbing juga manusia. Perasaannya sendiripun terjalin dalam 
hubungan komunikasi itu. Ia haruslah orang yang menerima, sebagai mana ia menerima klien-
kliennya dalam konseling, yang menaruh perhatian kepada bermacam-macam orang. Satu sikap yang 
menghalangi hubungan baik ialah sikap tidak senang. 

Pokok-pokok manajemen saluran: 
· Subjek yang menimbulkan ketidaksenangan tersebut mungkin hanya merupakan gejala 

permukaan saja, mungkin ada sejumlah hal yang menyebabkannya, disadari atau tidak. 
· Perlu adanya kesabaran dan banyak mendengarkan apa yang dikatakan subjek. 

· Memahami subjek sasaran dengan menggunakan kerangka acuan internal. Dan bukan menurut 
pandangan guru pembimbingnya sendiri. 

· Menerima apa yang dikatakan dengan tidak membenarkan atau menyalahkan, yakni menerima 
apa yang dikatakan dengan seluruh kepribadian subjek sebagai manusia. 

Mengatasi Konflik    

1. Guru Pembimbing dan Konflik 

 Di sekolah tidak jarang terjadi konflik, baik konflik pribadi maupun dalam hubungannya dengan 
orang lain. Kegiatan sosialisasi program dan manajemen saluran antara lain dimaksudkan untuk 
mengatasi konflik, meskipun untuk melaksanakannya dapat menimbulkan konflik tersendiri. 

Konflik dapat muncul dalam beberapa bentuk, misalnya konflik mengenai pencapaian tujuan, 
penggunaan waktu efektif, antar kepentingan, dan konflik antar harapan terhadap perilaku dan 
kinerja yang diinginkan dengan kenyataannya. 

Seorang guru pembimbing dapat terhindar dari konflik interpersonal bila ia mudah mengalami 
hubungan antar pribadi dengan kerabat kerja di sekolah. 

2. Manfaat Konflik 

 Konflik tidak perlu ditakuti dan dihindari. Tidak adanya konflik merupakan adanya ketidakpedulian 
dan ketidak terlibatan. 

Beberapa manfaat konflik, sebagai berikut: 
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· Konflik membuat kita sadar, meningkatkan kesadaran dan memahami diri serta membangkitkan 
tenaga dan motivasi untuk mengatasi masalah yang perlu diselesaikan. 

· Konflik mendorong perubahan dan membuat kehidupan lebih menarik. 

· Keputusan yang lebih baik umumnya dibuat setelah adanya tanggapan-tanggapan dan perbedaan 
pendapat, serta mengurangi kejengkelan karena konflik dibuka dan diselesaikan. 

· Konflik memperdalam dan memperkaya suatu kehidupan. 

3. Sumber-sumber Konflik 

 Sumber konflik pada dasarnya berasal dari kebutuhan dan pemuasannya. Kebutuhan tersebut 
sifatnya personal, yakni orang per orang, kelompok dan organisasi. 

4. Strategi Menghadapi Konflik    

 Dengan mengkaji kebiasaan individu dalam mengatasi konflik, Sadli mengemukakan lima strategi, 
yaitu: 

· Menarik diri untuk menghindari konflik. 
· Berusaha mengalahkan lawan-lawannya dengan memaksakan kehendak. 

· Ingin diterima dan disukai orang lain. 
· Mementingkan tujuan dirinya dan juga orang lain. 
· Memelihara hubungan baik dengan berlindung pada peraturan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Strategi menghadapi konflik 
 
 Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa, penanganan efektif menghendaki “kepentingan tujuan 

tinggi dan kepentingan hubungan baik juga tinggi” (kode kolom 1), yakni mementingkan tujuan 
bersama dengan tetap menjaga hubungan baik yang positif yang tinggi. 
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     Evaluasi Proses dan Hasil serta Tindaklanjut 

Konsep Evaluasi Dalam Penanganan Efektif 

Pendapat Kaufman dan Thomas (1980) mengenai perbedaan antara penelahaan dan kebutuhan dan 
evaluasi. Mereka mengemukakan bahwa dengan penelahaan kebutuhan membantu kita untuk 
mengetahui apa yang seharusnya kita kerjakan untuk menutup kesenjangan, yakni pada awal kegiatan, 
yang menjadi dasar untuk menyusun program, sedangkan evaluasi membantu kita untuk mengetahui apa 
yang harus kita lakukan pada saat program sedang berlangsung. 

Evaluasi membantu untuk membuat sesuatu lebih baik, karena berkat hasil-hasil evaluasilah dapat 
diambil tindakan tertentu. Evaluasi membantu untuk mengidentifikasi kesenjangan antara hasil-hasil 
yang dicapai saat ini dan hasil-hasil yang diinginkan, ketika program sedang berjalan, dan evaluasi 
membantu mencapai tujuan-tujuan berkat informasinya. 

Menilai Proses dan Hasil Penanganan    

1. Mengembangkan Alat Ukur  
 Mengembangkan alat ukur atau instrumen dalam penanganan, mirip dengan mengembangkan alat 

ukur dalam mengukur hasil belajar, karena memang sumber pengembangannya berasal dari referensi 
yang sama, dengan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Oleh karena itu, ada sejumlah langkah yang 
harus ditempuh dalam menyusun alat ukur. Langkah tersebut antara lain: 

· Menentukan sasaran penilaian. Maksudnya adalah apa tujuan dari penilaian, yakni ada sesuatu yang 
diinginkan yang perlu ditunjukkan oleh subjek (siswa). 

· Membuat tabel kisi-kisi. Maksudnya, mencanangkan tentang: 
Ø rincian tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. 
Ø Rincian kegiatan bidang bimbingan. 
Ø Materi pokok/sub materi pokok. 
Ø Indikatornya. 
Ø Teknik yang digunakan. 
Ø Sumber data. 

· Membuat butir-butir alat ukur. Setelah membuat kisi-kisi seperti di atas, langkah berikutnya adalah 
membuat butir-butir soal atau membuat pertanyaan-pertanyaan. Butir-butir soal yang dimaksud 
dibuat berdasarkan indikator pada tabel kisi-kisi. Berdasarkan contoh untuk masing-masing indikator 
tersebut. Butir-butir pertanyaan yang dapat dikemukakan antara lain: 

 

 
 

No 

 
 

Sasaran 

Bidang 
kegiatan 

bimbingan 
yang dinilai 

 
Materi pokok/sub 

materi pokok 

 
 

Indikator 

 
 

Teknik 

 
 

Sumber data 

1 Perubahan 
tingkah laku 

Bimbingan 
pribadi 

Pemahaman 
tentang 

kelemahan diri 

Kelemahan 
dalam pengguna-

an waktu luang  
di rumah 

- Pedoman 
wawancara 

- Kuesioner 

- Orang tua 
- Siswa 

2 Perubahan 
tingkah laku 

Bimbingan 
sosial 

Kekampuan 
menyampaikan 

pendapat 

Melalui ragam 
lisan 

- Pedoman 
wawancara 

- Kuesioner 

- Siswa 
- Guru 

pembimbing 
3 Perubahan 

tingkah laku 
Bimbingan 

belajar 
Disiplin belajar Disiplin 

memenuhi jadwal 
belajar dirumah 

- Pedoman 
wawancara 

- Kuesioner 

- Orang tua 
- Siswa 

4 Ungkapan 
pemahaman 

Bimbingan 
karir 

Pemahaman diri 
berkenaan 

dengan rencana 
karir 

Pemahaman 
akan minat 

- Observasi 
- Wawancara 
 

- Siswa 
- Guru 

pembimbing 

Tabel: Kisi-kisi pengembangan alat ukur 
 

2. Mengembangkan Kriteria Penilaian 
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 Kriteria adalah sesuatu yang menggambarkan ukuran keadaan yang dikehendaki. Ukuran keadaan 
yang dikehendaki dalam penanganan efektif adalah ukuran keadaan yang realistis, yang dapat 
dilakukan usaha-usaha untuk mencapainya. 

3. Penilaian Formatif 

 Sebagaimana telah disebut, ada dua jenis kegiatan yang dilakukan dalam evaluasi formatif, yakni 
evaluasi pelaksanaan dan memonitor kemajuan. Kedua evaluasi ini tidak dapat dipisahkan, yang 
pertama menunjuk kepada seberapa jauh kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan 
hambatan-hambatan yang ditemui, dan kedua, sejauh mana tujuan yang telah dicapai. 

4. Penilaian Proses 

 Semua usaha penilaian dalam penanganan efektif dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang 
usaha-usaha pembimbingan yang dilaksanakan atas dasar satuan layanan dan kegiatan pendukung, 
yang secara profesional dijalankan oleh guru pembimbing. Oleh karena itu penilaian tidak dapat 
dilakukan terhadap pembimbingan yang tidak didasarkan atas program, apalagi “bimbingan” yang 
diberikan oleh sementara pihak di sekolah, yang sebenarnya bertentangan dengan profesi bimbingan 
dan konseling di sekoklah. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari kegiatan haruslah 
informasi aktual, yakni informasi mengenai apa yang sedang terjadi, yang sedang dihadapi ketika 
pembimbingan berlangsung. 

5. Menilai Diri Sendiri 

 Sebagai pembimbing, ia harus menunjukan hingga manakah subjek berhasil memenuhi kriteria dan 
mencapai tujuan. Akan tetapi, ia tidak ingin penilaian itu datang dari dirinya saja, ia juga 
mengusahakan subjek dapat menilai dirinya sendiri. Subjek sendiri harus turut secara aktif dalam 
evaluasi karena dialah orang utama yang perlu menilai usahanya, sebab dialah yang bertanggung 
jawab atas dirinya dan meningkatkan perkembangan berdasarkan evaluasi itu. 

6. Evaluasi Hasil 

 Untuk mengetahui pencapaian hasil objektif diperlukan alat ukur objektif. 

7. Perolehan Siswa dan Guru Pembimbing 

 Pencapaian siswa adalah pencapaian pada ukuran keadaan yang dikehendaki, dan pada setiap 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penanganan efektif, perolehan tersebut ditunjukkan 
melalui hasil-hasil dari setiap satuan layanan, dan kegiatan pendukungnya, kemudian hasil-hasil dari 
kegiatan implementasi program selama satu satuan catur wulan, pada akhirnya untuk mencapai 
tujuan akhir misalnya pada suatu tahun ajaran. 

Perolehan guru pembimbing adalah keadaan pencapaiannya pada tujuan, yang menunjuk kepada: 
tujuan apa saja yang telah dicapai, tujuan aman yang belum berhasil, mengapa ia belum dapat 
mencapai tujuan yang diinginkan, apa saja yang terjadi, apa yang kurang, dan apa yang perlu 
ditambahkan. Dalam penanganan efektif, perolehan tersebut ditunjukan dalam pencapaian hasil 
melaksanakan setiap satuan layanan dan kegiatan pendukung, dalam mencapai produk implementasi 
program, dan hasil-hasil yang berupa output. 

8. Menilai Dampak Keseluruhan Program 

 Dalam penanganan efektif, informasi hasi; evalusi tidak cukup sampai disitu. Guru pembimbing 
menginginkan informasi yang lebih lengkap lagi, yakni mengenai dampak keseluruhan program. 
Guru pembimbing perlu secara jujur menyaksikan keadaan, misalnya apakah ada hal-hal yang guru 
pembimbing tidak rencanakan tetapi beberapa personil sekolah mengatakan itu sebagai akibat dari 
programnya. 

Tindak Lanjut Penanganan    

Kegiatan tindak lanjut bukanlah kegiatan yang terpisah, kegiatan tindak lanjut dilaksanakan dengan suatu 
pertimbangan-pertimbangan tertentu, yang dibuat atas dasar hasil suatu penilaian. 

Tindak lanjut yang dikemukakan pada tahap siklus implementasi program adalah tindak lanjut setelah 
program berakhir masa pelaksanaannya. 
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Keg. Evaluasi 
----------------- 
Status 
Perolehan 

 
Evaluasi proses 

 
Evalusi formatif 

 
Evaluasi 
dampak 

 
Evaluasi hasil 

 
 

Perolehan 
siswa 

(1)  
Tindak lanjut 
singkat dan 

segera 

(2) 
Tindak lanjut 

mengikuti 
layanan lain 

(3) 
Melengkapi 

informasi yang 
telah diperoleh 

 

 
Perolehan guru 
pembimbing 

(4) 
Tindak lanjut 
singkat dan 

segera 

(5) 
Tindak lanjut 

memberi 
layana lain 

(6) 
Melengkapi 

informasi yang 
telah diperoleh 

 

 

Hambatan 
penilian dan 
dalam 
perolehan 

(7) 
Menemukan 

alternatif 
pemecahan 

(8) 
Menemukan 

alternatif 
pemecahan 

(9) 
Menemukan 

alternatif 
pemecahan 

 

Tabel: Tindak lanjut penanganan efektif 
 

 

Daftar Pustaka: 

Drs. Ridwan, M.Pd. Penanganan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 
2004. 

(10) 

Menusun dan 
mengembang-

kan satuan-
satuan layanan 

dan satuan 
kegiatan 

pendukung 

baru 
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