
 

11 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Kompetensi Profesional guru pembimbing berdasarkan SKAKK 

2.1.1. Pengertian Kompetensi  

      Kompetensi mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, keterampilan, 

dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu (Rustyah, 1982). Kompetensi 

menurut UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan: pasal 1 (10), “Kompetensi 

adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan”. 

      Menurut Mulyasa (2013) menyatakan bahwa kompetensi mengacu pada 

kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan, 

kompetensi menunjuk kepada performa dan perbuatan yang rasional untuk 

memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. 

      Sedangkan menurut Usman (1990) kompetensi berarti suatu hal yang 

menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif 

maupun yang kuantitatif. 

      Penulis menyimpulkan bahwa kompetensi adalah penguasaan terhadap 

ketrampilan, sikap, pengetahuan yang dituntut dalam melaksanakan tugas-tugas 

sesuai profesinya atau pekerjaannya. 
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2.1.2. Pengertian Profesional  

      Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional diartikan sebagai “sesuatu 

yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya”.  Dengan kata lain, 

profesional yaitu serangkaian keahlian yang dipersyaratkan untuk melakukan 

suatu pekerjaan yang dilakukan secara efesien dan efektif dengan tingkat keahlian 

yang tinggi dalam rangka untuk mencapai tujuan pekerjaan yang maksimal. 

      Berlandaskan pada pengertian tersebut di atas, Arikunto (1993) memberikan 

definisi profesional sebagai berikut.  Pertama, di dalam pekerjaan profesional 

diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang 

dipelajari dari suatu lembaga (baik formal maupun tidak), kemudian diterapkan di 

masyarakat untuk pemecahan masalah. Kedua, seorang profesional dapat 

dibedakan dengan seorang teknisi dalam hal pemilikan filosofi yang kuat untuk 

mempertanggung-jawabkan pekerjaannya, serta mantap dalam menyikapi dan 

melaksanakan pekerjaannya. Ketiga, seorang yang bekerja berdasarkan profesinya 

memerlukan teknik dan prosedur yang ilmiah serta memiliki dedikasi yang tinggi 

dalam menyikapi lapangan pekerjaan yang berdasarkan atas sikap seorang ahli.  

      Penulis menyimpulkan bahwa profesional adalah suatu keahlian yang 

dipergunakan untuk melakukan suatu perkerjaan tertentu sesuai dengan bidangnya 

guna mencapai tujuan pekerjaan yang diinginkan secara maksimal. 
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2.1.3. Pengertian Kompetensi Profesional 

      Arikunto (1993: 239) menjelaskan bahwa kompetensi profesional berarti 

“Guru harus memiliki pengetahuan yang luas serta dalam tentang subject matter 

(bidang studi) yang akan diajarkan, serta penguasaan metodologi dalam arti 

memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta 

mampu menggunakan dalam proses belajar mengajar”. 

      Sesuai PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan pasal 28 

(3) menyatakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya 

membimbing peserta didik memenuhi standart kompetensi yang ditetapkan. 

      Penulis menyimpulkan bahwa kompetensi profesional adalah suatu 

penguasaan terhadap keterampilan, sikap, pengetahuan yang harus dimiliki guru 

dalam menjalankan profesinya yang mana guru dituntut untuk memiliki 

pengetahuan serta kemampuan dalam membimbing guna untuk mencapai tujuan 

pekerjaan secara maksimal. 

2.1.4. Pengertian guru pembimbing (Konselor) 

      Menurut Winkel, W.S (2004), konselor sekolah adalah seorang tenaga 

profesional yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan 

mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan Bimbingan dan Konseling. 

Menurut Ahmadi dan Rohani (1991) konselor adalah petugas profesional yang 

secara formal disiapkan oleh lembaga atau intuisi pendidikan yang berwenang 
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mendapatkan pendidikan khusus bimbingan dan konseling, secara ideal berijasah 

sarjana dari FIP-IKIP, jurusan/ program studi bimbingan dan konseling atau 

jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan serta didik secara khusus untuk 

menguasai seperagkat kompetensi yang diperlukan bagi pekerja bimbingan dan 

konseling. 

      Penulis menyimpulkan bahwa guru pembimbing adalah seorang tenaga 

profesional yang mendapat pendidikan khusus bimbingan dan konseling berijasah 

Sarjana dari Progdi Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi dan bekerja 

sesuai dengan bidangnya secara profesional.  

2.1.5. Standart Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK) 

2.1.5.1 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor  

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor Berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tanggal 11 Juni 2008 

A. Pendahuluan 

      Kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional 

sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari kiat 

pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling. Kompetensi 

akademik merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi profesional, yang 

meliputi : (1) memahami secara mendalam konseli yang dilayani, (2) menguasai 

landasan dan kerangka teoritik bimbingan dan konseling, (3) menyelenggarakan 
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pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan dan (4) mengembangkan 

pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan. Unjuk kerja konselor 

sangat dipengaruhi oleh kualitas penguasaan keempat kompetensi tersebut. 

Kompetensi akademik dan profesional konselor secara terintegrasi membangun 

keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. 

B. Kualifikasi Akademik Konselor 

      Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan 

pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling 

dan program Pendidikan Profesi Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara 

program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sedangkan bagi 

individu yang menerima pelayanan bimbingan dan konseling disebut konseli, dan 

pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dan nonformal 

diselenggarakan oleh konselor. 

      Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan 

formal dan nonformal adalah : 

1. Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling 

2. Berpendidikan profesi konselor 

 

 

 



 

16 

 

C. Kompetensi Konselor 

      Rumusan Standar Kompetensi Konselor telah dikembangkan dan dirumuskan 

atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja 

konselor. Namun bila ditata ke dalam empat kompetensi pendidik sebagaimana 

tertuang dalam PP 19/2005, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional 

konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial dan profesional sebagai berikut.   

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI 

A. KOMPETENSI PEDAGOGIK 

1. Menguasai teori dan praksis 

pendidikan 

1.1 Menguasai ilmu pendidikan dan 

landasan keilmuannya 

1.2 Mengimplementasikan prinsip-

prinsip pendidikan dan proses 

pembelajaran 

1.3 Menguasai landasan budaya 

dalam praksis pendidikan 

2. Mengaplikasikan perkembangan 

fisiologis dan psikologis serta 

perilaku konseli 

2.1 Mengaplikasikan kaidah-kaidah 

perilaku manusia, perkembangan 

fisik dan psikologis individu 

terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling dalam 

upaya pendidikan. 

2.2 Mengaplikasikan kaidah-kaidah 

kepribadian, individualitas dan 

perbedaan konseli terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam upaya 

pendidikan 

2.3 Mengaplikasikan kaidah-kaidah 

belajar terhadap sasaran 

pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam upaya 

pendidikan 

2.4 Mengaplikasikan kaidah-kaidah 

keterbakatan terhadap sasaran 
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pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam upaya 

pendidikan 

2.5 Mengaplikasikan kaidah-kaidah 

kesehatan mental terhadap 

sasaran pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam upaya 

pendidikan 

3. Menguasai esensi pelayanan 

bimbingan dan konseling dalam 

jalur, jenis, dan jenjang satuan 

pendidikan 

3.1 Menguasai esensi bimbingan dan 

konseling pada satuan jalur 

pendidikan formal, nonformal 

dan informal 

3.2  Menguasai esensi bimbingan 

dan konseling pada satuan jenis 

pendidikan umum, kejuruan, 

keagamaan dan khusus 

3.3 Menguasai esensi bimbingan dan 

konseling pada satuan jenjang 

pendidikan anak usia dini, dasar 

dan menengah serta tinggi 

B. KOMPETENSI KEPRIBADIAN 

4. Beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa 

4.1 Menampilkan kepribadian yang 

beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa 

4.2 Konsisten dalam menjalankan 

kehidupan beragama dan toleran 

terhadap pemeluk agama lain 

4.3 Berakhlak mulia dan berbudi 

pekerti luhur 

5. Menghargai dan menjunjung 

tinggi nilai-nilai kemanusiaan, 

individualitas dan kebebasan 

memilih  

5.1 Mengaplikasikan pendangan 

positif dan dinamis tentang 

manusia sebagai makhluk 

spiritual, bermoral, sosial, 

individual dan berpotensi 

5.2 Menghargai dan 

mengembangkan potensi positif 

individu pada umumnya dan 

konseli pada khususnya 

5.3 Peduli terhadap kemaslahatan 

manusia pada umumnya dan 

konseli pada khususnya 

5.4 Menjunjung tinggi harkat dan 
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martabat manusia sesuai dengan 

hak asasinya 

5.5 Toleran terhadap permasalahan 

konseli 

5.6 Bersikap demokratis 

6. Menunjukkan integritas dan 

stabilitas kepribadian yang kuat 

6.1 Menampilkan kepribadian dan 

perilaku yang terpuji (seperti 

berwibawa, jujur, sabar, ramah, 

dan konsisten) 

6.2 Menampilkan emosi yang stabil 

6.3 Peka, bersikap empati, serta 

menghormati keragaman dan 

perubahan 

6.4 Menampilkan toleransi tinggi 

terhadap konseli yang 

menghadapi stres dan frustasi 

7. Menampilkan kinerja berkualitas 

tinggi 

7.1 Menampilkan tindakan yang 

cerdas, kreatif, inovatif dan 

produktif 

7.2 Bersemangat, berdisiplin dan 

mandiri 

7.3 Berpenampilan menarik dan 

menyenangkan 

7.4 Berkomunikasi secara efektif 

C. KOMPETENSI SOSIAL 

8. Mengimplementasikan kolaborasi 

intern di tempat bekerja 

8.1 Memahami dasar, tujuan, 

organisasi dan peran pihak-pihak 

lain (guru, wali kelas, pimpinan 

sekolah/madrasah, komite 

sekolah/madrasah) di tempat 

bekerja 

8.2 Mengkomunikasikan dasar, 

tujuan dan kegiatan pelayanan 

bimbingan dan konseling kepada 

pihak-pihak lain di tempat 

bekerja 

8.3 Bekerja sama dengan pihak-

pihak terkait di dalam tempat 

bekerja (seperti guru, orang tua, 

tenaga administrasi) 

9. Berperan dengan organisasi dan 9.1 Memahami dasar, tujuan dan 
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kegiatan profesi bimbingan dan 

konseling 

AD/ART organisasi profesi 

bimbingan dan konseling untuk 

pengembangan diri dan profesi  

9.2 Mentaati Kode Etik profesi 

bimbingan dan konseling 

9.3 Aktif dalam organisasi profesi 

bimbingan dan konseling untuk 

pengembangan diri dan profesi 

10. Mengimplementasikan kolaborasi 

antar profesi 

10.1 Mengkomunikasikan aspek-

aspek profesional bimbingan dan 

konseling kepada organisasi 

profesi lain 

10.2 Memahami peran organisasi 

profesi lain dan 

memanfaatkannya untuk 

suksesnya pelayanan bimbingan 

dan konseling 

10.3 Bekerja dalam tim bersama 

tenaga paraprofesional dan 

profesional profesi lain 

10.4 Melaksanakan referal kepada ahli 

profesi lain sesuai dengan 

keperluan  

D. KOMPETENSI PROFESIONAL 

11. Menguasai konsep dan praksis 

asesmen untuk memahami 

kondisi, kebutuhan, dan masalah 

konseli 

11.1 Menguasai hakikat asesmen 

11.2 Memilih teknik asesmen, sesuai 

dengan kebutuhan pelayanan 

bimbingan dan konseling 

11.3 Menyusun dan mengembangkan 

instrumen asesmen untuk 

keperluan bimbingan dan 

konseling 

11.4 Mengadministrasikan asesmen 

untuk mengungkapkan masalah-

masalah konseli 

11.5 Memilih dan 

mengadministrasikan teknik 

asesmen pengungkapan 

kemampuan dasar dan 

kecenderungan pribadi konseli 

11.6 Memilih dan 

mengadministrasikan instrumen 

untuk mengungkapkan kondisi 



 

20 

 

aktual konseli berkaitan dengan 

lingkungan 

11.7 Mengakses data dokumentasi 

tentang konseli dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling 

11.8 Menggunakan hasil asesmen 

dalam pelayanan bimbingan dan 

konseling dengan tepat 

11.9 Menampilkan tanggung jawab 

profesional dalam praktik 

asesmen 

12. Menguasai kerangka teoritik dan 

praksis bimbingan dan konseling 

12.1 Mengaplikasikan hakikat 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

12.2 Mengaplikasikan arah profesi 

bimbingan dan konseling 

12.3 Mengaplikasikan dasar-dasar 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

12.4 Mengaplikasikan pelayanan 

bimbingan dan konseling sesuai 

kondisi dan tuntutan wilayah 

kerja 

12.5 Mengaplikasikan pendekatan/ 

model/ jenis pelayanan dan 

kegiatan pendukung bimbingan 

dan konseling 

12.6 Mengaplikasikan dalam praktik 

format pelayanan bimbingan dan 

konseling 

13. Merancang program Bimbingan 

dan Konseling 

13.1 Menganalisis kebutuhan konseli 

13.2 Menyusun program bimbingan 

dan konseling yang berkelanjutan 

berdasar kebutuhan peserta didik 

secara komprehensif dengan 

pendekatan perkembangan 

13.3 Menyusun rencana pelaksanaan 

program bimbingan dan 

konseling 

13.4 Merencanakan sarana dan biaya 

penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling 

14. Mengaplikasikan program 14.1 Melaksanakan program 
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Bimbingan dan Konseling yang 

komprehensif 

bimbingan dan konseling 

14.2 Melaksanakan pendekatan 

kolaboratif dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling 

14.3 Memfasilitasi perkembangan 

akademik, karir, personal, dan 

sosial konseli 

14.4 Mengelola sarana dan biaya 

program bimbingan dan 

konseling 

15. Menilai proses dan hasil kegiatan 

Bimbingan dan Konseling 

15.1 Melakukan evaluasi hasil, proses 

dan program bimbingan dan 

konseling 

15.2 Melakukan penyesuaian proses 

pelayanan bimbingan dan 

konseling 

15.3 Menginformasikan hasil 

pelaksanaan evaluasi pelayanan 

bimbingan dan konseling kepada 

pihak terkait 

15.4 Menggunakan hasil pelaksanaan 

evaluasi untuk merevisi dan 

mengembangkan program 

bimbingan dan konseling 

16. Memiliki kesadaran dan 

komitmen terhadap etika 

profesional 

16.1 Memahami dan mengelola 

kekuatan dan keterbatasan 

pribadi dan profesional 

16.2 Menyelenggarakan pelayanan 

sesuai dengan kewenangan dan 

kode etik profesional konselor 

16.3 Mempertahankan objektivitas 

dan menjaga agar tidak larut 

dengan masalah konseli 

16.4 Melaksanakan referal sesuai 

dengan keperluan 

16.5 Peduli terhadap identitas 

profesional dan pengembangan 

profesi 

16.6 Mendahulukan kepentingan 

konseli daripada kepentingan 

pribadi konselor 

16.7 Menjaga kerahasiaan konseli  

17. Menguasai konsep dan praksis 17.1 Memahami berbagai jenis dan 
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penelitian dalam Bimbingan dan 

Konseling 

metode penelitian 

17.2 Mampu merancang penelitian 

bimbingan dan konseling 

17.3 Melaksanakan penelitian 

bimbingan dan konseling 

17.4 Memanfaatkan hasil penelitian 

dalam bimbingan dan konseling 

dengan mengakses jurnal 

pendidikan dan bimbingan dan 

konseling  

      Penulis menyimpulkan bahwa standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

konselor itu haruslah diperhatikan oleh seorang konselor. Standar kualifikasi 

akademik seorang konselor haruslah tamatan program pendidikan Sarjana (S1) 

Bimbingan dan Konseling dimana kualifikasi akademik dan Pendidikan Profesi 

Konselor (PPK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pendidikan 

profesional konselor. Standart kompetensi konselor meliputi empat kompetensi 

yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. Kompetensi profesional terdiri dari 7 sub kompetensi 

yaitu (1) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, 

kebutuhan, dan masalah konseli, (2) Menguasai konsep dan praksis asesmen 

untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli, (3) Merancang 

program Bimbingan dan Konseling, (4)Mengaplikasikan program Bimbingan dan 

Konseling yang komprehensif, (5) Menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan 

dan Konseling, (6) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, 

(7) Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam Bimbingan dan Konseling 
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2.2. Kinerja Guru Pembimbing 

2.2.1. Pengertian Kinerja 

      Menurut Ruky (2002), kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang 

diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau  kegiatan selama kurun waktu 

tertentu.  

      Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Simanjuntak (2005), yang 

mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas 

tertentu. 

      Menurut Mangkunegara, Anwar Prabu (2000), kinerja diartikan sebagai ”Hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”. Sedangkan menurut Nawawi. H. Hadari, yang dimaksud dengan 

kinerja adalah “Hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat 

fisik/mental maupun non fisik/non mental.” 

      Penulis menyimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil dari pekerjaan yang 

dicapai oleh tenaga profesional. 

2.2.2. Pengertian Guru Pembimbing (konselor)  

      Menurut Winkel (2004) konselor adalah seorang tenaga profesional yang 

memperoleh pendidikan khusus diperguruan tinggi dan mencurahkan seluruh 

waktunya pada pelayanan bimbingan.   

http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-kinerja-definisi-teori.html
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      Menurut Prayitno (1987) konselor sekolah adalah anggota staff sekolah yang 

bekerja secara profesional dengan administasitor, guru dan personil penunjang 

lainnya serta orang tua untuk meningkatkan perkembangan siswa secara total. 

      Penulis menyimpulkan bahwa guru pembimbing adalah seorang tenaga 

profesional yang memperoleh pendidikan khusus dalam bidang bimbingan dan 

konseling di sekolah ataupun di lembaga luar sekolah. 

2.2.3. Pengertian Kinerja Guru Pembimbing 

      Menurut Ahmadi dan Rohani HM (1991), Kinerja konselor adalah kegiatan 

atau cara kerja tenaga profesional baik pria atau wanita yang telah memperolah 

pendidikan khusus di perguruan tinggi yang berasal dari lulusan program studi 

bimbingan dan konseling dan secara ideal berijasah FIP-IKIP jurusan psikologi 

pendidikan dan bimbingan bertugas, bertanggung jawab, berhak penuh dan 

mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan dan konseling 

terhadap sejumlah peserta didik. 

      Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 993) kinerja konselor / guru 

pembimbing adalah perwujudan profesional yang secara sadar dan terarah untuk 

melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling. 

      Penulis menyimpulkan bahwa kinerja guru pembimbing adalah hasil dari 

suatu pekerjaan yang ditunjukkan oleh seorang guru pembimbing dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 
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2.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kinerja  

      Menurut  Mathis & Jackson dalam Sugiyo (2008:5), “ kinerja disamping 

dipengaruhi oleh kepuasan dan ketidakpuasan juga dipengaruhi oleh kemampuan 

individual, tingkat usaha yang dicurahkan, dan dukungan organisasi. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kinerja (Performance) merupakan fungsi dari 

kemampuan, usaha dan dukungan organisasi”.  

      Menurut Gibson (2001), ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap kinerja : 

a. Faktor individu : kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, 

pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang. 

b. Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan 

kepuasan kerja. 

c. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, 

sistem penghargaan (reward system). 

      Sedangkan menurut Anwar P. Mangkunegara (2005), ada dua faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang yaitu : 

a. Faktor individu 

      Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki 

integritas yang tinggi antara fungi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). 

Integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik maka individu tersebut 

memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal 
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utama individu manusia untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi 

dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-

hari dalam mencapai tujuan organisasi. 

b. Faktor lingkungan organisasi 

      Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam 

mencapai kinerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian 

jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, terget kerja yang menantang, pola 

komunikasi yang efektif, hubungan kerja yang harmonis, iklim kerja yang repek 

dan dinamis, peluang berkarir dan fasilitas kerja yang relatif memadai. 

      Dari beberapa faktor yang mempegaruhi kinerja seseorang tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dapat dibagi 

menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal  atau faktor 

yang ada dalam diri antara lain dapat dilihat dari psikis (rohani) dan fisiknya 

(jasmaniah), selain itu juga pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengalaman, 

sikap dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar 

diri meliputi struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem 

penghargaan (reward system), kondisi lingkungan kerja, hubungan dengan rekan 

kerja, serta iklim kerja yang respek dan dinamis, peluang berkarir dan fasilitas 

kerja yang relatif memadai. 
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2.2.5. Upaya Meningkatkan Kinerja 

      Mulyasa (2004:141) menyatakan bahwa ada beberapa upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tenaga kependidikan, antara lain : 

1. Pembinaan disiplin para tenaga kependidikan 

Pentingnya disiplin adalah menanamkan : 

a) Rasa hormat terhadap kewenangan (respect for authority) 

b) Upaya untuk menanamkan kerjasama (co-operative effort) 

c) Kebutuhan untuk berorganisasi ( the need for organization )  

d) Rasa hormat terhadap orang lain ( respect for others ) 

2. Pemberian motivasi 

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang 

datang dari luar maupun dari dalam organisasi tersebut. Dari berbagai 

faktor tersebut, motivasi merupakan faktor yang cukup dominan dan 

menggerakkan faktor-faktor lain kearah efektivitas kerja. Para tenaga 

kependidikan akan bekerja dengan sungguh-sungguh apabila memiliki 

motivasi yang tinggi. 

3. Penghargaan  

Penghargaan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kerja dan 

untuk mengurangi kegiatan yang kurang produktif. Melalui penghargaan 
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ini tenaga kependidikan dirangsang untuk meningkatkan kinerja yang 

positif dan produktif. 

4. Persepsi 

Persepsi yang baik akan menumbuhkan iklim kerja yang kondusif 

sekaligus akan meningkatkan produktifitas kerja. 

      Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kinerja, upaya-upaya yang 

dapat dilakukan oleh seorang tenaga kepandidikan antara lain dengan pembinaan 

kedisiplinan, meningkatkan motivasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, 

pemberian penghargaan, dan persepsi yang baik dalam bekerja dapat 

menumbuhkan iklim kerja yang kondusif serta dapat meningkatkan produktivitas 

kerja diharapkan dapat meningkat sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik 

pula. 

2.2.6. Penilaian Kinerja Guru Pembimbing 

      Penilaian kinerja dalam melaksanakan proses pembimbingan bagi guru 

Bimbingan Konseling (BK)/Konselor meliputi kegiatan merencanakan dan 

melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, 

menganalisis hasil evaluasi pembimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil 

pembimbingan. Agar konselor dapat melaksanakan kegiatan pemberian pelayanan 

bimbingan dan konseling dengan baik dan optimal maka mereka perlu diberikan 

penambahan, perluasan dan pendalaman tentang konsep-konsep yang 

berhubungan dengan kinerjanya. Suatu penilaian kinerja secara umum didasarkan 
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pada sifat-sifat dan karakteristik dari macam pekerjaan dan orangnya. Yusuf dan 

Nurihsan (2008:35) menyebutkan bahwa kinerja konselor disekolah adalah 

sebagai berikut : 

1) Memahami konsep-konsep bimbingan dan konseling, serta ilmu bantu 

lainnya. 

2) Memahami karakteristik pribadi siswa, khususnya tugas-tugas 

perkembangan siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

3) Mensosialisasikan (memasyarakatkan) program layanan bimbingan dan 

konseling 

4) Merumuskan perencanaan program layanan bimbingan dan konseling. 

5) Melaksanakan program layanan bimbingan, yaitu: layanan dasar 

bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual dan 

layanan dukungan sistem. Dalam hal ini, guru pembimbing (konselor) 

dituntut untuk memiliki pemahaman dan keterampilan dalam 

melaksanakan layanan-layanan: orientasi, informasi, bimbingan 

kelompok, konseling individual maupun kelompok, pembelajaran, 

penempatan dan referal. 

6) Mengevaluasi program hasil (perubahan sikap dan perilaku siswa, baik 

dalam aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir) 
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7) Menindaklanjuti (follow up) hasil evaluasi. Kegiatan tindak lanjut ini 

mungkin bisa berbentuk: usaha perbaikan/penyempurnaan program, 

peningkatan kualitas layanan, penambahan fasilitas, dan penyampaian 

informasi hasil evaluasi kepada pihak terkait di sekolah. 

8) Menjadi konsultan bagi guru dan orang tua siswa. Sebagai konsultan dia 

berperan untuk menolong mereka, melalui pemberian informasi, 

konsultasi atau dialog tentang hal ihwal siswa. Dengan kegiatan ini, guru 

dan orang tua diharapkan dapat membantu siswa dalam rangka 

mengembangkan dirinya secara optimal. Konsultasi dengan guru dapat 

menyangkut: motivasi belajar siswa, tingkah laku siswa, kebiasaan belajar 

siswa, dan pengelolaan kelas. 

9) Bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. 

10) Mengadministrasikan program layanan bimbingan. 

11) Menampilkan pribadi secara matang, baik menyangkut aspek emosional, 

sosial, maupun moral-spiritual. Berdasarkan temuan penelitian, sifat 

pribadi konselor atau guru pembimbing yang disenangi siswa adalah: baik 

hati/ramah, mau membantu memecahkan masalah siswa, bertanggung 

jawab, tidak pilih kasih/adil, berwawasan luas, memahami psikologi, 

kreatif, disiplin, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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12) Memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa mengembangkan 

model layanan bimbingan, seiring dengan kebutuhan dan masalah siswa, 

serta perkembangan masyarakat (sosial-budaya atau dunia industri) 

13) Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya kepada kepala sekolah. 

2.2.7. Syarat-syarat Guru Bimbingan dan Konseling 

      Pekerjaan guru bimbingan dan konseling di sekolah bukanlah suatu pekerjaan 

yang mudah dan ringan sebab individu-individu yang dihadapi sehari-hari di 

sekolah satu dengan yang lainnya memiliki permasalahan yang berbeda-beda, 

masing-masing individu mempunyai keunikan atau kekhasan baik dalam aspek 

tingkah laku, kepribadian maupun sikap-sikapnya. 

      Oleh karena itu seorang guru bimbingan dan konseling ( konselor ) harus 

memenuhi persyaratan tertentu, diantaranya persayaratan pendidikan formal, 

kepribadian, kemampuan dan pengalaman khusus. 

a. Syarat yang berkenaan dengan pendidikan 

      Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan profesional. Setiap 

pekerjaan profesional menuntut persyaratan-persyaratan tertentu anatara lain 

pendidikan. Syarat pendidikan formal ideal berijasah sarana yang menguasai 

berbagai bidang ilmu, antara lain ilmu pendidikan, psikologi umum, psikologi 

perkembangan, psikologi kepribadian, pengukuran dan penilaian, statistik, 

organisasi program bimbingan, teori dan praktik penyuluhan, dan metode-metode 

mengajar. Dan bidang yang harus dikuasai meliputi antara lain : 
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1. Proses konseling 

2. Pemahaman individu 

3. Informasi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, jabatan, atau karir 

4. Administrasi dan kaitannya dalam program bimbingan 

5. Prosedur penelitian dan penilaian bimbingan 

      Bidang-bidang tersebut akan membantu pembimbingannya juga konsep-

konsep, teori-teori dan praktik pelayanan bimbingan dan konseling. 

b. Syarat yang berkenaan dengan kepribadian 

      Seorang guru bimbingan dan konseling harus mempunyai kepribadian yang 

baik, karena pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan sangat berkaitan 

dengan pembentukan perilaku dan kepribadian konseli ( siswa). Upaya ini akan 

efektif apabila dilakukan oleh seorang yang memiliki kepribadian baik pula.  

      Seorang konselor sekolah di dalam mengadakan kontak dengan orang lain 

harus memiliki sifat-sifat kepribadian tertentu, diantaranya : 

1. Memiliki pemahaman terhadap orang lain secara obyektif dan simpatik 

2. Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain secara baik 

dan lancar 

3. Memahami batas kemampuan yang ada pada dirinya sendiri 
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4. Memiliki minat yang mendalam mengenai murid-murid dan sungguh-

sungguh dalam memberikan bantuan 

5. Memiliki kedewasaan pribadi, spiritual, mental, sosial dan fisik 

      Hal ini semua akan membantu kesuksesan guru pembimbing atau konselor 

dalam menjalankan tugasnya. 

c. Syarat yang berkenaan dengan pengalaman 

      Pengalaman memberikan pelayanan bimbingan dan konseling berkontribusi 

terhadap keluasan wawasan pembimbing atau konselor yang bersangkutan. Syarat 

pengalaman bagi calon guru BK setidaknya pernah diperolah melalui praktik 

mikro konseling, yakni praktik BK dalam laboratorium BK dan makro konseling 

yakni praktik pengalaman lapangan (PPL) bimbingan konseling. 

d. Syarat yang berkenaan dengan kemampuan 

      Kepemilikan kemampuan atau kompetensi dan ketrampilan oleh guru 

pembimbing atau konselor merupakan suatu keniscayaan. Hal itu membuat guru 

pembimbing atau konselor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 

      Konselor harus memiliki intuisi san penetrasi psikologis yang baik (intuitive 

and phychological penetrating). Artinya dalam mengahadapi konseli, ia cepat 

menangkap makna tersirat dari perilaku konseli yang tampak dan yang 

terselubung sehingga konselor mampu memberikan ketrampilan teknik yang 

antisipasif dan bermakna bagi membantu perkembangan konseli. 
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2.2.8. Tugas dan Tanggungjawab Guru Bimbingan dan Konseling 

      Dalam melaksanakan layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling yang 

menjadi tugas dan tanggung jawabnya, guru bimbingan konseling ( konselor) 

menjadi pelayan bagi pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh, 

khususnya bagi terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tujuan-tujuan 

perkembangan masing-masing peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah. 

      Dalam SK Menpen No. 84/1993 ditegaskan bahwa tugas pokok guru 

pembimbing adalah menyusun program bimbingan, melaksanakan program 

bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan 

bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

      Selanjutnya Sukardi (1985), menyatakan secara khusus konselor sekolah 

mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab  tentang keseluruhan pelaksanaan layanan konseling di 

sekolah 

2. Mengumpulkan, menyusun, mengolah, serta menafsirkan data, yang 

kemudian dapat dipergunakan oleh semua staf bimbingan di sekolah 

3. Memilih dan mempergunakan berbagai instrument test psikologis untuk 

memperoleh berbagai informasi mengenai bakat khusus, minat, 

kepribadian, dan inteligensinya untuk masing-masing siswa 
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4. Melaksanakan bimbingan kelompok maupun bimbingan individual ( 

wawancara konseling ) 

5. Membantu petugas bimbingan untuk mengumpulkan, menyusun dan 

mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan peserta didik 

yang dibutuhkan oleh guru bidang studi dalam proses belajar mengajar. 

6. Melayani orang tua/wali murid ingin mengadakan konsultasi tentang anak-

anaknya. 

      Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa betapa beratnya tugas 

seorang pembimbing dalam suatu sekolah. Sering dibayangkan bahwa 

pembimbing di sekolah tidak hanya dihapkan dengan masalah siswa. Namun, 

dalam praktik di lapangan banyak siswa yang membutuhkan bimbingannya. Di 

tangan para konselor atau guru BK itulah, letak nasib dan keberhasilan pendidikan 

mereka. 

2.2.9. Peran Guru Bimbingan dan Konseling 

      Menurut Edy Suhardono, para ahli sepakat secara bulat bahwa peran 

merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti 

dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Sejalan dengan itu, 

Oemar Hamalik mendefinisikan peran ialah pola tingkah laku tertentu yang 

merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. 
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      Berdasarkan pengertian peran diatas, dapat dipahami bahwa peran adalah 

pemilahan perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh seseorang sesuai 

dengan statusnya dalam suatu sistem sosial. 

      Dan dapat dinyatakan bahwa peran guru adalah terciptanya serangkaian 

tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu 

serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan 

siswa yang menjadi tujuannya. 

      Penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peran guru bimbingan 

dan konseling, adalah fungsi seorang pengajar atau pendidik yang memegang 

tanggung jawab memberikan bantuan kepada siswa untu mengembangkan potensi 

dirinya secara optimal agar individu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Dan 

orang yang memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan 

profesional yang diberikan oleh pembimbing yang mana disebut dengan konselor 

sedangkan yang dibimbing disebut konseli agar dapat berkembang secara optimal. 

2.3. Teori dan hasil penelitian tentang hubungan antara kompetensi 

profesional guru pembimbing dengan kinerja guru pembimbing 

      Berdasarkan teori Selvi (dalam Basori, 2011) tentang kompetensi profesional 

guru dan teori Herzberg (dalam Basori, 2011) tentang kinerja guru, maka dapat 

dijelaskan bahwa ada hubungan yang erat antara kompetensi profesional guru 

dengan kinerja guru. Hubungan antara kompetensi profesional guru dengan 

kinerja guru bahwa kompetensi profesional guru adalah seperangkat kompetensi 

yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan profesinya. 
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      Safrudin, (dalam Basori,2011) meneliti Hubungan Kompetensi Profesional 

Guru dengan Kinerja Guru  SMPN 15 Bandung menemukan bahwa adanya 

hubungan yang signifikan antara kompetensi profesional guru dengan kinerja 

guru. 

      Dalam dari teori Selvi (dalam Basori, 2011) dan teori Herzberg (dalam Basori, 

2011) menyatakan bahwa dengan adanya peningkatan kompetensi profesional 

guru maka akan berdampak pada peningkatan kinerja guru. 

2.4. Hipotesis Penelitian  

      Untuk mencapai tujuan penelitian, maka disusun hipotesis penelitian yaitu  

“ Ada hubungan yang signifikan antara Kompetensi Profesional Guru 

Pembimbing berdasarkan SKAKK dengan Kinerja Guru Pembimbing di SMA 

dan SMK se-kota Salatiga”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


