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KATA PENGANTAR 

Assalammualaikum Wr.Wb. 

Tindak lanjut ditetapkannya Kurikulum 2013 adalah implementasi di 

sekolah yang telah dimulai secara terbatas dan bertahap mulai tahun 

pelajaran 2013/2014. Guru sebagai ujung tombak suksesnya 

implementasi kurikulum perlu diberikan pembekalan yang cukup dalam 

bentuk pelatihan. Pelatihan dalam rangka implementasi kurikulum untuk 

tahun 2014 akan diikuti oleh guru kelas I, kelas II. kelas IV, kelasV, kelas 

VII, kelas VII, kelas X, kelas XI dan guru bimbingan dan 

konseling/konselor. 

Guna mendukung pencapaian kompetensi peserta pelatihan 

implementasi kurikulum 2013 untuk guru bimbingan dan konseling, Pusat 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) 

di bawah koordinasi Badan PSDMPK dan PMP Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, mengembangkan materi pelatihan dalam bentuk modul 

yang akan digunakan oleh para peserta dalam mengikuti program 

pelatihan dimaksud. Modul pelatihan yang disusun berjumlah 4 (empat) 

modul, masing-masing 1 (satu) modul untuk setiap mata pelatihan, yang 

terdiri atas: 

 Modul 1 : Implementasi Kurikulum 2013 

 Modul 2 : Pengelolaan Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi 

Kurikulum 2013 

 Modul 3 :  Assesmen dan Penetapan Peminatan Peserta Didik dalam 

Implementasi Kurikulum 2013 

 Modul 4 :  Praktik Pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam 

Implementasi Kurikulum 2013 

  Sebagaimana peruntukkannya, materi pelatihan yang didesain 

dalam bentuk modul tersebut, dimaksudkan agar dapat dipelajari secara 

mandiri oleh para peserta pelatihan. Beberapa karakteristik yang khas dari 

materi pelatihan berbentuk modul tersebut, yaitu: (1) lengkap (self-

contained), artinya, seluruh materi yang diperlukan peserta pelatihan 

untuk mencapai kompetensi dasar tersedia secara memadai;                  
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(2) dapat menjelaskan dirinya sendiri (self-explanatory), maksudnya, 

penjelasan dalam paket bahan pelatihan memungkinkan peserta untuk 

dapat mempelajari dan menguasai kompetensi secara mandiri; serta (3) 

mampu membelajarkan peserta pelatihan (self-instructional material), 

yakni sajian dalam paket bahan pembelajaran ditata sedemikian rupa 

sehingga dapat memicu peserta pelatihan untuk secara aktif melakukan 

interaksi belajar, bahkan menilai sendiri kemampuan belajar yang 

dicapainya. 

  Diharapkan dengan tersusunnya materi pelatihan ini dapat 

dijadikan referensi bagi peserta yang mengikuti program pelatihan 

implementasi kurikulum 2013 untuk guru bimbingan dan konseling.  

  Akhirnya pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih 

dan memberikan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada 

tim penyusun, baik para penulis, pengetik, tim editor, maupun tim penilai 

yang telah mencurahkan pemikiran, meluangkan waktu untuk bekerja 

keras secara kolaboratif dalam mewujudkan materi pelatihan ini. 

 Semoga apa yang telah kita hasilkan memiliki makna strategis dan 

mampu memberikan kontribusi dalam rangka implementasi kurikulum 

2013 di sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

Wassalammuailaikum Wr. Wb. 

      

 Bogor, 15 Januari 2014 

 

 Kepala 
 PPPPTK Penjas dan BK, 

 

 

    

 Drs. Mansur Fauzi, M.Si. 
 NIP. 195812031979031001 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan 

insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan 

warganegara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan 

peradaban dunia. Kurikulum adalah metode untuk dapat membawa insan 

Indonesia memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat 

menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif. Kurikulum 2013 lebih sensitif dan respek terhadap perbedaan 

kemampuan dan kecepatan belajar peserta didik, dan untuk SMP/MTs 

diarahkan memantapkan minat peserta didik pada semua mata pelajaran, 

meminati studi lanjutan, dan untuk membantu peserta didik menentukan 

minat untuk melakukan pilihan studi lanjut ke SMA/MA dan SMK 

berdasarkan pada kemampuan dasar umum (kecerdasan), bakat, minat, 

dan kecenderungan arah pilihan masing-masing peserta didik. 

 Dalam rangka implementasi kurikulum 2013 yang mengamanatkan 

adanya peminatan peserta didik pada kelompok mata pelajaran, lintas 

minat, dan pendalaman minat, maka diperlukan adanya pelayanan 

bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh Guru BK atau Konselor. 

Kegiatan bimbingan dan konseling mengembangkan dan memberdayakan 

peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka masing-

masing. Dengan demikian, pelayanan bimbingan dan konseling 

memberikan pelayanan peminatan peserta didik dengan sungguh-

sungguh di satu sisi, dan di sisi lain pelayanan peminatan itu tidak boleh 

melemahkan pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh. 
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 Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya 

pendidikan dan pelatihan Guru BK atau Konselor agar memperoleh 

pemahaman tentang pelayanan bimbingan dan konseling dalam 

implementasi kurikulum 2013, khususnya pelayanan peminatan peserta 

didik dengan diharapkan agar Guru BK atau Konselor dapat menjalankan 

peran dan fungsinya sehingga peserta didik mampu memilih dan 

menetapkan pilihan peminatannya sesuai dengan potensi dirinya. 

Kesesuaian dalam memilih dan menetapkan peminatan akan membantu 

dalam proses belajar dan keberhasilan dalam belajar yang dijalaninya. 

 Modul ini berisi bahasan tentang rasional dan elemen perubahan 

kurikulum 2013, bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, dan 

pelayanan peminatan peserta didik. Modul ini mempunyai keterkaitan 

dengan modul lainya yaitu modul Pengelolaan Pelayanan Bimbingan dan 

Konseling dalam Implementasi Kurikulum 2013 serta Praktik Pelayanan 

Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum 2013. 

B. Deskripsi Singkat 

 Modul mata pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 ini meliputi 

rasional dan elemen perubahan kurikulum 2013, posisi, peran bimbingan 

dan konseling dalam kurikulum 2013, dan pentingnya perubahan mindset 

Guru BK/Konselor dalam memberikan pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam implementasi kurikulum 2013 serta pelayanan peminatan 

peserta didik. Materi ini disajikan dalam bentuk teori dan praktik secara 

terintegrasi. 

C. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah pelatihan dilaksanakan Guru BK atau Konselor akan dapat: 

1. Memahami rasional pengembangan kurikulum 2013 

2. Memahami elemen perubahan kurikulum 2013 

3. Memahami peran bimbingan dan konseling dalam implementasi 

kurikulum 2013 
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4. Memahami posisi bimbingan dan konseling dalam implementasi 

kurikulum 2013 

5. Memiliki kemauan mengubah mindset dalam memberikan pelayanan 

BK yang mampu mengubah persepsi cara berpikir, merasa, bersikap, 

dan perilaku bertanggungjawab pada peserta didik. 

6. Memahami pelayanan peminatan peserta didik 

D. Indikator Keberhasilan 

 Setelah pelatihan dilaksanakan Guru BK atau Konselor dapat: 

1. Menjelaskan rasional pengembangan kurikulum 2013 dalam kaitannya 

dengan perkembangan masa depan. 

2. Menjelaskan elemen perubahan kurikulum 2013 

3. Menjelaskan peran BK dalam implementasi kurikulum 2013 

4. Menjelaskan posisi BK dalam implementasi kurikulum 2013 

5. Memberikan pelayanan BK yang mampu mengubah persepsi cara 

berpikir, merasa, bersikap, dan perilaku bertanggungjawab pada 

peserta didik. 

6. Menjelaskan pelayanan peminatan peserta didik  

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

 Materi pokok dan sub materi pokok mencakup : 

1. Rasional dan Elemen Perubahan Kurikulum 2013 

a. Rasional Perubahan Kurikulum 2013 

b. Elemen Perubahan Kurikulum 2013 

2. Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013 

a. Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan  

b. Posisi Bimbingan dan Konseling dalam Impementasi Kurikulum 

2013 

c. Peran Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum 

2013 
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3. Pelayanan Peminatan Peserta Didik 

a. Tingkat dan Arah Peminatan Didik 

b. Aspek Peminatan Peserta Didik 

c. Langkah Pokok Pelayanan Peminatan Peserta Didik 

F. Petunjuk Penggunaan Modul 

   Pembahasan modul Implementasi Kurikulum 2013 dituangkan 

dalam tiga  bab materi pokok, yaitu materi pokok I tentang Rasional dan 

Elemen Perubahan Kurikulum 2013, dan  materi pokok II tentang 

Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013 dan materi pokok III 

tentang Pelayanan Peminatan Peserta Didik. Bacalah secara cermat dan 

teliti masing-masing bab dan tuliskan hal-hal yang dianggap penting 

dalam buku catatan dan diskusikan dengan teman-teman sehingga 

memperoleh kejelasan tentang isi/materi secara keseluruhan dari modul 

ini. Tanyakan kepada diri sendiri apakah yang ditulis dalam modul ini 

sudah dapat dipahami dan bermanfaat dalam penyelenggaraan pelayanan 

bimbingan dan konseling pada umumnya dan pelayanan peminatan 

peserta didik pada khususnya, sehingga dapat mewujudkan public trust 

dan kemartabatan profesi bimbingan dan konseling. 
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BAB II 

RASIONAL DAN ELEMEN PERUBAHAN KURIKULUM 2013 

A. Indikator Keberhasilan 

Setelah mempelajari bab II ini, Guru BK atau Konselor dapat : 

1. Menjelaskan rasional pengembangan kurikulum 2013 dalam kaitannya 

dengan perkembangan masa depan. 

2. Menjelaskan elemen perubahan kurikulum 2013 

B. Sub Materi 

1. Rasional Pengembangan Kurikulum 2013 

2. Elemen Prubahan Kurikulum 2013 

C. Uraian Materi 

1. Rasional Pengembangan Kurikulum 2013 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana 

dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang 

pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun 

ajaran 2013/2014 memenuhi kedua dimensi tersebut. 

  Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, oleh 

karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk 

mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan dengan 

memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun 
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kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan 

nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan 

memberdayakan sejalan dengan motto “Bhineka Tunggal Ika” dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pengembangan Kurikulum 2013 harus dilakukan karena adanya 

tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan 

eksternal. Disamping itu, di dalam menghadapi tuntutan perkembangan 

zaman dirasa perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata 

kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Dalam hal 

pembelajaran yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya penguatan 

proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat 

menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang 

dihasilkan. 

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai 

berikut:  

a. Tantangan Internal  

Tantangan internal antara lain terkait dengan tuntutan pendidikan 

yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang 

meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.  

Di dalam Standar Pengelolaan hal-hal yang dikembangkan antara 

lain adalah Manajemen Berbasis Sekolah, rehabilitasi gedung sekolah dan 

penyediaan laboratorium serta perpustakaan sekolah terus dilaksanakan 

agar setiap sekolah yang ada di Indonesia dapat mencapai Standar 

Sarana-Prasarana yang telah ditetapkan. Dalam mencapai Standar 

Pendidik dan tenaga Kependidikan, berbagai upaya yang dilakukan antara 
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lain adalah peningkatan kualitas dan sertifikasi guru, pembayaran 

tunjangan sertifikasi, serta uji kompetensi dan pengukuran kinerja guru. 

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar 

Penilaian adalah merupakan standar yang terkait dengan kurikulum yang 

perlu secara terus menerus dikaji agar peserta didik yang melalui proses 

pendidikan dapat memiliki kompetensi yang telah ditetapkan (Gambar 

2.1). 

 

 

Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk 

Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Pada periode  

tahun 2020 sampai 2035 Indonesia dikaruniai potensi sumber daya 

manusia berupa populasi usia produktif terbesar sepanjang sejarah 

kemerdekaan Indonesia. Potensi sumber daya manusia tersebut harus 

dikelola dengan baik agar berkualitas sehingga menjadi bonus demografi. 

Oleh karena itu pada periode tersebut harus dijadikan sebagai periode 

investasi besar-besaran di bidang sumber daya manusia (SDM) untuk 

membangkitkan generasi muda menjadi generasi emas Indonesia. 

Investasi SDM akan dapat diwujudkan melalui peran strategis 

pembangunan bidang pendidikan dalam mempersiapkan SDM sebagai 

generasi emas yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif. 

Gambar 2.1.  Reformasi Pendidikan mengacu Pada 8 Standar 
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Terkait dengan perkembangan penduduk, saat ini jumlah penduduk 

Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak 

produktif (anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke 

atas). Jumlah penduduk usia produktif ini mencapai puncaknya pada 

tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Ini berarti bahwa 

pada tahun 2020-2035 SDM Indonesia usia produktif akan melimpah. 

SDM yang melimpah ini apabila memiliki kompetensi dan keterampilan 

akan menjadi modal pembangunan yang luar biasa besarnya. Namun 

apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan tertentu akan menjadi 

beban pembangunan. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi 

adalah bagaimana mengupayakan agar SDM usia produktif yang 

melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi SDM yang memiliki 

kompetensi, keterampilan, dan kepribadian yang handal melalui 

pendidikan bermutu sehingga nantinya menjadi generasi emas Indonesia. 

 

Gambar 2.2 : Bonus Demografi sebagai Modal 

b. Tantangan Eksternal  

  Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain 

berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di 

masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan 

pendidikan, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. 
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  Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan 

berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan 

teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan 

perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan 

menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional 

menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat 

terlihat di World Trade Organization (WTO), Association of Southeast 

Asian Nations (ASEAN) Community, Asia-Pacific Economic Cooperation 

(APEC), dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Tantangan eksternal juga 

terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas 

teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. 

Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for 

International Student Assessment (PISA) sejak tahun 1999 juga 

menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak menggembirakan 

dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini 

disebabkan antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS 

dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia.  

  Di era global akan terjadi perubahan-perubahan yang cepat. 

Hubungan komunikasi, informasi, transformasi menjadikan satu sama lain 

menjadi dekat sebagai akibat dari revolusi industri dan hasil 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi masa depan 

yang diperlukan dalam menghadapi arus globalisasi antara lain berkaitan 

dengan kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, 

kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, 

kemampuan menjadi warga negara yang bertanggungjawab, kemampuan 

mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, 

dan kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal. Disamping 

itu generasi Indonesia juga harus memiliki minat luas dalam kehidupan, 

memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan 

bakat dan minatnya, dan memiliki rasa tanggungjawab terhadap 

lingkungan. 
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Tekanan Untuk Pengembangan Kurikulum

Tantangan Masa Depan

• Globalisasi: WTO, ASEAN Community, APEC, CAFTA
• Masalah lingkungan hidup
• Kemajuan teknologi informasi
• Konvergensi ilmu dan teknologi
• Ekonomi berbasis pengetahuan
• Kebangkitan industri kreatif dan budaya

• Pergeseran kekuatan ekonomi dunia
• Pengaruh dan imbas teknosains

• Mutu, investasi dan transformasi pada sektor 
pendidikan

• Materi TIMSS dan PISA

Kompetensi Masa Depan

• Kemampuan berkomunikasi
• Kemampuan berpikir jernih dan kritis
• Kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu 

permasalahan
• Kemampuan menjadi warga negara yang bertanggungjawab
• Kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap 

pandangan yang berbeda 
• Kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal

• Memiliki minat luas dalam kehidupan 
• Memiliki kesiapan untuk bekerja 

• Memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya
• Memiliki rasa tanggungjawab terhadap lingkungan

Fenomena Negatif  yang  Mengemuka

§Perkelahian pelajar
§Narkoba
§Korupsi
§Plagiarisme 
§Kecurangan dalam Ujian (Contek, Kerpek..)
§Gejolak masyarakat (social unrest)

Persepsi Masyarakat

• Terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif
• Beban siswa terlalu berat
• Kurang bermuatan karakter

Perkembangan Pengetahuan dan Pedagogi

• Neurologi
• Psikologi
• Observation based [discovery] learning dan 

Collaborative learning
 

Gambar 2.3 : Tekanan untuk Pengembangan Kurikulum 

  Dilihat dari persepsi masyarakat, pendidikan di Indonesia saat 

dinilai terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif dan beban peserta didik 

dianggap terlalu berat. Selain itu pendidikan juga dinilai kurang bermuatan 

karakter. Penyelenggaraan pendidikan juga perlu memperhatikan 

perkembangan pengetahuan yang terkait dengan perkembangan 

pedagogi yang terkait dengan obeservation-based (discover) learning 

serta collaborative learning. Tantangan eksternal lainnya berupa 

fenomena negatif yang mengemuka antara lain terkait dengan masalah 

perkelahian, masalah narkoba, korupsi, plagitarisme, kecurangan dalam 

ujian,dan gejolak sosial di masyarakat (social unrest). 
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2. Elemen Perubahan Kurikulum 2013 

  Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Kurikulum dapat membawa insan Indonesia memiliki 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat 

menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif. Kurikulum memegang kedudukan penting dalam pendidikan, 

sebab berkaitan dengan penentuan arah, isi dan proses pendidikan, yang 

pada akhirnya menentukan macam dan kualitas lulusan  peserta didik dari 

satuan pendidikan. 

  Kurikulum 2013 dikembangkan mengacu kepada tujuan pendidikan 

nasional sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Sejalan dengan arahan undang-

undang tersebut, telah pula ditetapkan visi pendidikan tahun 2025 yaitu 

menciptakan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Yang dimaksud 

cerdas disini adalah cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual dan 

cerdas sosial/emosional dalam ranah sikap, cerdas intelektual dalam 

ranah pengetahuan, dan cerdas kinestetis dalam ranah keterampilan. 

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:  

a.  mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual 

dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan 

kemampuan intelektual dan psikomotorik;  

b.  sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan 

pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa 

yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan 

masyarakat sebagai sumber belajar;  
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c.  mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;  

d. memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan;  

e. kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang 

dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran;  

f. kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing 

elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan 

proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi 

yang dinyatakan dalam kompetensi inti;  

g. kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, 

saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar 

mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan 

vertikal).  

Elemen-elemen perubahan kurikulum 2013 mencakup Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses dan Standar 

Penilaian. Elemen-elemen perubahan kurikulum 2013 seperti terlihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.4: Elemen Perubahan Kurikulum 2013 
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Penjelasan lebih lanjut elemen perubahan Kurikulum 2013 yang 

mencakup kompetensi lulusan, materi, proses dan penilaian pembelajaran 

dapat dilihat pada gambar  di bawah ini. 

 

Gambar 2.5: Wujud Perubahan Kurikulum 2013  

Berdasarkan gambar 2.5  di atas, perubahan kurikulum 2013 berwujud 

pada: a) kompetensi lulusan, b) materi, c) proses, dan d) penilaian. 

Perubahan Kurikulum 2013 pada Kompetensi Lulusan adalah: konstruksi 

holistik, didukung oleh semua materi atau mapel, terintegrasi secara 

vertikal maupun horizontal.  

Perubahan Kurikulum 2013 pada materi pembelajaran 

dikembangkan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek 

kesesuaian dan kecukupan, kemudian mengakomodasi konten lokal, 

nasional, dan internasional antara lain TIMMS, PISA, PIRLS. Perubahan 

Kurikulum 2013 pada proses pembelajaran mencakup: a) berorientasi 

pada karakteristik kompetensi yag mencakup: 1) sikap (Krathwohl): 

menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan, 2) 

keterampilan (Dyers): mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

menyajikan, dan mencipta, dan 3) pengetahuan (Bloom & Anderson): 

mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan 



  

14 

 

SMP/MTs |Modul Diklat Implementasi Kurikulum 2013 Untuk Guru BK/Konselor 

mencipta; b) menggunakan pendekatan saintifik, karakteristik kompetensi 

sesuai jenjang. Untuk SD: tematik terpadu; untuk SMP: tematik terpadu 

untuk IPA dan IPS, serta mapel; untuk SMA: tematik dan Mapel; c) 

mengutamakan Discovery Learning dan Project Based Learning.  

Perubahan Kurikulum 2013 pada penilaian mencakup: a) berbasis 

tes dan nontes (portofolio), menilai proses dan output dengan 

menggunakan authentic assesment, rapor memuat penilaian kuantitatif 

tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang kecukupan sikap dan 

keterampilan.   

Selanjutnya dalam Kurikulum 2013 terdapat elemen utama 

perbaikan kurikulum 2013 seperti terlihat dalam gambar  di bawah ini. 

 

Gambar 2.6: Elemen Utama Perbaikan Kurikulum 2013 

Berdasarkan gambar di atas, elemen utama perbaikan Kurikulum 2013 

dalam rekonstruksi kompetensi mencakup: sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Kompetensi sikap mencakup sikap spiritual (KI-1) dan sikap 

sosial (KI-2). Sikap spiritual (KI-1) untuk mencapai insan yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap sosial (KI-2) untuk 

mencapai insan yang berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, 

bertanggung jawab. Kompetensi pengetahuan (KI-3) untuk mencapai 

insan yang berilmu. Kompetensi keterampilan (KI-4) untuk mencaai insan 

yang cakap dan kreatif. 
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Elemen utama perbaikan Kurikulum 2013 dalam kesesuaian dan 

kedalaman materi mencakup: a) mempertahankan, mengurangi, dan/ atau 

menambah materi, b) bahasa sebagai penghela, c) tematik terpadu, d) 

penguatan IPA dan IPS di SMP, e) penyesuaian dengan PISA, TIMMS 

dan lembaga lainnya serta dengan perkembangan di berbagai negara. 

Revolusi proses pembelajaran mencakup: a) lintasan taksonomi Anderson 

untuk pengetahuan, Dyers untuk keterampilan, dan Krathwohl untuk sikap, 

b) pendekatan saintific, c) inquiry dan discovery, d) project based learning, 

dan e) cooperative learning. Dan reformasi penilaian mencakup: tes, 

portofolio, pedoman observasi, dan tes performansi. 

Kurikulum 2013 mengusung adanya keseimbangan antara sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun soft skills dan hard 

skills seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.7 : Elemen Perubahan  

Berdasarkan gambar 2.7 di atas, elemen perubahan jenjang SD, 

SMP, SMA, SMK dalam kompetensi lulusan adalah adanya peningkatan 

dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Elemen perubahan 

kedudukan mata pelajaran (ISI), adalah kompetensi yang semula 

diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran 
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dikembangkan dari kompetensi. Elemen pendekatan (ISI) kompetensi 

yang dikembangkan di SD adalah tematik terpadu dalam semua mata 

pelajaran dengan pendekatan saintifik, di SMP tematik terpadu pada IPA 

dan IPS, dan mapel, di SMA mapel, di SMK vokasional. Selanjutnya 

elemen perubahan pada proses pembelajaran dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini. Adanya keseimbangan soft skills dan hard skills tersebut 

dapat terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.8: Keseimbangan antara Sikap, Keterampilan, dan Pengetahuan 
  untuk Membangun Soft Skills dan Hard Skills 
 

Berdasarkan gambar 2.8 di atas dapat dijelaskan bahwa salah satu 

karakteristik Kurikulum 2013 adanya keseimbangan antara sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun soft skills dan hard 

skills peserta didik dari mulai jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan PT seperti 

yang diungkapkan Marzano (1985) dan Bruner (1960). Pada jenjang SD 

ranah attitude harus lebih banyak atau lebih dominan dikenalkan, 

diajarkan dan atau dicontohkan pada anak, kemudian diikuti ranah skill, 

dan ranah knowledge lebih sedikit diajarkan pada anak. Hal ini berbanding 

terbalik dengan membangun soft skills dan hard skills pada jenjang PT. Di 

PT ranah knowledge lebih dominan diajarkan dibandingkan ranah skills 

dan attutude. 
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Gambar 2.9 : Rumusan Proses dalam Kurikulum 2013 

Berdasarkan gambar 2.9 di atas, terdapat perluasan dan 

pendalaman taksonomi dalam proses pencapaian kompetensi. Dalam 

kurikulum 2013 untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan PT memadukan 

lintasan taksonomi sikap (attitude) dari Krathwohl, keterampilan (skill) dari 

Dyers, dan Pengetahuan (knowledge) dari Bloom dengan revisi oleh 

Anderson. Taksonomi sikap (attitude) dari Krathwohl meliputi: accepting, 

responding, valuing, organizing/internalizing, dan characterizing/ 

actualizing. Taksonomi keterampilan (skill) dari Dyers meliputi: observing, 

questioning, experimenting, associating, dan communicating. Taksonomi 

pengetahuan (knowledge) dari Bloom degan revisi oleh Anderson meliputi: 

knowing/remembering, understanding, appllying, analyzing, evaluating, 

dan creating. 
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Gambar 2.10 : Ruang Lingkup Keterpaduan dan Prosesnya 

Berdasarkan gambar 2.10, dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup 

keterpaduan dan prosesnya mencakup: a) keterpaduan dalam mapel 

(integratif vertikal) bersifat intradisipliner, b) keterpaduan antarmapel 

(integrasi horizontal) yang bersifat multidisipliner dan interdisipliner, dan c) 

keterpaduan luar mapel (transdisipliner) yang bersifat berbasis konteks 

melalui observasi. 

 

Tabel 2.11 : Langkah Penguatan Proses 
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Berdasarkan table 2.11 di atas, langkah penguatan terjadi pada 

proses pembelajaran dan proses penilaian. Penguatan pada proses 

pembelajaran karakteristik penguatannya mencakup: a) menggunakan 

pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, mengolah, 

menyajikan, menalar, mencipta, dan mengkomunikasikan dengan tetap 

memperhatikan karakteristik peserta didik, b) menggunakan ilmu 

pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata 

pelajaran, c) menuntun peserta didik untuk mencari tahu, bukan diberitahu 

(discovery learning), dan d) menekankan kemampuan berbahasa sebagai 

alat komunikasi, pembawa pengetahuan dan berpikir logis, sistematis, dan 

kreatif. Penguatan pada penilaian pembelajaran karakteristik 

penguatannya, mencakup: a) mengukur tingkat berpikir mulai dari rendah 

sampai tinggi, b) menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan 

pemikiran mendalam (bukan sekedar hafalan), c) mengukur proses kerja 

peserta didik, bukan hanya hasil kerja peserta didik, dan d) menggunakan 

portofolio pembelajaran peserta didik. 

 

Gambar 2.12 : Critical Point Implementasi Kurikulum 2013 
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  Melihat gambar 2.12 di atas, critical point implementasi Kurikulum 

2013 dapat dilihat dari : a) perancangan RPP, b) pelaksanaan 

pembelajaran sesuai RPP, c) supervisi pendampingan, dan d) budaya 

mutu sekolah. Perancangan RPP mencakup: Kompetensi Dasar, 

indikator, dan tujuan pembelajaran, melanglir secara logis ke materi ajar, 

rancangan proses dan aktivitas belajar, sumber dan media, output/produk 

peserta didik, dan penilaian. Pelaksanaan pembelajaran sesuai RPP 

mencakup: instrumen pengendalian, dan indeks kesesuaian RPP dengan 

pelaksanaan. Supervisi pendampingan mencakup: pedoman pelaksanaan 

supervisi, pelaksanaan, eksekusi rekomendasi supervisi, dan sistem 

pelaporan perbaikan pasca supervisi. Budaya mutu sekolah mencakup: 

standar mutu, kepemimpinan, atmosfir sekolah, ketaatan terhadap 

standar, dan proses pembudayaan (penguatan dan penghargaan). 

  Guna mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan 

masa depan hanya dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau 

perubahan pola pikir. Penyempurnaan pola pikir yang dikembangkan 

dalam perubahan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:  

a.  Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran 

berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-

pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi 

yang sama;  

b. Pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi 

pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-

lingkungan alam, sumber/media lainnya);  

c.  Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring 

(peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja 

yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet);  

d.  Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari 

(pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model 

pembelajaran pendekatan sains);  
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e.   Pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim);  

f.   Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat 

multimedia;  

g.  Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan 

(users) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang 

dimiliki setiap peserta didik;  

h.  Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) 

menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines); dan  

i.   Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.  

  Penguatan Tata Kelola Kurikulum diperlukan dalam kurikulum 

2013. Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum 

sebagai daftar mata pelajaran. Pendekatan kurikulum 2013 untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah diubah sesuai dengan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan. Oleh karena itu dalam Kurikulum 2013 dilakukan 

penguatan tata kelola sebagai berikut. 

a. Tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang 

bersifat kolaboratif;  

b.  Penguatan manajeman sekolah melalui penguatan kemampuan 

manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan 

(educational leader);  

c.  Penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan 

proses pembelajaran; dan  

d. Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan 

materi yang relevan bagi peserta didik. 

D. Latihan 

Bentuklah kelompok masing-masing maksimal berjumlah 7 orang, 

setelah terbentuk diskusikanlah topik-topik berikut ini. 

1. Tantangan-tantangan internal dan eksternal  yang melatarbelakangi 

Kurikulum 2013. 

2. Hakikat  perubahan kurikulum 2013 
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3. Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Dasar 

4. Elemen-elemen perubahan kurikulum 2013 

5. Harapan, tantangan, dan peluang diberlakukannya kurikulum 2013 

bagi Guru BK atau Konselor. 

E. Rangkuman 

Pengembangan kurikulum 2013 harus dilakukan karena adanya 

tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan 

eksternal. Disamping itu, di dalam menghadapi tuntutan perkembangan 

zaman dirasa perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata 

kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Tema kurikulum 

2013 yaitu menghasilkan insan indonesia yang: Produktif, Kreatif, Inovatif, 

Afektif melalui penguatan Sikap, Keterampilan, dan Pengetahuan yang 

terintegrasi. 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 

berbasis kompetensi adalah “outcomes-based curriculum” dan oleh 

karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian 

kompetensi yang dirumuskan dalam Standar Kompetensi Lulusan. 

Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan 

kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas: (1) mata pelajaran wajib 

diikuti oleh seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap 

satuan pendidikan. (2) mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta 

didik sesuai dengan pilihan mereka. 

Dalam konstruk dan isinya Kurikulum Tahun 2013 mementingkan 

terselenggaranya proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Proses belajar yang dilakukan dengan 
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menggunakan pendekatan ilmiah (scientific approach) dengan penilaian 

hasil belajar berbasis proses dan produk. Kurikulum SMA/MA dan 

SMK/MAK dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik 

belajar berdasarkan minat mereka. Struktur kurikulum memperkenankan 

peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan Kelompok 

Peminatan, pilihan Lintas Minat, dan/atau pilihan Pendalaman Minat. 

  Elemen-elemen perubahan kurikulum 2013 mencakup Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses dan Standar 

Penilaian. Dalam standar tersebut menjelaskan kaitan antara Standar 

Kompetensi Lululusn (SKL), kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 

(KD). Kompetensi Inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai 

Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik 

pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan 

pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi Inti mencakup: sikap 

spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi 

sebagai pengintegrasi muatan Pembelajaran, mata pelajaran atau 

program dalam mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Kompetensi Inti 

dalam dalam Kurikulum 2013 meliputii sikap spiritual, sikap sosial, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

Dalam mendukung Kompetensi Inti, capaian pembelajaran mata 

pelajaran diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi dasar. Pencapaian 

Kompetensi Inti adalah melalui pembelajaran kompetensi dasar yang 

disampaikan melalui mata pelajaran. Rumusannya dikembangkan dengan 

memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri 

dari suatu mata pelajaran. Untuk memastikan keberlanjutan penguasaan 

kompetensi, proses pembelajaran dimulai dari kompetensi pengetahuan, 

kemudian dilanjutkan menjadi kompetensi keterampilan, dan berakhir 

pada pembentukan sikap. 
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F. Evaluasi 

Tugas Anda  menjawab pertanyaan di bawah ini dengan cara 

memilih salah satu jawaban yang benar dari empat alternatif jawaban 

yang disediakan. 

1. Tantangan internal yang melatarbelakangi kurikulum 2013 adalah: 

a. Tuntutan pendidikan yang mengacu pada standar nasional 

pendidikan dan usia produktif melimpah 

b. Perkembangan peserta didik dan usia produktif 

c. Lingkungan masyarakat multibudaya dan standar nasional 

pendidikan 

d. Dana pendidikan dan persepsi masyarakat tentang mutu 

2.  Tantangan eksternal yang melatarbelakangi kurikulum 2013 adalah 

a. Persepsi masyarakat dan usia produktif 

b. Lingkungan hidup dan persepsi masyarakat 

c. Masa depan dan standar nasional pendidikan. 

d. Usia produktif dan partisipasi masyarakat 

3.  Hakikat kurikulum 2013 adalah: 

a. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan 

b. Pengaturan isi dan jadwal belajar 

c. Beban belajar dan buku teks pelajaran 

d. Kumpulan mata pelajaran dan jadwal pelajaran. 

4. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan 

Indonesia 

a. Produktif, inisiatif, motivatif, afektif 

b. Produktif, inovatif, progresif, afektif 

c. Produktif, kreatif, respektif, progresif 

d. Produktif, kreatif, inovatif, afektif 
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5. Kurikulum 2013 memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan… 

a. Minat dan kepribadiannya 

b. Kecerdasan dan keterampilannya 

c. Potensi dan minatnya 

d. Bakat dan intelektualnya 

6. Standar kompetensi lulusan adalah ... 

a. Seperangkat sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai peserta didik setelah menyelesaikan 

satuan pendidikan tertentu. 

b. Tingkat kemampuan untuk mencapai  Kompetensi Dasar yang harus 

dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas 

c. Kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh 

peserta didik melalui pembelajaran 

d. kemampuan untuk memastikan bahwa pengetahuan berlanjut ke 

keterampilan dan bermuara ke sikap 

7. Kompetensi Inti 

a. Kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh 

peserta didik melalui pembelajaran. 

b. Merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi 

Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat 

kelas. 

c. Seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai peserta didik setelah menyelesaikan 

satuan pendidikan tertentu. 

d. Kemampuan untuk memastikan bahwa pengetahuan berlanjut ke 

keterampilan dan bermuara ke sikap. 

8. Kompetensi dasar 

a. Seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai peserta didik setelah menyelesaikan 

satuan pendidikan tertentu. 

b. Kemampuan untuk memastikan bahwa pengetahuan berlanjut ke 

keterampilan dan bermuara ke sikap. 
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c. Merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi 

Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat 

kelas 

d. Kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh 

peserta didik melalui pembelajaran 

9.  Rumusan Kompetensi Inti dalam dalam Kurikulum 2013 meliputi: 

a. Sikap spiritual, pengetahuan, keterampilan, kepribadian 

b. Sikap spiritual, sikap sosial, sikap pribadi, keterampilan 

c. Sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan,dan keterampilan 

d. Sikap spiritual, sikap pribadi, pengetahuan, kinestetik 

10. Kompetensi Inti  

a. Untuk diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran 

b. Bukan untuk diajarkan melainkan untuk dibentuk melalui 

pembelajaran 

c. Untuk diajarkan melalui satu mata pelajaran 

d. Bukan untuk dibentuk melainkan diajarkan melalui sejumlah mata 

pelajaran yang relevan. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

  Setelah mengerjakan soal evaluasi akhir bab ini, Anda melakukan 

koreksi jawaban dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia untuk 

setiap bab dalam modul ini. Jika Anda dapat menjawab 100 % benar, 

maka Anda dianggap memenuhi ketuntasan dalam menguasai materi 

modul ini. Jika Anda menjawab kurang dari 100% benar,berarti Anda perlu 

mempelajari kembali modul ini dengan lebih baik. 
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BAB III 

BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM KURIKULUM 2013 

 

A. Indikator Keberhasilan 
 

Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor: 

1. Menjelaskan Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan. 

2. Menjelaskan Peran Bimbingan dan Konseling dalam Impelementasi 

Kurikulum 2013. 

3. Menjelaskan Posisi Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi 

Kurikulum 2013. 

B. Sub Materi 

1. Bimbingan dan konseling dalam Pendidikan 

2. Peran Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum 2013 

3. Posisi Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum 2013 

C. Uraian Materi 

1. Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan 

Secara umum, di seluruh dunia dipersepsikan bahwa profesi 

bimbingan dan konseling erat kaitannya dengan bidang psikologi. 

Kalaupun ada arah pelayanan ke bidang persekolahan itu tidak berarti 

profesi bimbingan dan konseling dimaksudkan sebagai profesi pendidik. 

Sesungguhnya, jauh sebelum Belkin (1975) dan Erford (2004) 

menekankan pentingnya pelayanan bimbingan dan konseling dengan 

orientasi persekolahan, pada awal tahun 1950-an telah mulai tumbuh 

dalam profesi bimbingan dan konseling orientasi ke arah kegiatan belajar, 

sebagaimana ditulis oleh Gustad (1953) yang dikutip oleh McGown dan 

Schmidt (1962). Dalam setting konseling psikologis yang pada waktu itu 

umum dianut, orientasi belajar seperti itu kurang berkembang. Integrasi 

bimbingan dan konseling ke dalam pendidikan artinya seluruh spektrum 

terkait dengan profesi bimbingan dan konseling, dari dasar teorinya, 

aspek-aspek keilmuan dan praksis  operasional sampai dengan kegiatan 
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praktik pembelajarannya berada dalam kondisi sebagaimana ditampilkan 

dalam uraian tentang perangkat profesi bimbingan dan konseling tersebut 

di atas. Satu hal adalah sangat jelas, bahwa pengertian pendidikan 

sepenuhnya menjadi kandungan profesi bimbingan dan konseling dan 

menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pendidikan (Prayitno. 2013). 

Pelayanan bimbingan dan konseling (BK) merupakan bagian 

integral dari proses pendidikan pada satuan pendidikan, di luar 

penyelenggaraan mata pelajaran, muatan lokal, ataupun kegiatan ekstra 

kurikuler. Pelayanan BK  menunjang proses pencapaian pada satuan 

pendidikan. Program pelayanan BK merupakan upaya pengembangan 

kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui berbagai jenis layanan 

dan kegiatan pendukung BK. 

Bimbingan dan Konseling sebagai bagian integral dari sistem 

pendidikan di sekolah memiliki peranan penting berkaitan dengan 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Pendidikan dapat memanfaatkan 

bimbingan dan konseling sebagai mitra kerja dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai rangkaian upaya pemberian bantuan (Dahlan,1988:22). 

Mengacu kepada pernyataan tersebut, dalam arti luas bimbingan dan 

konseling dapat dianggap sebagai bentuk upaya pendidikan, dan dalam 

arti sempit bimbingan dan konseling dapat dianggap sebagai teknik yang 

memungkinkan individu menolong dirinya sendiri. Perkembangan dan 

kemandirian individu dipentingkan dalam proses bimbingan dan konseling 

yang sekaligus merupakan proses pendidikan. Untuk dapat berkembang 

dengan baik dan mandiri, individu memerlukan pengetahuan dan 

keterampilan, jasmani dan rohani yang sehat, serta kemampuan 

penerapan nilai dan norma-norma hidup kemasyarakatan.  

Integrasi bimbingan dan konseling dalam pendidikan juga tampak 

dari dimasukkannya secara terus menerus program-program bimbingan 

dan konseling ke dalam program-program sekolah (Belkin,1975; Borbers 

& Drury,1992); konsep-konsep dan praktek-praktek bimbingan dan 

konseling merupakan bagian integral upaya pendidikan (Mortensen & 
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Schmuller,1964). Kegiatan bimbingan dan konseling akan selalu terkait 

dengan pendidikan, karena keberadaan bimbingan dan konseling dalam 

pendidikan merupakan konsekuensi logis dari upaya pendidikan itu 

sendiri. Bimbingan dan konseling merupakan proses yang menunjang 

pelaksanaan pendidikan di sekolah (Rochman Natawidjaja, 1978:30), 

karena program-program bimbingan dan konseling meliputi aspek-aspek 

tugas perkembangan individu, khususnya menyangkut kawasan 

kematangan pendidikan dan karir, kematangan personal dan emosional, 

serta kematangan sosial. Hasil-hasil bimbingan dan konseling pada 

kawasan itu menunjang keberhasilan pendidikan yang bermutu pada 

umumnya. Dalam keadaan tertentu bimbingan dan konseling dapat 

dipergunakan sebagai metode dan alat untuk mencapai tujuan program 

pendidikan di sekolah. 

Bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor sebagai 

bentuk upaya pendidikan, karena kegiatan bimbingan dan konseling selalu 

terkait dengan pendidikan dan keberadaan bimbingan dan konseling di 

dalam pendidikan merupakan konsekuensi logis dari upaya pendidikan itu 

sendiri. Dahlan (1988:22) menyatakan bahwa bimbingan dan konseling 

tidak dapat lepas dan melepaskan diri dari keseluruhan rangkaian 

pendidikan. Bimbingan dan konseling sebagai upaya pendidikan 

memberikan perhatian pada proses, yaitu cenderung memperhatikan 

tugasnya sebagai rangkaian upaya pemberian bantuan pada anak 

mencapai suatu tingkat kehidupan yang berdasarkan pertimbangan 

normatif, antropologis (memperhatian anak selaku manusia) dan sosio 

kultural. Dengan demikian, bimbingan dan konseling tidak mungkin 

melepaskan diri dari keseluruhan rangkaian pendidikan. Dengan 

perkataan lain, pendidikan dapat memanfaatkan bimbingan dan konseling 

sebagai mitra kerja dalam melaksanakan tugasnya 

Secara fungsional, bimbingan dan konseling sangat signifikan 

sebagai salah satu upaya pendidikan untuk membantu individu 

memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap-tahap 
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perkembangan dan tuntutan lingkungan. Bimbingan dan konseling 

membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupan 

yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, 

penyesuaian, dan keterampilan yang tepat berkenanaan dengan diri 

sendiri dan lingkungan. Bimbingan dan konseling merupakan proses yang 

menunjang pelaksanaan program pendidikan di sekolah, karena program-

program bimbingan dan konseling meliputi aspek-aspek perkembangan 

individu, khususnya menyangkut kawasan kematangan pendidikan, 

kematangan karir, kematangan personal dan emosional, serta 

kematangan sosial. Hasil bimbingan dan konseling dalam kawasan ini 

menunjang keberhasilan pendidikan umumnya. 

Pendidikan sebagai proses interaksi, selalu berhadapan dengan 

kepribadian manusia yang sedang berkembang dalam proses menjadi. 

Pendidikan bertugas membantu manusia mencapai tingkat perkembangan 

yang lebih tinggi, dan mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan proses 

yang bersifat individual sehingga strategi pendidikan harus dilengkapi 

dengan strategi khusus yang lebih intensif dan menyentuh dunia 

kehidupan secara individual. Strategi ini dapat memperhalus, 

menginternalisasi, dan mengintegrasikan sistem nilai dan pola perilaku 

yang dipelajari lewat proses pendidikan secara umum 

(Kartadinata,1987:104). Bentuk strategi khusus ini dapat ditemukan dalam 

kegiatan bimbingan dan konseling baik konseling individual maupun 

konseling kelompok yang dilakukan oleh konselor profesional yang 

mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan. 

Intervensi bimbingan dan konseling dalam merealisasikan fungsi 

pendidikan akan terarah kepada upaya membantu individu yang dapat 

dilakukan melalui konseling untuk memperhalus, menginternalisasi, 
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memperbaharui dan mengintegrasikan sistem nilai dan pola perilaku yang 

mandiri. Dalam proses konseling amat mungkin diperlukan dan digunakan 

berbagai metode dan teknis psikologis untuk memahami dan 

mempengaruhi perkembangan perilaku individu, dengan tetap berstandar 

dan terarah kepada pengembangan manusia sesuai dengan hakikat 

eksistensinya. Bimbingan dan konseling mengemban tanggung jawab 

untuk membantu individu mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika 

dan kehidupan sosial.  

Hakikat manusia dengan segenap dimensi kehidupan manusia 

yang perlu dikembangkan, yaitu dimensi spiritual dan psikologis, sosio-

emosional, fisik, serta segenap tujuan dan tugas kehidupan menjadi 

landasan bagi konsepsi dan penyelenggaraan bimbingan dan konseling. 

Manusia adalah segala-galanya bagi pelayanan bimbingan dan konseling. 

Ini berarti bahwa hakikat tujuan bimbingan dan konseling harus bertolak 

dari sistem nilai dan kehidupan yang menjadi rujukan manusia yang ada 

dalam sistem kehidupan tersebut. Teori dan konsep bimbingan dan 

konseling yang didasarkan pada sistem kehidupan sosial dan budaya 

tertentu belum tentu berlaku bagi sistem kehidupan sosial dan budaya 

lain, untuk itu diperlukan perspektif sosiologis tentang hakikat tujuan 

bimbingan dan konseling dan kehidupan individu yang hendak dilayani. 

Keberadaan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan 

nasional di Indonesia dijalani melalui proses panjang sejak kurang lebih 

48 tahun yang lalu. Pada saat ini keberadaan pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam setting pendidikan, khususnya persekolahan, telah 

memiliki legalitas yang kuat dan menjadi bagian terpadu dari sistem 

pendidikan nasional. Pelayanan bimbingan dan konseling telah mendapat 

tempat di semua jenjang pendidikan mulai dari jenjang Taman Kanak-

Kanak sampai Perguruan Tinggi. Pengakuan ini terus mendorong 

perlunya tenaga profesional yang secara khusus dipersiapkan untuk 

menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Secara eksplisit 

telah ditetapkannya: 
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1. Pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan 

pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik telah termuat 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 

tentang Pendidikan Menengah. 

2. ”Konselor” sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab I Pasal 1 angka  6 dinyatakan 

bahwa “pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, 

instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

pendidikan”. 

3. Pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan 

pengembangan diri telah termuat dalam struktur kurikulum yang 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar Menengah. 

4. Beban kerja Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor pada Pasal 

54 ayat (6) Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 74 Tahun 

2008 tentang Guru yang menyatakan bahwa beban kerja Guru 

Bimbingan dan Konseling atau Konselor yang memperoleh tunjangan 

profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan 

konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun 

pada satu atau lebih satuan pendidikan. Lebih lanjut dalam penjelasan 

Pasal 54 ayat (6) yang dimaksud dengan “mengampu layanan 

bimbingan dan konseling” adalah pemberian perhatian, pengarahan, 

pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 

(seratus lima puluh) peserta didik, yang dapat dilaksanakan dalam 

bentuk pelayanan tatap muka terjadwal di kelas dan layanan 

perseorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan 

memerlukan. 
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5. Penilaian kinerja Guru  Bimbingan dan Konseling atau Konselor pada 

Pasal 22 ayat (5) Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 

14 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru 

dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa penilaian kinerja guru 

bimbingan dan konseling  atau konselor dihitung secara proporsional 

berdasarkan beban kerja wajib paling kurang 150 (seratus lima puluh) 

orang siswa dan paling banyak 250 dua ratus lima puluh) orang siswa 

per tahun. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Konselor, yang  menyatakan bahwa kualifikasi akademik konselor 

dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal 

adalah: (i) sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan 

konseling; (ii) berpendidikan profesi konselor. Kompetensi konselor 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional, yang berjumlah 17 kompetensi dan 

76 sub kompetensi. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur 

Kurikulum SMP/MTs, Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar 

dan Struktur Kurikulum SMA/MA, dan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang 

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK, yang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. 

Struktur kurikulum memperkenankan peserta didik melakukan pilihan 

dalam bentuk pilihan kelompok peminatan, lintas minat atau 

pendalaman minat. Disinilah peranan bimbingan dan konseling penting 

dalam membantu pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik. 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 

2013 tentang Implementasi Kurikulum pada Lampiran IV: Pedoman 

Pembelajaran, Bagian VII Konsep dan Strategi Layanan Bimbingan dan 

Konseling yang mengamanatkan Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

diselenggarakan di dalam kelas (sewaktu jam pembelajaran 
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berlangsung) dan/atau di luar kelas (diluar jam pembelajaran) di dalam 

jam pembelajaran kegiatan tatap muka dilaksanakan secara klasikal 

dengan volume kegiatan 2 jam per kelas (rombongan belajar per 

minggu dan dilaksanakan secara terjadwal). 

Keberadaan bimbingan dan konseling dalam pendidikan di 

Indonesia, sebagai bagian integral dari keseluruhan upaya pendidikan 

yang dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling, sebagaimana 

gambar berikut ini.   

 

 

Gambar 3.1 : Posisi Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan 

 

Di Indonesia gerakan bimbingan dan konseling sejak awalnya 

berorientasi pendidikan. Lebih-lebih dewasa ini, dalam implementasi 

Kurikulum 2013 mulai tahun ini peranan pelayanan BK perlu lebih 

difokuskan sehingga benar-benar mampu menunjang pengembangan 

potensi peserta didik secara optimal. Dalam hal ini, dikonsepkan bahwa 

pelayanan bimbingan dan konseling benar-benar sepenuhnya berada 

dalam wilayah pendidikan. Konsepsi ini semakin diperkuat, khususnya 

dalam rangka mensukseskan implementasi Kurikulum 2013 yang lebih 

memberdayakan upaya pendidikan melalui proses pembelajaran secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta 

didik dalam berdinamika berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan 

bertanggung jawab. 
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2. Peran Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum 

2013 

Pada saat sekarang, mutu menjadi satu-satunya hal yang sangat 

penting dalam pendidikan. Kita semua mengakui saat ini memang ada 

masalah dalam sistem pendidikan. Lulusan pendidikan menengah atau 

perguruan tinggi tidak siap memenuhi kebutuhan masyarakat, apa lagi di 

era pasar bebas sangat dituntut adanya kemampuan daya saing untuk 

dapat bersaing dan bersanding dengan bangsa-bangsa lain dalam tataran 

nasioanl dan internasional. Zaman terus berubah dan setiap bidang 

kehidupan semakin memiliki saling ketergantungan satu sama lain di 

dalam suatu sistem yang integral. Oleh karena itu, pembangunan 

pendidikan haruslah semakin berorientasi keluar (outward looking) karena 

sistem pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 

yang lebih luas yaitu sistem sosio-ekonomi yang kompleks yang harus 

dihadapi oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan sistem 

ketahanan nasional yang dimiliki oleh masyarakat. 

Mutu pendidikan adalah karakteristik yang harus melekat pada 

sistem pendidikan. Kemampuan meningkatkan mutu harus dimiliki oleh 

sekolah sebagai suatu sistem yang otonom tanpa tergantung pada atau 

dikendalikan oleh pihak luar, termasuk pemerintah. Peningkatan mutu erat 

kaitannya dengan kreativitas pengelola satuan pendidikan dan guru dalam 

pengembangan kemampuan belajar peserta didik. Dalam dunia 

pendidikan, proses pendidikan yang bermutu mengacu pada kemampuan 

lembaga pendidikan dalam mengintegrasikan, mendestribusikan, 

mengelola, dan mendayagunakan sumber-sumber pendidikan secara 

optimal sehingga dapat meningkatkan kemampuan belajar lulusannya 

(Ace Suryadi dan Tilaar, 1993:163). 
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Mutu pendidikan adalah kemampuan setiap satuan lembaga 

pendidikan dalam mengatur dan mengelola sumber-sumber pendidikan 

untuk meningkatkan kemampuan belajar. Mutu pendidikan akan tercermin 

dalam tingginya hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik, namun 

proses pendidikan yang bermutu tidak berarti harus secara langsung 

mengajarkan pengetahuan. Prestasi belajar tinggi seyogyanya dihasilkan 

dari meningkatnya kemampuan peserta didik yang tinggi untuk belajar 

secara berkelanjutan atau mampu belajar sepanjang hayat (life-long 

learning). Mutu pendidikan ditentukan oleh dua kemampuan sekolah, yaitu 

kemampuan sekolah secara teknis kependidikan dan kemampuan dalam 

bidang pengelolaan. Prestasi belajar peserta didik dilahirkan dari 

kemampuan sekolah untuk mengelola suasana sekolah yang kondusif 

untuk peserta didik agar dapat belajar sebanyak mungkin melalui kegiatan 

belajar mandiri dan berkelanjutan. Prestasi belajar peserta didik dapat 

berkembang melalui pelatihan, penanaman disiplin serta pembiasaan 

dalam menerapkan kemampuan dasar untuk belajar secara sistematis 

dan berkelanjutan. 

Pendidikan di sekolah tidak hanya dilakukan melalui proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru mata pelajaran, pelatihan yang 

dilakukan oleh guru praktik, tetapi juga kegiatan konseling yang dilakukan 

oleh konselor untuk membantu individu dalam mencari dan menetapkan 

pilihan serta mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan pribadi, 

kehidupan sosial, kehidupan belajar, perencanaan dan pengembangan 

karir, serta kehidupan keberagamaan. Mutu pendidikan di sekolah akan 

dapat diwujudkan bilamana dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, guru 

praktik, dan konselor yang kompeten dan profesional yang mampu 

mengelola proses pendidikan secara profesional. Artinya, mampu 

mentransformasikan kemampuan profesional yang dimilikinya ke dalam 

tindakan yang nyata didasarkan kepada pelayanan keahlian dalam 

mengelola pendidikan, baik pelayanan dalam pembelajaran, pelatihan, 

maupun konseling terhadap peserta didik yang menjadi tanggung 

jawabnya di sekolah. 
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Mutu pendidikan akan dapat diwujudkan bilamana pendidikan 

dilaksanakan secara tuntas. Pendidikan yang tuntas mengakui dan 

bahkan menekankan kemampuan manusia untuk bertanggung jawab. 

Pendidikan yang tuntas bertopang pada kejelasan norma, memiliki garis 

lurus yang membimbing pemikiran dan tindakan pendidikan, sehingga 

karena kejelasan dasar, tujuan, dan garis pembimbingnya, kewaswasan 

dalam bertindak itu dapat dihindari. Pendidikan yang bagaimana yang 

memiliki kualifikasi tersebut? Dapatlah ilmu dan teknologi dijadikan 

penglima tertinggi dalam menciptakan pendidikan tuntas? Ilmu dan 

teknologi telah mencoba kearah itu dan sebegitu jauh telah memberikan 

kenyamanan hidup kepada umat manusia dewasa ini. Memang ilmu telah 

memberdayakan manusia, tetapi secara moral ia tetap lemah. 

Apakah hidup kita harus diabdikan sekadar untuk mendapatkan 

kenyamanan sepintas? Apa lagi kalau diingat bahwa ilmu selalu bersikap 

skeptis terhadap kebenaran? Bukankah kebenaran dipandangnya bersifat 

tentatif hipotetis? Bila demikian, maka melalui ilmu dan teknologi tidak 

akan didapat dasar dan arah yang jelas serta bimbingan perbuatan yang 

tuntas. 

Mengapa perlu pendidikan yang tuntas dalam arti pendidikan yang 

mendapat tuntunan dari Atas, yaitu Allah SWT? Memang hanya dengan 

pendidikan yang tuntas kita dapat mengupayakan tercapainya manusia 

yang merealisasikan hidup takwa selaku manusia utuh. Pengertian utuh 

hendaknya diartikan sebagai lengkap, tiada cela, sehingga menampilkan 

pendirian yang kokoh dan mantap, bertolak dari niat yang ikhlas, bertindak 

secara selaras dengan jalan yang lurus, memperhatikan rangkaian 

perilaku yang sinkron, taat asas dalam usaha mencapai ridla Allah SWT. 

Manusia yang utuh menurut pandangan tuntas, mencerminkan manusia 

kaffah, dalam arti satu niat, ucap, pikir, perilaku, dan tujuan yang  

direalisasi dalam hidup bermasyarakat. Satu niat, ucap, pikir, perilaku, dan 

tujuan itu, akan membebaskan manusia dari konflik diri yang dapat 

mengarah kepada kepribadian terbelah. Untuk mewujudkan pendidikan 
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yang tuntas, kita perlu menciptakan situasi dan iklim pendidikan yang 

serasi dengan tujuan pendidikan. Bukankah sikap takwa akan lebih subur 

berkembang dalam iklim hidup religius? Iklim tersebut akan tercipta oleh 

manusia itu sendiri, manusia pula yang menyambut iklim dan situasi untuk 

berperilaku tertentu, tapi pada akhirnya kemampuan manusia pun 

terbatas.      

Dalam pelaksanaannya, pendidikan yang tuntas tidak hanya 

didasarkan pada  pelayanan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru 

mata pelajaran dan layanan pelatihan yang dilakukan oleh guru praktik, 

tapi juga pada pelayanan  konseling yang dilakukan oleh guru bimbingan 

dan konseling atau konselor sekolah. Melalui layanan konseling, guru 

bimbingan dan konseling atau konselor akan membantu terwujudnya 

kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya 

pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan perkembangan dan 

pengatasan masalah agar  peserta didik berkembang secara optimal, 

mandiri dan bahagia. 

Perubahan global tidak hanya menyangkut kualifikasi persyaratan 

orang untuk memasuki suatu pekerjaan tetapi juga pada waktu yang 

bersamaan muncul disorientasi personal dan ketidaktepatan orang dalam 

menempati suatu pekerjaan. Dalam kondisi seperti ini proses belajar 

sepanjang hayat (lifelong learning) dan belajar sejagat hayat (lifewide 

learning) akan menjadi determinan eksistensi dan ketahanan hidup 

manusia. Lifelong learning adalah proses dan aktivitas yang terjadi dan 

melekat dalam kehidupan manusia sehari-hari karena dia selalu 

diperhadapkan kepada lingkungan yang selalu berubah yang menuntut 

dia harus menyesuaikan, memperbaiki, mengubah dan meningkatkan 

mutu perilaku untuk dapat memfungsikan diri secara efektif di dalam 

lingkungan. Proses belajar sepanjang hayat itu terjadi secara terpadu, 

menyangkut seluruh aspek kehidupan, terjadi keterpaduan antara belajar, 

hidup, dan bekerja yang satu sama lain tak dapat dipisahkan melainkan 

terjadi secara bersinergi (lifewide learning). 
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Dalam konteks kecenderungan sosial dan ekonomi yang terjadi 

pada masyarakat global, muncul masyarakat berbasis pengetahuan 

(knowledge base society) sebagai suatu learning society yang 

memerlukan pendidikan dan latihan dalam sistem belajar sepanjang 

hayat, yang menawarkan kepada setiap warga masyarakat suatu fasilitas 

belajar untuk beradaptasi kepada pengetahuan dan keterampilan 

mutakhir. Masalah-masalah yang tampak sebagai masalah sosial, 

ekonomi, dan politik bukanlah semata-mata masalah sosial, ekonomi, 

politik itu sendiri melainkan masalah-masalah kemanusiaan yang harus 

didekati dari sisi kemanusiaan. 

Masyarakat yang berorientasi kemanusiaan ini menghendaki 

persyaratan nilai, sikap, kebijakan, dan tindakan untuk memperluas akses 

masyarakat kepada seluruh jenjang pendidikan, membuat manusia 

mampu memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di 

dalam pendidikan dan dunia kerja. UNESCO menganggap bahwa hal ini 

akan tercapai melalui pengembangan keterampilan untuk semua (life 

development for all), tidak ekslusif dan menjadikan pendidikan dan latihan 

sebagai hak asasi manusia yang dapat diakses. 

Pendidikan holistik semacam ini memadukan persiapan hidup dan 

dunia kerja yang mencakup seluruh domain belajar yang memadukan 

pendidikan umum dan kejuruan dalam sebuah kontinum pengetahuan, 

nilai, kompetensi, dan keterampilan. Dalam pandangan seperti ini 

konseling menempati peran krusial untuk membantu manusia mampu 

memenuhi kebutuhan belajar baru dan memberdayakan manusia untuk 

memperoleh keseimbangan hidup, belajar, dan bekerja. Untuk mencapai 

tujuan ini UNESCO melihat bahwa konseling, terutama konseling karir 

adalah hal yang paling penting untuk seluruh peserta didik dan perannya 

diperluas untuk mempersiapkan peserta didik dan orang dewasa 

menghadapi perubahan dunai kerja. Dalam perspektif ini konseling 

menjadi suatu proses sepanjang hayat yang menyertai proses belajar 

sepanjang hayat dalam segala jalur, setting, jenjang dengan segala 

tantangan dan kendalanya. 
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A European Guidance Forum/Lifelong Guidance Group (IAEVG, 

2002) menegaskan bahwa: “Belajar sepanjang hayat, bimbingan dan 

konseling, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan adalah siklus dan sistem 

yang secara kontinyu berinterseksi dalam kehidupan warga Eropa. 

Informasi, bimbingan dan konseling memiliki peran penting untuk bermain 

dalam memfasilitasi akses, perkembangan dan transisi antara siklus dan 

sistem  selama individu dalam kehidupan. Penyediaan bimbingan 

sepanjang hayat membutuhkan kerjasama aktif jika pendidikan, pelatihan 

dan pekerjaan  baik lembaga di tingkat nasional dan Eropa untuk 

membuat realitas belajar prinsip seumur hidup". Ini adalah kata-kata 

Komisi Eropa. Ini melanjutkan: ‘'Informasi, bimbingan dan konseling telah 

diidentifikasi sebagai komponen strategis kunci untuk menerapkan 

kebijakan pembelajaran seumur hidup ... " 

Belajar sepanjang hayat dan sejagat hayat menjadi strategi belajar 

masyarakat global karena beberapa alasan, terutama dalam (a) 

memeliharan keberlanjutan akses terhadap belajar untuk menambah dan 

memperbaharui pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

keberlangsungan partisipasi dalam masyarakat berbasis pengetahuan, (b) 

meningkatkan investasi sumberdaya manusia, (c) membangun 

masyarakat inklusif yang memberi peluang yang sama untuk memperoleh 

akses belajar yang bermutu, (d) mencapai jenjang pendidikan dan 

kualifikasi vokasional yang lebih tinggi, dan (e) mendorong masyarakat 

untuk berperan aktif di dalam kehidupan publik, sosial, dan politik. 

Dari perspektif bimbingan dan konseling, kunci dasar untuk 

mencapai tujuan ini adalah perpektif baru tentang konseling yang 

berorientasi pada kemudahan individu dalam mengakses informasi 

bermutu tentang kesempatan belajar, memberikan bantuan pribadi untuk 

mengintegrasikan hidup, belajar, dan bekerja, menumbuhkembangkan 

individu sebagai pribadi, profesional, dan warga negara yang self 

motivated. Dalam perspektif ini, konseling menjadi layanan yang dapat 

diakses secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat, 

berorientasi holistik, mampu menyediakan layanan dalam rentang 

kebutuhan yang lebar dan bervariasi, termasuk orang-orang yang tak 

beruntung dan berkebutuhan khusus. 
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Konseling tidak hanya dipelajari sebagai seperangkat teknik, 

melainkan sebagai kerangka berpikir dan bertindak yang bernuansa 

kemanusiaan dan keindividuan. Nuansa dimaksud akan lebih tampak 

pada masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge based society) yang 

menempatkan orientasi kemanusiaan dan belajar sepanjang hayat 

sebagai central feature kehidupan masyarakat masa kini dan yang akan 

datang. Proses pendidikan tidak lagi sebagai proses parsial, melainkan 

sebagai proses holistik yang memadukan persiapan hidup dan dunia kerja 

yang mencakupi seluruh domain belajar, yang memadukan pendidikan 

umum dan kejuruan sebagai suatu kontinum pengetahuan, nilai, 

kompetensi, dan keterampilan. Dalam perspektif ini, bimbingana dan 

konseling memiliki peran membantu masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan belajar baru dan memberdayakan mereka dalam memperoleh 

keseimbangan hidup, belajar, dan bekerja. Bimbingan dan konseling 

menjadi proses sepanjang hayat yang dapat diakses secara berkelanjutan 

oleh seluruh lapisan masyarakat, berorientasi holistic, mampu 

menyediakan layanan dalam rentang yang lebar dan bervariasi, termasuk 

kelompok masyarakat yang beruntung. 

Proses pendidikan mencakup usaha yang secara sadar dan 

intensional bertujuan untuk secara terus menerus meningkatkan dan/atau 

memperbaiki kondisi sasaran pendidikan untuk bertindak sesuai dengan 

norma yang berlaku. Kerangka bimbingan dan konseling seperti ini 

bersifat holistik yang menyatupadukan hakikat kemanusiaan, wawasan 

dan keilmuan, keterampilan, nilai serta sikap dalam pelayanan. 

Pendekatan pelayanan bimbingan dan konseling bergeser dari supply-

side ke demand-side dengan melakukan upaya proaktif kepada 

masyarakat yang menjadi target layanan, menggunakan berbagai sumber 

dan teknologi informasi untuk memperkaya peran profesional, 

mengembangkan manajemen informasi dan jaringan kerja konselor, serta 

memanfaatkan berbagai jalur dan settting layanan. Profesi bimbingan dan 

konseling harus senantiasa terbuka untuk berkembang selaras dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tuntutan 
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lingkungan akademis dan profesional, sehingga mampu memberikan 

kontribusi yang signifikan bagi dunia pendidikan nasional dan kehidupan 

manusia pada umumnya. 

Profesi bimbingan dan konseling merupakan keahlian pelayanan 

pengembangan pribadi dan pemecahan masalah yang mementingkan 

pemenuhan kebutuhan dan kebahagiaan pengguna sesuai dengan 

martabat, nilai, potensi, dan keunikan individu berdasarkan kajian dan 

penerapan ilmu dan teknologi dengan acuan dasar ilmu pendidikan dan 

psikologi yang dikemas dalam kaji-terapan bimbingan dan konseling yang 

diwarnai oleh budaya (termasuk di dalamnya nilai dan norma) Indonesia. 

Dengan demikian pelayanan bimbingan dan konseling di Indonesia 

dikembangkan dan dilaksanakan dengan paradigma konseling adalah 

pelayanan bantuan psiko-pendidikan dalam budaya Indonesia. Bimbingan 

dan Konseling memiliki bidang singgung antara psikologi, pendidikan, dan 

budaya, terutama berkenaan dengan segi isi dan muatan nilai yang perlu 

diperhatikan. Dengan paradigma ini para pelaksana konseling perlu 

menguasai berbagai materi psikologi (psikologi umum, psikologi 

perkembangan, psikologi belajar, psikologi kepribadian, psikologi 

pendidikan, psikologi sosial), materi pendidikan (dasar-dasar pendidikan, 

kurikulum pendidikan, belajar dan pembelajaran, penilaian pendidikan, 

pengelolaan pendidikan), serta materi budaya dan konseling lintas 

budaya. 

Materi psiko-pendidikan “dikemas” dalam ilmu dan teknologi 

konseling dengan warna budaya Indonesia. Bidang konseling yang perlu 

dikuasai meliputi (1) dasar-dasar keilmuan konseling (pengertian, tujuan, 

fungsi, asas, prinsip, dan landasan konseling); (2) bidang konseling ( 

pribadi, sosial, belajar, dan karir); (3) jenis-jenis layanan (orientasi, 

informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling 

perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, mediasi, dan 

konsultasi); (4) kegiatan pendukung : aplikasi instrumentasi, himpunan 

data, konfersi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus); dan  (5) 

profesionalisasi konseling. 
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Konselor baik di sekolah maupun di luar sekolah, harus memahami 

bahwa pelayanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya 

memiliki muatan unsur yang bersifat psikologi, pendidikan, dan budaya. 

Ketiganya terpadukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Apabila 

salah satu atau lebih unsur-unsur itu terabaikan, maka kegiatan bimbingan 

dan konseling kehilangan jati dirinya sebagai pelayanan konseling yang 

cocok di Indonesia. 

Bimbingan dan konseling sangat dekat dengan psikologi, bahkan 

sebagian besar muatan bimbingan dan konseling sebagai suatu ilmu 

bersumber dari psikologi. Psikologi sebagai ilmu pendukung yang paling 

pokok dalam bimbingan dan konseling, bantuan yang demikian disebut 

bantuan psikologi. Psikologi dalam bimbingan dan konseling berarti 

memberikan pemahaman tentang tingkah laku dan perkembangan 

individu menjadi sasaran layanan (individu atau konseli). Ini sangat 

penting karena bidang garapan bimbingan dan konseling adalah tingkah 

laku dan perkembangan individu, yaitu tingkah laku yang perlu diubah 

atau dikembangkan secara optimal. Setiap individu yang berkembang 

harus menyelesaikan tugas-tugas perkembangan itu apabila ia hendak 

dikatakan sebagai individu yang bahagia dan sukses. 

Selain itu bimbingan dan konseling didukung ilmu pendidikan 

karena individu yang terlibat di dalamnya menjalani proses belajar, dan 

kegiatan tersebut bersifat normatif, obyektif, dan berorientasi pemecahan 

masalah. Bersifat normatif, yaitu dengan sengaja membantu individu 

berkembang ke arah baik dan benar yang diwujudkan dalam perubahan 

perilaku. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif memiliki landasan-

landasan ilmiah dan menggunakan metode-metode ilmiah di dalam 

mewujudkan fungsi keilmuannya, yaitu fungsi mempelajari dan membawa 

individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bersifat obyektif yaitu 

mempelajari apa adanya tentang individu sebagai suatu organisme yang 

sedang berkembang dan berbagai factor yang terkait dengan 

perkembangannya. Berorientasi pemecahan masalah baik dalam tataran 
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obyektif (dalam proses mempelajari) maupun dalam tataran normative 

(dalam proses membawa). Orientasi masalah dalam tataran obyektif 

terfokus kepada persoalan apa dan mengapa individu berada dalam 

kondisi demikian,dan orientasi masalah pada tataran normative terkait 

dengan bagaimana mengembangkan, mengubah, dan memperbaiki 

kondisi tersebut. Pelayanan konseling harus didasarkan norma-norma 

yang berlaku, baik isinya, prosesnya, tekniknya, maupun instrumentasinya 

yang dipergunakannya. Pelayanan yang tidak normative bukanlah 

pelayanan konseling. Konseling yang dimaksud disini merupakan 

pelayanan bantuan yang berakar pada budaya kita, dan mempunyai 

landasan ilmiah psikologi dan pendidikan. 

Budaya atau kebudayaan (culture) adalah pandangan hidup 

sekelompok orang (Berry et.al,1999) yang meliputi tradisi, kebiasaan, 

nilai-nilai, norma, bahasa, keyakinan, dan berpikir yang telah terpola 

dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi serta 

memberikan identitas pada komunitas pendukungnnya (Prosser,1978). 

Pelayanan bimbingan dan konseling bertugas melayani individu-

individu normal yang sedang dalam proses memperkembangkan dirinya 

secara optimal sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang 

dijalaninya. Perkembangan individu itu secara dinamik terkait dengan 

lingkungan dan budaya sekitarnya. Bimbingan dan konseling yang 

kehirauan utamanya dipusatkan pada eksistensi individu sebagai 

manusia, mendasarkan pencapaian tujuannya melalui interaksi antara 

konselor dan individu yang kondusif. Interaksi tersebut harulah diletakkan 

dalam konteks budaya Indonesia, sehingga pendekatan konselor terhadap 

individu (konseli) dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, 

pelayanan bimbingan dan konseling yang bertujuan mengembangkan 

kemampuan dan meningkatkan mutu kehidupan serta harkat dan 

martabat manusia Indonesia harus berakar pada budaya bangsa 

Indonesia sendiri. Ini berarti bahwa penyelenggaraan bimbingan dan 

konseling harus dilandasi oleh dan mempertimbangkan keanekaragaman 
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sosial budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia, di samping 

kesadaran akan dinamika sosial budaya itu menuju masayarakat ayng 

lebih maju. Konseli-konseli berlatar belakang social budaya yang 

berbineka itu tidak dapat disamaratakan penanganannya. Meskipun 

bangsa Indonesia sedang menuju pada satu budaya kesatuan bangsa 

Indonesia, tetapi akar budaya asli sekarang masih hidup dan besar 

pengaruhnya terhadap masyarakat budaya asli patut dikenali, dihargai, 

dan dijadikan pertimbangan utama dalam pelayanan bimbingan dan 

konseling. Masyarakat Indonesia bersifat multi-etnik, karena itu konselor 

menghadapi individu-individu dengan berbagai latar budayanya, dan 

dengan berbagai kebutuhan dan masalahnya yang kemungkinan besar 

banyak bermuatan budaya.  

Di dalam proses bimbingan dan konseling, konselor maupun 

konseli membawa serta karakteristik-karakteristik psikologinya, seperti 

kecerdasan, bakat, minat, sikap, motivasi, kehendak, dan tendensi-

tendensi kepribadian lainnya. Sejauh ini,Indonesia banyak perhatian 

diberikan kepada aspek-aspek psikologis tersebut (terutama pada pihak 

konseli), dan masih kurang perhatian diberikan terhadap latar belakang 

budaya konselor maupun konseli yang ikut membentuk perilakunya dan 

menentukan efektivitas proses konseling (Bolton-Brownlee,1987). 

Misalnya, etnik, afiliasi kelompok, keyakinan, nilai-nilai, norma-norma, 

kebiasaan, bahasa verbal maupun non-verbal, dan termasuk bias-bias 

yang dibawa dari budayanya. Semakin banyak kesesuaian antara 

konselor dengan konseli dalam psikologis dan sosial-budaya akan 

semakin besar kemungkinan konseling berjalan efektif; dan demikian 

sebaliknya. 

Dipandang dari perspektif budaya, situasi konseling adalah sebuah 

“perjumpaan budaya” (cultural encounter) antara konselor dengan konseli. 

Dalam konseling terjadi proses belajar, transferensi dan kaunter-

transferensi, serta saling menilai. Oleh karena itu konselor perlu memiliki 

kepekaan budaya untuk dapat memahami dan membantu konseli. 
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Konselor yang demikian adalah yang menyadari benar bahwa secara 

cultural, individu memiliki karakteristik yang unik dan ke dalam proses 

konseling ia membawa serta karakteristik tersebut. Untuk memiliki 

kepekaan budaya, konselor dituntut untuk mempunyai pemahaman yang 

kaya tentang berbagai budaya di luar budayanya sendiri, khususnya 

berkenaan dengan latar belakang budaya konseli di Indonesia. 

Bimbingan dan Konseling sebagai ilmu dan profesi akan mampu 

memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan serta kehidupan 

masyarakat dan bangsa ada umumnya. Visi profesi bimbingan dan 

konseling tidak dibatasi hanya di sekolah, melainkan juga menjangkau 

bidang-bidang di luar sekolah yang memberikan nuansa dan corak pada 

penyelenggaraan pendidikan formal dan pengembangan sumber daya 

manusia yang lebih sensitif, antisipatif, proaktif dan responsif terhadap 

perkembangan peserta didik dan warga masyarakat. 

Bimbingan dan Konseling sebagai profesi bantuan (helping 

profession) diabdikan bagi peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan 

dengan cara menfasilitasi perkembangan individu atau kelompok individu 

sesuai dengan kekuatan, kemampuan potensional dan aktual serta 

peluang-peluang yang dimilikinya, dan membantu mengatasi kelemahan 

dan hambatan serta kendala yang  dihadapi  dalam perkembangan 

dirinya. Konseling sebagai komponen pendidikan mempunyai peranan 

yang besar dalam rangka memenuhi hak peserta didik untuk 

mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya (Pasal 12 ayat (b) UU Sisdiknas). 

Paradigma baru dalam bimbingan dan konseling di sekolah 

mengisyaratkan aktualisasi keunggulan kemampuan manusia yang kini 

masih tersembunyi dalam dirinya. Pelayanan konseling dengan mengacu 

kepada Pengembangan Kemampuan Manusia atau Human Capacity 

Development (HCD) berkewajiban mendorong optimalisasi kemampuan 

individu di setiap jenis dan jenjang pendidikan untuk menjadi bermutu dan 

berguna  bagi sesama manusia. Pengembangan kemampuan manusia 

menunjuk pada konstelasi keterampilan, sikap dan perilaku dalam 
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melangsungkan hidup mencapai kemandirian (Levinger, 1996), sekaligus 

memiliki daya saing tinggi dan daya tahan terhadap gejolak ekonomi 

dunia. HCD bermutu adalah proses kontekstual dan futuristik sehingga 

HCD melalui upaya konseling bukanlah sebatas menyiapkan manusia 

yang menguasai pengetahuan dan keterampilan yang cocok dengan 

tuntutan dunia kera pada saat ini, melainkan manusia yang mampu, mau, 

dan siap belajar sepanjang hayat, serta dilandasi oleh sikap, nilai, etik dan 

moral. Kebermutuan HCD tidak hanya terletak pada kecerdasan 

intelektual, tetapi kecerdasan sosial, kecerdasan moral, dan kecerdasan 

spiritual. 

Di dalam pengembangan pribadi, individu perlu memperoleh 

kesempatan berpikir dan pengalaman berpikir tentang bagaimana dia 

hendak membangun dirinya, apa yang sudah dibangun, dan 

memperhadapkan diri dengan kebermaknaan yang akan menjadi arah 

tujuan pengembangan diri pada masa yang akan datang. Asumsi ini 

mengandung implikasi bahwa pendidikan yang bersifat umum dan 

klasikal, yang dalam banyak hal lebih peduli terhadap belajar intelektual, 

perlu dibarengi dengan strategi upaya yang secara sistematis melalui 

konseling untuk membantu individu mengembangkan pribadi, 

memperhalus dan menginternalisasi nilai-nilai yang diperoleh di dalam 

pendidikan umum, serta mengembangkan keterampilan hidup. 

Setiap individu hendaknya menjadi insan yang produktif baik dalam 

arti menghasilkan barang atau jasa atau hasil karya lainnya, maupun 

menghasilkan suasana lingkungan atau suasana hati serta alam pikiran 

yang positif dan menyenangkan. Individu produktif seperti ini perlu 

memiliki kemampuan intelektual, keterampilan, bersikap dan menerapkan 

nilai-nilai berkenaan dengan berbagai bidang kehidupan. Manusia 

produktif merupakan wujud dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas merupakan manusia yang berkembang secara utuh yang 

menyelenggarakan kehidupannya secara berguna bagi manusia lain dan 

lingkungannya. 
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Pelayanan bimbingan dan konseling bertugas melayani individu-

individu normal yang sedang  dalam proses memperkembangkan dirinya 

secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dijalaninya. 

Pelayanan bimbingan dan konseling mengupayakan pengembangan 

segenap potensi individu secara optimal pada setiap tahap 

perkembangan, dan berperan aktif dalam pembentukan manusia 

produktif. Pengembangan ini akan dilengkapi dan meningkatkan 

pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan dengan 

pengembangan nilai dan sikap (Mungin Eddy Wibowo,2000).  

Pendidikan bermutu akan dapat terwujud jika bimbingan dan 

konseling sebagai salah satu upaya pendidikan dapat membantu individu 

menjadi insan yang produktif baik dalam arti menghasilkan barang atau 

jasa atau hasil karya lainnya, maupun menghasilkan suasana lingkungan 

atau suasana hati serta alam pikiran yang positif dan menyenangkan. 

Individu produktif seperti ini perlu memiliki kemampuan intelektual, 

keterampilan, bersikap dan menerapkan nilai-nilai berkenaan dengan 

berbagai bidang kehidupan. Manusia produktif merupakan wujud dari 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, merupakan manusia yang 

berkembang secara utuh yang menyelenggarakan kehidupannya secara 

berguna bagi manusia lain dan lingkungannya. Manusia produktif adalah 

manusia yang mampu mengembangkan perilaku efektif-normatif dalam 

kehidupan keseharian dan yang terkait dengan masa depan.  

Pelayanan bimbingan dan konseling juga memungkinkan individu 

terbebas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses 

perkembangan dan kehidupannya, baik kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Dalam kaitan ini semua pelayanan konseling selain dapat 

menjembatani pengembangan intelektual, keterampilan dan 

pengembangan sikap dan nilai, serta pencapaian tujuan pendidikan 

sekolah dan kebutuhan masyarakat, juga dapat mengisi berbagai 

kekosongan dan mengatasi berbagai permasalahan dan kehidupan 

individu. Dengan demikian, pelayanan bimbingan dan konseling 

merupakan sarana strategis untuk meningkatkan pengembangan potensi 

individu berkualitas secara penuh. 
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Tujuan bimbingan dan konseling terfokus kepada memberikan 

kemudahan berkembang bagi peserta didik. Sosok perkembangan 

manusia diharapkan menjadi arah dan tonggak sasaran bagi perwujudan 

misi dan pencapaian tujuan. Tujuan akhir pelayanan konseling adalah 

kemandirian dan perkembangan optimal. Kemandirian yang sejati 

mensyaratkan terbentuknya pribadi yang kuat dan mantap, dan didukung 

perkembangan yang optimal bagi segenap dimensi kemanusiaan, yaitu 

dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan 

dimensi keberagamaan (Prayitno,1999). Pengembangan dimensi 

keindividualan memungkinkan individu memperkembangkan segenap 

potensi yang ada pada dirinya secara optimal mengarah kepada aspek-

aspek kehidupan yang positif. Perkembangan dimensi ini membawa 

seseorang menjadi individu yang mampu tegak berdiri dengan 

kepribadiannya sendiri, dengan aku yang teguh, positif, produktif, dan 

dinamis. Perkembangan dimensi keindividualan perlu diimbangi 

perkembangan dimensi kesosialan pada diri individu. Perkembangan 

dimensi kesosialan memungkinkan seseorang mampu berinteraksi, 

berkomunikasi, bergaul, bekerjasama, dan hidup bersama orang lain. 

Kaitan antara dimensi keindividualan dan dimensi kesosialan 

memperlihatkan bahwa manusia adalah sekaligus mahluk individu dan 

mahluk sosial. Pengembangan dimensi kesusilaan, akan memberikan 

warna moral terhadap berkembangnya dimensi keindividualan dan 

dimensi kesosialan. Norma, etika, dan berbagai ketentuan yang berlaku 

mengatur bagaimana kebersamaan antar individu seharusnya 

dilaksanakan. Dimensi kesusilaan menjadi pemersatu, sehingga dimensi 

keindividualan dan dimensi kesosialan bertemu dalam satu kesatuan yang 

penuh makna. Perkembangan ketiga dimensi memungkinkan manusia 

menjalani kehidupan. Berkenan dengan perkembangan secara optimal 

ketiga dimensi yang hanya menjangkau kehidupan duniawi, maka perlu 

dilengkapi pengembangan dimensi keberagamaan untuk menjangkau 

kehidupan akhirat. Dimensi keberagamaan, menghubungkan diri manusia 
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dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga manusia akan mengaitkan 

secara serasi,selaras, dan seimbang kehidupan duniawi dengan 

kehidupan akhirati. 

Pengembangan yang serasi, selaras, dan seimbang keempat 

dimensi kemanusiaan tersebut akan menghasilkan individu dengan 

memiliki aku dan kedirian yang matang, teguh, dinamis, dengan kemauan 

sosial yang hangat dan menyejukkan, dengan kesusilaan yang tinggi dan 

luhur, serta keimanan dan bertakwa yang dalam terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. Strategi pokoknya ialah memberi kemudahan berkembang 

bagi individu melalui perekayasaan lingkungan perkembangan. 

Kemandirian memiliki lima ciri yang selain terkait satu sama lain 

juga berurutan dari yang paling elementer sampai yang paling 

berkembang. Secara berurutan ciri-ciri tersebut adalah (a) mengenal diri 

sendiri dan lingkungan secara obyektif, (b) menerima diri sendiri dan 

lingkungan secara dinamis, (c) mampu mengambil keputusan secara 

tepat, (d) mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil, dan 

(e) mewujudkan diri secara penuh, kreatif dan dinamis (Mungin Eddy 

Wibowo, 2002:28). 

Pengembangan kemandirian seiring dengan pengembangan 

keempat dimensi kemanusiaan secara optimal diharapkan bukan hanya 

dapat mengatasi dampak globalisasi tetapi justru akan mempersiapkan 

individu sebagai warga masyarakat yang mampu mengikuti dan berperan 

aktif dalam arus kemajuan jaman serta mampu memetik buah yang positif 

dari era globalisasi. Manusia bermutu adalah manusia yang berhasil 

memperkembangkan keempat dimensi kemanusiaan secara optimal, 

selaras, serasi dan seimbang, serta mencapai taraf kemandirian yang 

tinggi. Pendidikan bermutu yang diselenggarakan di sekolah yang 

didukung oleh kegiatan pelayanan konseling yang bermutu, merupakan 

lapangan pengembangan potensi individu setelah dikembangkan dari 

lingkungan keluarga. 
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3. Posisi Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum 

2013 

Implementasi Kurikulum 2013 akan dapat menimbulkan masalah 

bagi peserta didik SMA/MA dan SMK yang tidak mampu di dalam memilih 

kelompok mata pelajaran peminatan, pilihan kelompok lintas peminatan 

dan/atau pendalaman minat secara tepat, sehingga akan menimbulkan 

kesulitan dalam belajar dan kecenderungan gagal dalam belajar. Memilih 

dan menentukan peminatan peserta didik dalam belajar hendaknya sesuai 

dengan kecerdasan, bakat, minat dan kecenderungan pilihan masing-

masing peserta didik agar proses belajar berjalan dengan baik dan 

kecenderungan berhasil dalam belajar. Oleh karena itu diperlukan  

pelayanan peminatan peserta didik dalam bimbingan dan  konseling  yang 

dilakukan oleh Guru BK atau Konselor. Pelayanan Peminatan Peserta 

Didik merupakan upaya untuk membantu peserta didik dalam memilih, 

menentukan dan menjalani program atau kegiatan untuk mencapai 

sesuatu sesuai dengan kecenderungan hati atau keinginan yang kuat 

terkait dengan program pembelajaran yang diikuti pada satuan 

pendidikan. Dalam pelayanan ini peserta didik memahami potensi dan 

kondisi diri sendiri, memilih dan mendalami mata pelajaran/kelompok mata 

pelajaran peminatan, memahami dan memilih arah pengembangan karir, 

dan menyiapkan diri serta memilih pendidikan lanjutan dan karir sampai 

perguruan tinggi. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, upaya 

pelayanan peminatan peserta didik ini merupakan salah satu bentuk 

layanan penempatan dan penyaluran dan keterkaitannya dengan jenis 

layanan lain serta kegiatan pendukung yang relevan.  Disinilah Guru BK 

atau Konselor mempunyai peranan penting untuk membantu peserta didik 

melalui pelayanan peminatan peserta didik, agar dapat memilih dan 

menentukan secara tepat pilihan kelompok mata pelajaran peminatan, 

pilihan kelompok lintas peminatan dan/atau pendalaman minat yang akan 

diikutinya. 
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Pelayanan Peminatan Peserta Didik yang dilakukan oleh Guru BK 

atau konselor dipahami sebagai upaya advokasi dan fasilitasi 

perkembangan peserta didik agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara (arahan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas) 

sehingga mencapai perkembangan optimum. Perkembangan optimum 

bukan sebatas tercapainya prestasi sesuai dengan kapasitas intelektual 

dan minat yang dimilikinya, melainkan sebagai sebuah kondisi 

perkembangan yang memungkinkan peserta didik mampu mengambil 

pilihan dan keputusan secara sehat dan bertanggung jawab serta memiliki 

daya adaptasi tinggi terhadap dinamika kehidupan yang dihadapinya. 

Pelayanan Peminatan  Peserta Didik penting dalam implementasi 

Kurikulum 2013 karena adanya pilihan peminatan ke SMA/MA/SMK, 

pilihan peminatan kelompok mata pelajaran di SMA/MA dan pilihan 

peminatan kelompok program keahlian di SMK. Guru BK atau Konselor 

melalui pelayanan peminatan peserta didik berupaya membantu peserta 

didik dalam memilih dan menetapkan kelompok mata pelajaran 

peminatan, kelompok lintas peminatan dan/atau pendalaman minat yang 

diikuti pada satuan pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK), 

memahami dan memilih arah pengembangan karir, dan menyiapkan diri 

serta memilih pendidikan lanjutan sampai ke perguruan tinggi sesuai 

dengan kemampuan umum, bakat, minat dan kecenderungan pilihan 

masing-masing peserta didik. Pelayanan BK yang dilakukan oleh Guru BK 

atau Konselor dalam upaya pelayanan peminatan peserta didik dalam 

memilih dan menetapkan kelompok mata pelajaran peminatan, kelompok 

lintas peminatan dan/atau pendalaman minat merupakan salah satu 

bentuk layanan penempatan dan penyaluran dalam bidang bimbingan 

belajar dan bimbingan karir. Sedangkan pelayanan pembelajaran yang 
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dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran dalam  upaya pelayanan pendalaman 

materi mata pelajaran merupakan salah satu bentuk pembelajaran 

pengayaan. Dalam rangka mengoptimalkan potensi peserta didik 

menuntut adanya kolaborasi yang baik antara guru mata pelajaran, guru 

wali kelas, guru  BK  atau konselor, kepala sekolah/madrasah dan orang 

tua/wali. 

Dengan demikian, penentuan peminatan kelompok mata pelajaran, 

lintas minat atau pendalaman minat adalah sebuah proses yang akan 

melibatkan serangkaian pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta 

didik yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada 

di lingkungannya. Permasalahan akan terjadi jika peserta didik tidak 

mampu menetukan pilihan kelompok mata pelajaran peminatan, pilihan 

kelompok lintas peminatan dan/atau pendalaman minat, sehingga akan 

menghambat dalam proses pembelajaran. Untuk mencegah terjadinya 

masalah pada diri peserta didik maka diperlukan adanya pelayanan BK 

yang dilakukan oleh Guru BK atau Konselor untuk membantu 

memandirikan peserta didik melalui pengambilan keputusan  terkait 

dengan keperluan untuk memilih, menentukan, meraih serta 

mempertahankan karier untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan  

sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli 

kemaslahatan umum  melalui (upaya ) pendidikan. 

  Peminatan adalah proses yang berkesinambungan untuk 

menfasilitasi peserta didik mencapai tujuan pendidikan nasional, dan oleh 

karena itu peminatan harus berpijak pada kaidah-kaidah dasar yang 

secara eksplisit dan implisit, terkandung dalam kurikulum. Pendalaman 

minat merupakan aktivitas tambahan dalam belajar yang dilakukan oleh 

peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa. Tujuan 

pendalaman minat adalah untuk meluaskan dan memperdalam materi 

mata pelajaran tertentu sesuai dengan arah minatnya. Pendalaman minat 

merujuk pada tujuan isi dan tujuan proses. Isi merujuk pada apa yang ada 
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dalam materi yang diperkaya dan lebih sulit. Proses merujuk pada 

prosedur mental pemecahan masalah, pemikiran kreatif, pemikiran ilmiah, 

pemikiran kritis, perencanaan, analisis, dan banyak keterampilan 

pemikiran lainnya. 

  Pendalaman minat merangsang minat peserta didik yang berbakat 

dan  cerdas untuk (1) mengembangkan keterampilan berpikir pada 

tingkatan yang lebih tinggi, (2) menginspirasi motivasi akademis 

tinggi,termasuk ambisi karier dan pendidikan yang tinggi, (3) memenuhi 

kebutuhan pendidikan, sosial,dan psikologis, termasuk membantu peserta 

didik berbakat untuk mengembangkan konsep diri yang baik,  (4) 

memaksimalkan pembelajaran dan pengembangan siswa serat 

meminimalkan rasa bosan dan frustrasi, (5) mengembangkan 

akuntabilitas, keingintahuan, ketekunan, sikap pengambilan risiko, rasa 

haus akan pengetahuan,  partisipasi aktif, dan  refleksi. Pendalaman minat 

sifatnya memberi kesempatan peserta didik SMA, MA, dan SMK untuk 

mendapatkan kesempatan mengikuti mata kuliah di perguruan tinggi, 

selama yang bersangkutan berada di kelas XII dan atas kerjasama  

SMA/MA/SMK dengan Perguruan Tinggi.  

Pelayanan Peminatan Peserta Didik merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dan terintegrasi dalam program pelayanan BK pada satuan 

pendidikan pada khususnya dan program pendidikan di satuan pendidikan 

pada umumnya, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Artinya, 

program pelayanan BK dan program pendidikan pada satuan pendidikan 

yang lengkap dan penuh harus memuat kegiatan pelayanan peminatan 

peserta didik. Upaya ini mengacu kepada manajemen satuan pendidikan 

dan program pelaksanaan kurikulum, khususnya terkait dengan 

peminatan akademik, peminatan vokasi, lintas minat atau pendalaman 

minat, dan lanjutan. Program  bimbingan dan konseling dengan pelayanan 

peminatan peserta didik itu sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab 

Guru BK atau Konselor di setiap satuan pendidikan. Guru BK atau 

konselor melalui pelayanan BK membantu peserta didik memilih dan 
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menentukan pilihan kelompok mata pelajaran peminatan, pilihan kelompok 

lintas peminatan dan/atau pendalaman minat berdasarkan potensi diri 

(kekuatan) dan kemungkinan keberhasilannya. Oleh karena itu Guru BK 

atau Konselor harus dapat membantu peserta untuk menemukan 

kekuatannya, yang berupa kemampuan dasar umum (kecerdasan), bakat, 

kemampuan akademik, minat,dan kecenderungan peserta didik,serta 

dukungan moral dari orang tua. Sedangkan pelayanan pendalaman mata 

pelajaran bagi peserta didik sepenuhnya tanggung jawab Guru Mata 

Pelajaran terkait dengan bidang studinya atau mata pelajaran yang 

diampunya. 

Pelayanan Peminatan Peserta Didik merupakan kegiatan BK yang 

amat penting dan menentukan kesuksesan dalam belajar, perkembangan 

dan masa depan masing-masing peserta didik. Untuk itu, pelaksanaannya 

memerlukan Guru BK atau Konselor yang kompeten dan profesional 

dalam menjalankan tugas, fungsi dan peran profesionalnya membantu 

peserta didik dalam memilih dan menentukan pilihan peminatan secara 

tepat untuk keberhasilan dalam belajar. Hal ini terkait secara langsung 

dengan konstruk dan isi Kurikulum Tahun 2013 yang dapat menghasilkan 

insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan 

sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. 

Pelayanan BK di SD/MI dilakukan oleh Guru Kelas untuk 

membantu peserta didik menanamkan minat belajar, mengatasi masalah 

minat belajar dan mengalami  kesulitan belajar secara antisipatif 

(preemptive). Sedangkan pelayanan BK yang dilakukan oleh Guru BK 

atau konselor di SMP/MTs diarahkan untuk membantu peserta didik 

memantapkan minat belajar dan menentukan minat untuk melakukan 

pilihan studi lanjut antara SMA/MA dan SMK berdasarkan pada 

kemampuan umum (kecerdasan),bakat, minat,dan kecenderungan arah 

pilihan masing-masing peserta didik.  
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Pada jenjang pendidikan menengah umum yaitu di SMA/MA,  Guru 

BK atau Konselor membantu peserta didik menentukan minat terhadap 

kelompok mata pelajaran peminatan pilihan yang tersedia, menentukan 

pilihan mata pelajaran di luar minat (lintas minat), dan/atau menentukan 

mata pelajaran dalam peminatannya (pendalaman minat) untuk 

mendapatkan kesempatan mengikuti mata kuliah di perguruan tinggi, 

selama peserta didik yang bersangkutan berada di kelas XII dan atas 

kerjasama sekolah dengan perguruan tinggi. Pada jenjang pendidikan 

menengah kejuruan, yaitu di SMK, Guru BK atau Konselor membantu 

peserta didik menentukan minat dalam memilih program keahlian yang 

tersedia, dan menentukan mata pelajaran keahlian pilihan di luar 

kelompok mata pelajaran program keahlian minatnya. Guru BK atau 

Konselor di SMA/MA dan SMK membantu peserta didik menentukan 

minatnya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan potensi 

dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik. 

Guru BK atau Konselor melalui pelayanan BK dalam kurikulum 

2013 mempunyai fungsi dan peranan untuk membantu peserta didik  

dalam memilih dan menentukan minat terhadap kelompok mata pelajaran 

pilihan yang tersedia, menentukan mata pelajaran pilihan di luar kelompok 

mata pelajaran minatnya, dan menentukan pendalaman materi mata 

pelajaran berdasarkan kekuatan dan kemungkinan keberhasilan studinya. 

Oleh karena itu Guru BK atau Konselor bekerjasama dengan Guru Mata 

Pelajaran, Guru Wali Kelas mengidentifikasi kemampuan, bakat, 

minat,dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik serta 

dukungan dari orang tua sehingga akan dapat menjalani kehidupan dalam 

belajar yang  sesuai dengan kekuatan dirinya, efektif, bermakna, kreatif,  

menyenangkan, dan dinamis serta kemungkinan keberhasilan tinggi.  

Pelayanan Peminatan Peserta Didik dalam pilihan kelompok mata 

pelajaran peminatan, pilihan kelompok lintas peminatan dan/atau 

pendalaman minat memberikan kesempatan yang cukup luas bagi peserta 
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didik untuk menempatkan diri pada jalur yang lebih tepat dalam rangka 

penyelesaian studi secara terarah, sukses, dan jelas dalam arah 

pendidikan selanjutnya. Wilayah peminatan kelompok mata pelajaran ini, 

dalam keseluruhan program pendidikan satuan pendidikan menengah 

merupakan bidang pelayanan BK yang menjadi wilayah tugas pokok Guru 

BK atau Konselor dalam kerangka keseluruhan program pelayanan BK 

pada satuan pendidikan. Sedangkan  pendalaman materi mata pelajaran 

merupakan bidang pelayanan pembelajaran yang menjadi wilayah tugas 

pokok Guru Mata Pelajaran dalam kerangka keseluruhan program 

pembelajaran pada satuan pendidikan.   

Pelayanan Peminatan Peserta Didik merupakan peluang dan 

sekaligus tantangan yang begitu besar bagi Guru BK atau Konselor, untuk 

menjalankan tugas, peran, fungsi dan tanggung jawab yang diamanatkan 

dalam kurikulum 2013. Untuk itu Guru BK atau konselor perlu mencermati 

secara mendalam makna peminatan dalam kurikulum 2013 dan 

melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan peran profesi secara kompeten 

demi kemartabatan dan public trust suatu profesi bimbingan dan 

konseling. Ini merupakan kesempatan dan peluang yang baik untuk 

menunjukkan bahwa Guru BK atau Konselor melalui pelayanan BK akan 

mampu menunjukan peran dan fungsinya dalam membantu peserta didik 

dalam memilih dan menentukan pilihan kelompok mata pelajaran 

peminatan, pilihan kelompok lintas peminatan dan/atau pendalaman minat 

sesuai dengan kondisi potensi peserta didik sehingga akan membantu 

kelancaran dan keberhasilan dalam belajar. The right man on the right 

place akan dapat diwujudkan, kemungkinan untuk berhasil dalam belajar 

tinggi. Pelayanan peminatan peserta didik berada dalam  wilayah 

manajemen BK dan bagian dari  manajemen satuan pendidikan secara 

menyeluruh.  

Secara umum  Pelayanan Peminatan Peserta Didik  bertujuan 

untuk membantu peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 

menanamkan, memperkuat, dan menetapkan pilihan kelompok mata 

pelajaran peminatan, pilihan kelompok lintas peminatan dan/atau 
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pendalaman minat yang diikuti pada satuan pendidikan yang sedang 

ditempuh, arah pilihan karir dan/atau pilihan studi lanjutan sampai ke 

perguruan tinggi. 

Secara khusus tujuan pelayanan peminatan peserta didik pada 

satuan pendidikan adalah: 

a. Mengarahkan peserta didik SD/MI untuk memahami bahwa 

pendidikan di SD/MI merupakan pendidikan wajib yang harus dikuti 

oleh seluruh warga negara Indonesia dan setamatnya dari SD/MI 

harus dilanjutkan ke studi di SMP/MTs, dan oleh karenanya peserta 

didik perlu belajar dengan sungguh-sungguh dan meminati semua 

mata pelajaran.  

b. Mengarahkan peserta didik SMP/MTs  untuk memahami dan 

mempersiapkan diri bahwa : 

1) Semua warga negara Indonesia wajib mengikuti pelajaran di 

sekolah sampai dengan jenjang SMP/MTs dalam rangka Wajib 

Belajar 9 Tahun.  

2) Siswa SMP/MTs perlu meminati semua mata pelajaran, meminati 

studi lanjutan yang menjadi pilihan SMA, MA, atau SMK sesuai 

dengan kemampuan dasar umum (kecerdasan), bakat, minat,dan 

kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik, memahami 

berbagai jenis pekerjaan/karir dan mulai mengarahkan diri untuk 

pekerjaan/karir tertentu. 

3) Setamat dari SMP/MTs peserta didik dapatkan melanjutkan 

pelajaran ke SMA/MA atau SMK, untuk selanjutnya kalau sudah 

tamat nanti dapat bekerja atau melanjutkan pelajaran ke perguruan 

tinggi. Disini yang penting justru mempersiapkan peserta didik 

untuk menentukan pilihan kelompok minat di SMA/SMK. Jadi 

peserta didik perlu mendapatkan informasi tentang kelompok 

peminatan: keuntungan dan keterbatasannya. 

c. Mengarahkan peserta didik SMA/MA untuk memahami dan 

mempersiapkan diri bahwa : 
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1) Pendidikan di SMA/MA merupakan pendidikan untuk menyiapkan 

peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di 

masyarakat. 

2) Kemandirian tersebut pada nomor (1) didasarkan pada kematangan 

pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan 

pekerjaan/karir. 

3) Kurikulum SMA/MA memberikan kesempatan bagi peserta didik 

untuk memilih kelompok mata pelajaran peminatan, kelompok lintas 

peminatan dan/atau pendalaman minat sesuai dengan kemampuan 

umum (kecerdasan), bakat, minat dan kecenderungan pilihan 

masing-masing siswa. 

4) Setamat dari SMA/MA peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu 

yang masih memerlukan persiapan/pelatihan, atau melanjutkan 

pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi 

sesuai dengan pilihan dan pendalaman  minat sewaktu di SMA/MA.  

d. Mengarahkan peserta didik SMK  untuk memahami dan memperfg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

mig siapkan diri bahwa : 

1) Pendidikan di SMK merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta 

didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di 

masyarakat. 

2) Kemandirian tersebut pada nomor (1) didasarkan pada kematangan 

pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan 

pekerjaan/karir. 

3) Kurikulum SMK memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

memilih kelompok mata pelajaran program keahlian, memilih lintas 

minat atau pendalaman minat pada program keahlian tertentu sesuai 

dengan kemampuan dasar umum (kecerdasan), bakat, minat dan 

kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik. 
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4) Setelah tamat dari SMK peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu 

sesuai dengan bidang studi keahlian/kejuruan yang telah 

dipelajarinya, atau melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan 

memasuki program studi sesuai dengan pilihan peminatan sewaktu di 

SMK. 

D. Latihan 

 

1. Bentuk kelompok diskusi, masing-masing kelompok terdiri dari lima 

orang. 

2. Diskusikan di dalam kelompok tentang:  

a. Bimbingan dan konseling dalam Pendidikan 

b. Peran Bimbingan dan Konseling dalam pendidikan Bermutu 

c. Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum 2013 

3. Isilah format 1 dan 2 pada isian yang telah disediakan. 

E. Rangkuman 

Bimbingan dan Konseling yang dilakukan oleh konselor sebagai 

bentuk upaya pendidikan, karena kegiatan bimbingan dan konseling selalu 

terkait dengan pendidikan dan keberadaan bimbingan dan konseling di 

dalam pendidikan merupakan konsekuensi logis dari upaya pendidikan itu 

sendiri. Keberadaan Bimbingan dan konseling dalam pendidikan di 

Indonesia,  sebagai bagian integral dari keseluruhan upaya  pendidikan 

yang dilaksankan oleh guru bimbingan dan konseling dalam rangka 

mewujudkan pendidikan bermutu. 

  Pendidikan bermutu akan dapat terwujud jika konseling sebagai 

salah satu upaya pendidikan dapat membantu individu menjadi insan yang 

produktif baik dalam arti menghasilkan barang atau jasa atau hasil karya 

lainnya, maupun menghasilkan suasana lingkungan atau suasana hati 

serta alam pikiran yang positif dan menyenangkan. Individu produktif 

seperti ini perlu memiliki kemampuan intelektual, keterampilan, bersikap 

dan menerapkan nilai-nilai berkenaan dengan berbagai bidang kehidupan 
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  Guru BK atau Konselor melalui pelayanan BK dalam kurikulum 

2013 mempunyai fungsi dan peranan untuk membantu peserta didik  

dalam memilih dan menentukan minat terhadap kelompok mata pelajaran 

pilihan yang tersedia, menentukan mata pelajaran pilihan di luar mata 

pelajaran kelompok minatnya, dan menentukan mata pelajaran 

pendalaman dalam kelompok peminatannya berdasarkan kekuatan dan 

kemungkinan keberhasilan studinya. Oleh karena itu Guru BK atau 

Konselor bekerjasama dengan Guru Mata Pelajaran, Guru Wali Kelas 

mengidentifikasi kemampuan, bakat, minat,dan kecenderungan pilihan 

masing-masing peserta didik serta dukungan dari orang tua sehingga 

akan dapat menjalani kehidupan dalam belajar yang  sesuai dengan 

kekuatan dirinya, efektif, bermakna, kreatif,  menyenangkan, dan dinamis 

serta kemungkinan keberhasilan tinggi. 

F. Evaluasi 
 

Evaluasi hasil pelatihan dilakukan melalui: 

1. Pengisian format dan/atau daftar isian oleh peserta pelatihan 

berkenaan dengan materi yang telah dibahas. 

2. Penulisan oleh peserta pelatihan tentang ekspresi kondisi diri dan 

antisipasi tindak lanjut program pelatihan di lapangan dalam bentuk 

refleksi BMB3 (bepikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung 

jawab) 

G.  Umpan Balik 

  Isian format/daftar isian, jawaban terhadap pertanyaan atau soal-

soal, serta refleksi tertulis sehingga dapat memberikan gambaran tentang 

perolehan hasil pelatihan yang diikuti oleh para peserta. 
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BAB IV 

PELAYANAN PEMINATAN PESERTA DIDIK 

 

A. Indikator Keberhasilan 

  Melalui pelatihan dengan materi modul pada Bab III ini peserta 

pelatihan dapat: 

1. Memahami arah pengembangan peserta didik dalam Kurikulum 2013  

2. Menyadari pentingnya pelayanan peminatan peserta didik sebagai 

muatan praktik pelayanan BK pada satuan-satuan pendidikan. 

3. Memahami tingkat, arah, dan aspek-aspek pokok peminatan peserta 

didik dan implementasinya dalam pelayanan BK. 

4. Memahami langkah-langkah pokok peminatan peserta didik dan 

implementasinya dalam pelayanan BK pada satuan-satuan 

pendidikan. 

B. Uraian Materi 

  Konstruk dan isi Kurikulum 2013 mementingkan terselenggaranya 

proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta 

memberi ruang yang cukup untuk pengembangan prakarsa, aktivitas, 

kreativitas dan kemandirian sesuai dengan potensi dasar, bakat, minat, 

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Proses 

pembelajaran tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

ilmiah (scientific approach) bagi pengembangan kemampuan berpikir, 

merasa, bersikap, bertindak,dan bertanggungjawab, dengan penilaian 

hasil belajar berbasis proses dan produk.  
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  Kurikulum Tahun 2013 dirancang untuk memberikan kesempatan 

kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Guru BK SMP 

perlu memahami tentang struktur kurikulum 2013 untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didik tentang studi lanjutan SMA/MA dan 

SMK.  Peserta didik SMP juga perlu memahami bahwa peserta didik 

SMA/MA dan SMK harus mengikuti kelompok mata pelajaran wajib dan 

diperkenankan memilih kelompok mata pelajaran peminatan, kelompok 

lintas peminatan dan/atau pendalaman minat.  

  Kelompok mata pelajaran peminatan bertujuan (1) memberikan 

kesempatan pada peserta didik mengembangkan minatnya dalam 

sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di 

perguruan tinggi, dan (2) mengembangkan minatnya terhadap suatu 

disiplin ilmu atau keterampilan tertentu.  

  Struktur mata pelajaran peminatan dalam kurikulum SMA/MA 

adalah kelompok (a) peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

(b) peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan (c) peminatan Bahasa dan 

Budaya, (d) untuk MA dapat menambah kelompok mata pelajaran 

peminatan Keagamaan. Sedangkan untuk Struktur SMK peminatan 

kejuruan meliputi kelompok (a) peminatan teknologi dan rekayasa;  (b) 

peminatan kesehatan; (c) peminatan seni, kerajinan, dan pariwisata; (d) 

peminatan teknologi informasi dan komunikasi; (e) peminatan agribisnis 

dan agroteknologi; (f) peminatan bisnis dan manajemen; (g) peminatan 

perikanan dan kelautan; atau (h) peminatan lain yang diperlukan 

masyarakat.  
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1. Tingkat  dan arah Peminatan  

  Tingkat pilihan peminatan kelompok mata pelajaran, peminatan 

lintas mata pelajaran, dan peminatan pendalaman materi mata pelajaran. 

yang perlu dikembangkan dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 : Tingkat Peminatan Peserta Didik 

Keterangan  

(1) Peminatan di SD/MI perlu dikembangkan pada peserta didik SD/MI 

yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. Mereka dibantu 

untuk memperoleh informasi untuk memilih SMP/MTs (lihat nomor 1 

pada gambar). 
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(2) Peminatan di SMP/MTs perlu dibangun pada peserta didik SMP/MTs 

yang akan melajutkan ke SMA/MA dan SMK. Mereka dibantu untuk 

memperoleh informasi yang cukup lengkap tentang jenis dan 

penyelenggaraan masing-masing SMA/MA dan SMK, pilihan 

kelompok mata pelajaran peminatan, pilihan kelompok lintas 

peminatan dan/atau pendalaman minat  dan arah karir yang ada, dan 

kemungkinan studi lanjutannya (lihat nomor 2 pada gambar). 

(3) Peminatan di SMA/MA perlu dikembangkan pada peserta didik 

SMA/MA untuk mengambil pilihan kelompok mata pelajaran 

peminatan, pilihan kelompok lintas peminatan dan/atau pendalaman 

minat, serta pilihan lintas mata pelajaran tertentu, pilihan arah 

pengembangan karir (lihat nomor 3a pada gambar). 

(4) Peminatan di SMK perlu dikembangkan pada peserta didik SMK 

untuk memilih program keahlian dan mata pelajaran program keahlian, 

mendalami  mata pelajaran program keahlian dan mengakses 

keterkaitan lintas mata pelajaran praktik/kejuruan yang ada di SMK 

(lihat nomor 3b pada gambar). 

(5) Peminatan Pasca SMA/MA dan SMK perlu dikembangkan pada 

peserta didik di SMA/MA dan SMK yang akan melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi, mereka dibantu untuk memilih dan menentukan 

minat salah satu fakultas dengan program studinya yang ada di 

perguruan tinggi, sesuai dengan kemampuan umum (kecerdasan), 

bakat, minat dan karakteristik peserta didik, serta pilihan dan 

pendalaman materi mata pelajaran di SMA/MA atau SMK (lihat nomor 

4 pada gambar). 

  Masing-masing tingkat pilihan peminatan kelompok mata pelajaran, 

peminatan lintas mata pelajaran, dan peminatan pendalaman materi mata 

pelajaran.  itu memerlukan penanganan yang akurat sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik yang bersangkutan, 

serta karakteristik satuan pendidikan di mana peserta didik belajar. 
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2. Aspek Peminatan  

  Minat merupakan gejala psikologis, berkaitan dengan pikiran dan 

perasaan terhadap suatu objek. Perhatian, pemahaman, dan perasaan 

yang mendalam terhadap suatu objek dapat menimbulkan minat. Objek 

yang menarik cenderung akan menimbulkan minat. Minat merupakan 

perasaan suka, rasa tertarik, kecenderungan dan gairah atau keinginan 

yang tinggi seseorang terhadap suatu objek. Dalam kaitannya dengan 

peminatan peserta didik SMP objek yang dimaksudkan adalah 

pemantapan minat pada mata pelajaran. Peserta didik dihadapkan 

kepada objek tersebut, dan diberi kesempatan untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki dan kesempatan yang ada.  

  Pemantapan pada mata pelajaran mempunyai arti penting bagi 

prospek kehidupan peserta didik masa depan, untuk itu memerlukan 

layanan bantuan tepat yang dilakukan oleh tenaga profesional. Dalam 

konteks ini, Guru BK/Konselor dipandang paling tepat untuk memfasilitasi 

pemantapan peserta didik pada mata pelajaran.  

  Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melihat kekuatan peserta 

didik SMP pada mata pelajaran tertentu dapat meliputi prestasi belajar, 

prestasi non akademik, nilai ujian nasional, pernyataan minat peserta 

didik, cita-cita, perhatian orang tua dan diteksi potensi peserta didik. 

Uraian aspek-aspek dalam penetapan peminatan peserta didik sebagai 

berikut : 

1) Prestasi belajar yang telah dicapai selama proses pembelajaran 

merupakan cerminan kecerdasan dan potensi akademik yang dimiliki. 

Prestasi belajar peserta didik pada kelas VII, VIII, dan IX merupakan 

profil kemampuan akademik peserta didik, yang dapat dijadikan dasar 

pertimbangan pokok dalam mengukur kekuatan minat peserta didik. 

Profil kondisi prestasi belajar yang dicapai dapat sebagai prediksi 
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keberhasilan belajar selanjutnya. Kesungguhan dan keajegan belajar 

dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi belajar pada 

program pendidikan selanjutnya. Data prestasi belajar diperoleh 

melalui teknik dokumentasi dan diharapkan semua peserta didik 

menyerahkan fotocopy raport SMP/MTs.  

2) Prestasi non akademik merupakan cerminan bakat tertentu pada diri 

peserta didik. Prestasi non akademik yang telah dicapai, seperti 

kejuaraan dalam lomba melukis, menyanyi, menari, pidato, bulu 

tangkis, tenis meja, dll. merupakan indikasi peserta didik memiliki 

kemampuan khusus/bakat tertentu. Terdapat relevansi antara 

kejuaraan suatu lomba dengan kemudahan melakukan aktivitas dan 

keberhasilan belajar mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan 

kemampuan khusus yang dimiliki. Data ini dapat diperoleh melalui 

isian (angket) yang disiapkan dan teknik dokumentasi berupa fotocopy 

piagam penghargaan yang dimiliki calon peserta didik sejak Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. 

3) Nilai ujian nasional (UN) yang dicapai merupakan cerminan 

kemampuan akademik mata pelajaran tertentu berstandar nasional. 

Prestasi belajar dapat sebagai pertimbangan untuk membuat 

rekomendasi. Diasumsikan bahwa peserta didik tidak mengalami 

kecelakaan fisik atau psikis dan kebiasaan belajar tetap dapat 

dipertahankan bahkan ditingkatkan, maka nilai UN tepat sebagai 

pertimbangan penetapan peminatan peserta didik sesuai kelompok 

mata pelajarannya. Nilai UN diperoleh melalui teknik dokumentasi 

berupa fotocopy daftar nilai UN dan/atau daftar isian (angket) yang 

disiapkan.    

4) Minat belajar tinggi ditunjukkan dengan perasaan senang yang 

mendalam terhadap peminatan tertentu (mata pelajaran, bidang studi 

keahlian, program studi keahlian, kompetensi keahlian) berkontribusi 

positif terhadap proses dan hasil belajar. Peserta didik merasa senang, 
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antusias, tidak merasa cepat lelah, sungguh-sungguh dalam mengikuti 

pembelajaran di sekolah maupun aktivitas belajar di rumah disebabkan 

memiliki minat yang tinggi terhadap apa yang dipelajarinya. 

Pernyataan minat dapat secara tertulis. Pernyataan mencerminkan apa 

yang diinginkan dan merupakan indikasi akan kesungguhan dalam 

belajar sebab aktivitas belajar berkaitan erat dengan minatnya.  

5) Cita-cita peserta didik untuk studi lanjut, pekerjaan, dan jabatan erat 

hubungannya dengan potensi yang dimilikinya dan dipengaruhi oleh 

hasil pengamatan terhadap figur dan keberhasilan 

seseorang/sekelompok dalam kehidupannya. Di samping itu, atas 

dasar informasi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak 

langsung juga berpengaruh terhadap munculnya cita-cita peserta didik. 

Informasi yang jelas dan prospesktif juga dapat merangsang 

munculnya cita-cita. Keinginan yang kuat untuk mencapai studi lanjut, 

jabatan, dan pekerjaannya sangat berpengaruh positif terhadap 

aktivitas belajar. Sinkronisasi antara cita-cita dengan potensi peserta 

didik dan prestasi yang dicapai dengan kesempatan belajar untuk 

mencapai cita-cita, dapat menumbuhkan semangat belajar yang 

dipilihnya.  

6) Perhatian orang tua, fasilitasi dan latar belakang keluarga 

berpengaruh positif terhadap kesungguhan-ketekunan-kedisiplinan 

dalam belajar.  Restu orang tua merupakan kekuatan spiritual yang 

dapat memberikan kemudahan yang dirasakan oleh peserta didik 

dalam belajar dan mencapai keberhasilan belajar. Anak mempunyai 

hubungan emosional dengan orang tua, juga berkaitan dengan 

semangat belajar. Intensitas hubungan orang tua dengan anak dapat 

menumbuhkan motivasi belajar yang berdampak kualitas proses dan 

hasil belajar. Namun disadari bahwa yang belajar adalah anak, dan 

orang tua sebatas mengharapkan hasil belajar anak dan memfasilitasi 

belajar. Untuk itu, perhatian, fasilitasi, dan harapan orang tua terhadap 
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peminatan peserta didik penting dipertimbangkan, namun bukan 

sebagai penentu rekomendasi. Bila terdapat perbedaan antara 

peminatan peserta didik dengan orang tua, maka yang perlu dikaji 

lebih mendalam adalah prospek peminatan dan kesiapan belajar anak. 

Orang tua diharapkan lebih pada memberikan dukungan atas 

pemantapan pada mata pelajaran dan pilihan studi lanjutan putra-

putrinya.  Namun demikian, guru BK/Konselor hendaknya cermat 

dalam berdialog dengan orangtua tentang kekuatan putra-putrinya 

pada mata pelajaran, apalagi orang tua yang bersangkutan sangat 

berharap atas pilihan studi lanjutan putra-putrinya.  

7) Deteksi potensi menggunakan instrumen tes psikologis atau tes 

peminatan bagi calon peserta didik tentang bakat dan minat dapat 

dilakukan oleh tim khusus yang memiliki kemampuan dan 

kewenangan. Hasil diteksi potensi dapat diperoleh kekuatan peserta 

didik pada mata pelajaran atau kemampuan tertentu. Rekomendasi 

peminatan berdasarkan diteksi menggunakan instrumen tes psikologis 

dapat dipergunakan sebagai pertimbangan bila terjadi kebimbangan 

dalam pilihan studi lanjutan peserta didik.  

Pelaksanaan deteksi menggunakan instrumen tes psikologis yang 

standar dilakukan oleh tenaga ahli atau tes peminatan yang 

dikembangkan oleh guru BK/Konselor. Hasil deteksi potensi peserta 

didik dapat menggunakan hasil diteksi pada saat di SMP/MTs, hasil tes 

peminatan yang diselenggarakan di SMA/MA atau SMK atau dengan 

data hasil tes peminatan yang diselenggarakan di SMA/MA atau SMK. 

  Dalam penerapannya pilihan peminatan kelompok mata pelajaran, 

peminatan lintas mata pelajaran, dan peminatan pendalaman materi mata 

pelajaran untuk peserta didik merupakan gabungan kombinasi dari setiap 

aspek pada setiap jenis dan jenjang satuan pendidikan. Keterkaitan antara 

tingkat dan aspek peminatan bagi peserta didik tergambar dalam tabel 

berikut.  
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Tabel 4.1 
Tingkatan dan Aspek-aspek Peminatan 

Tingkat 
Peminatan 

Peminatan Akademik Peminatan Kejuruan 
Peminatan Studi 

Lanjutan 

1. Peminatan  
di SD/MI 

Meminati semua mata 
pelajaran 

Pemahaman awal 
tentang pekerjaan/karir 
 

SMP/MTs 
 

2. Peminatan  
di SMP/MTs 

Meminati semua mata 
pelajaran 
 

Pemahaman tentang 
pekerjaan/karir dan 
kemungkinan bekerja 
 

 SMA/MA/SMK 

3. Peminatan  
di SMA/MA 

Meminati kelompok 
mapel, mapel pilihan, 
lintas minat, dan 
pendalaman minat. 

Pemahaman definitif 
tentang pekerjaan/karir 
dan arah  pelaksanaan 
pekerjaan/karir  

Program Khusus 
bidang studi 
IPA/IPS/BHS 

4. Peminatan  
di SMK 

Meminati  mapel 
program keahlian, 
mapel pilihan program 
keahlian, lintas minatl 
program keahlian, dan 
pendalaman minat 
program keahlian 

Arah definitif tentang 
pelaksanaan 
pekerjaan/karir (jenjang 
operator) 

Prodi Khusus 
Bidang Kejuruan 

5. Peminatan 
Pasca SMA/ 
MA/SMK 

Bekerja atau kuliah 
sesuai dengan pilihan 
mapel, lintas minat dan 
pendalaman minat di 
SLTA 

Arah pekerjaan/karir 
(jenjang teknisi/analis, 
profesi, atau ahli) 

Fakultas dan 
Prodi di PT 

 

3. Langkah Pokok Pelayanan Peminatan 

  Pelayanan peminatan peserta didik dimulai sejak sedini mungkin, 

yaitu sejak peserta didik menyadari bahwa ia berkesempatan memilih 

jenis sekolah dan/atau mata pelajaran dan/atau arah karir dan/atau studi 

lanjutan. Ketika itulah langkah-langkah pelayanan peminatan secara 

sistematik dimulai.   

1) Langkah Pertama : Pengumpulan Data 

Ketepatan dalam membuat profile kekuatan mata pelajaran dan 

membuat rekomendasi peserta didik memerlukan berbagai macam 

data atau informasi tentang diri peserta didik. Data yang dapat 

digunakan dalam layanan peminatan peserta didik antara lain prestasi 

belajar, prestasi non akademik, nilai ujian nasional, pernyataan minat 
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peserta didik, cita-cita, perhatian orang tua dan diteksi potensi peserta 

didik. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk 

peminatan peserta didik tersebut dapat digunakan teknik tes maupun 

teknik nontes. Teknik nontes yang dapat digunakan dalam 

pengumpulan data meliputi teknik-teknik sebagai berikut : 

a. Dokumentasi, sebagai teknik untuk memperoleh data prestasi 

belajar berdasarkan buku raport peserta didik kelas VII, VIII, dan IX, 

nilai ujian nasional di SMP/MTs serta prestasi non akademis. Data 

ini dapat digunakan untuk analisis kemampuan belajar peserta didik 

yang merupakan cerminan kesungguhan belajar, kecerdasan 

umum dan kecerdasan khusus yang dimaknakan dari mata 

pelajaran yang ditempuh.   

b. Angket, sebagai teknik untuk memperoleh data tentang minat 

belajar peserta didik, perhatian orang tua, dan cita-cita. Isian 

angket minat belajar dan cita-cita peserta didik merupakan 

pernyataan pikiran dan perasaan serta kemauan peserta didik. 

Isian perhatian orang tua merupakan bukti tertulis yang dapat 

dipertanggungjawabkan akan kebenaran data tersebut.  

c. Wawancara, sebagai teknik yang dapat digunakan untuk 

mengklarifikasi isian angket dan hal lain yang diperlukan.  

d. Observasi, sebagai teknik yang dapat digunakan untuk 

memperoleh data kondisi fisik dan perilaku yang nampak. 

   Disamping teknik non tes, dapat juga menggunakan teknik tes, 

seperti tes psikologis yang dilaksanakan oleh tester atau tes 

peminatan yang dapat dilaksanakan oleh guru BK/Konselor. Data yang 

diperoleh melalui teknik tes tersebut dianalisisis dan dipergunakan 

sebagai dasar rekomendasi peminatan peserta didik.  
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   Data yang diperoleh dari teknik tes dan non tes (dokumentasi, 

angket, wawancara, observasi, dll) saling melengkapi. Semakin 

banyak data yang dikumpulkan dan dapat dianalisis secara benar, 

maka ketepatan rekomendasi peminatan peserta didik akan semakin 

tinggi. Apabila data dari teknik tes tidak dapat diperoleh, rekomendasi 

peminatan peserta didik menggunakan data dari teknik non tes sudah 

dapat dipertanggungjawabkan.  

2) Langkah Kedua: Informasi Peminatan  

Informasi tentang peminatan peserta didik dilakukan melalui pelayanan 

BK. Peserta didik diberikan informasi selengkapnya tentang informasi 

yang berkaitan dengan peminatan misalnya Informasi tentang 

kemampuan dasar, bakat, dan minat peserta didik, informasi 

pendidikan lanjutan, kunjungan ke sekolah lanjutan, penelusuran dan 

pemahaman kemampuan dasar, bakat dan minat individu, 

mempertahankan prestasi dalam belajar, pilihan kelompok mata 

pelajaran peminatan, pilihan kelompok lintas peminatan dan/atau 

pendalaman minat yang ada di SMA/MA/SMK.  

Selain informasi  juga diperlukan informasi tentang: 

a. Sekolah/Madrasah ataupun program yang sedang mereka ikuti.  

b. Cara-cara belajar, kegiatan pengembangan minat dan bakat, dan 

sarana dan prasaran belajar yang ada di sekolah/madrasah. 

c. Karir atau jenis pekerjaan yang perlu dipahami dan/atau yang dapat 

dijangkau setelah tamat mengikuti pendidikan yang sedang 

ditempuh. 

d. Studi lanjutan setelah tamat pendidikan yang sedang ditempuh.  

 Layanan informasi tentang berbagai hal tersebut di atas dapat 

dilakukan melalui layanan informasi untuk semua peserta didik. 

Layanan informasi ini dapat dilengkapi dengan mengundang atau 

kunjungan ke sekolah lanjutan yang sesuai dengan arah peminatan 

peserta didik. 
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3)  Langkah Ketiga : Identifikasi dan Pemantapan Peminatan  

Langkah ini terfokus pada pelayanan bimbingan dan konseling yang 

dilaksanakan oleh guru BK/Konselor guna memantapkan peserta didik 

pada mata pelajaran yang diminatinya. Kegiatan layanan dapat 

dilakukan secara klasikal, kelompok dan individual. Berdasarkan data 

prestasi akademik dan non akademik guru BK/Konselor memperoleh 

gambaran tentang kekuatan peserta didik pada mata pelajaran yang 

diminatinya. Guru BK/Konselor harus memantapkan minat peserta 

didik agar tetap minatnya pada mata pelajaran tersebut. Minat yang 

baik akan berdampak pada pencapaian prestasi belajar yang baik dan 

peserta didik mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan 

proses belajarnya di sekolah. 

4) Langkah Keempat : Penyesuaian 

Langkah selanjutnya adalah penyesuaian. Langkah ini terfokus pada 

pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh guru 

BK/Konselor guna membantu menyelesaikan masalah peserta didik 

bila ada kebimbangan, keraguan atau kesenjangan antara pengukuran 

dengan peminatannya atau kesenjangan antara kemampuan dengan 

peminatannya. Kegiatan layanan dapat dilakukan secara klasikal, 

kelompok dan individual. 

Apabila peserta didik masih bimbang, ragu atau khawatir dengan 

peminatannya, maka dapat berkonsultasi dengan Guru BK/Konselor.  

Orang tua perlu dilibatkan apabila dukungan moral dan finansial orang 

tua tidak ada, Perlu dilakukan konseling individual dengan peserta 

didik dan pembahasan dengan orang tua. Solusi yang diambil adalah 

solusi yang menguntungkan bagi peserta didik.  
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5) Langkah Kelima: Monitoring dan Tindak Lanjut 

Guru BK/Konselor melakukan monitoring kegiatan pelayanan 

peminatan peserta didik secara keseluruhan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian. Monitoring dilakukan pada langkah-

langkah peminatan yang telah dilakukan apakah semua langkah-

langkah dilaksanakan dengan baik, apa hambatan yang ditemui dan 

bagaimana solusinya.  

 Tindak lanjut dari langkah monitoring ini adalah guru 

BK/Konselor membuat rekomendasi yang mendeskripsikan kekuatan 

peserta didik pada mata pelajaran berdasarkan data prestasi akademik 

dan non akademik serta pemantapan pada mata pelajaran yang 

diminati peserta didik. 

C. Latihan 

Diskusikan dalam kelompok : 

1. Aspek-aspek penting apa yang harus ada dalam pelayanan 

peminatan peserta didik. 

2. Bagaimana proses pelayanan peminatan peserta didik tersebut 

dilakukan. 

3. Identifikasi kegiatan dan materi layanan bimbingan dan konseling 

yang dapat diberikan pada setiap tahapan pelayanan peminatan 

peserta didik.   

D. Rangkuman 

  Salah satu hal esensial materi Kurikulum 2013 adalah layanan 

peminatan. Layanan peminatan yang dilaksanakan oleh guru BK/Konselor 

SMP berbeda dengan layanan peminatan yang dilaksanakan oleh guru 

BK/Konselor SMA/MA dan SMK. Layanan peminatan yang dilaksanakan 

oleh guru BK/Konselor SMA/MA dan SMK, adalah memfasilitasi peserta 

didik untuk memilih dan menetapkan kelompok peminatannya 

berdasarkan data prestasi akademik dan non akademik. Sedangkan 
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layanan peminatan yang dilaksanakan oleh guru BK/Konselor SMP adalah 

memantapkan minat peserta didik pada mata pelajaran tertentu 

berdasarkan data prestasi akademik dan non akademiknya, minat pada 

mata pelajaran, serta dukungan orang tua sehingga peserta didik mantap 

dengan mata pelajaran tertentu yang diminatinya. 

  Guru BK/Konselor SMP akan membuat rekomendasi tentang 

kekuatan peserta didik pada mata pelajaran tertentu dan rekomendasi ini 

yang akan diserahkan oleh peserta didik kepada guru BK/Konselor 

SMA/MA dan SMK untuk menjadi bahan pertimbangan dalam 

memfasilitasi peminatan peserta didik. 

E. Evaluasi 

1. Apabila peserta didik mengalami kesenjangan minat pada mata 

pelajaran dimana kemampuannya tidak sesuai dengan prestasi 

belajarnya maka Guru BK/Konselor melakukan langkah : 

a. Identifikasi terhadap kemampuan atau kecerdasannya 

b. Pemantapan 

c. Pemberian layanan informasi 

d. Penyesuaian 

2. Deteksi potensi peserta didik yang dapat digunakan oleh Guru 

BK/Konselor adalah …………. 

a. Tes kecerdasan 

b. Teknik non tes  

c. Tes tertulis  

d. Unjuk kerja 

3. Pembelajaran hari ini harus menjadi dasar bagi proses pembelajaran 

konseli berikutnya sehingga ia dapat melaksanakan belajar sepanjang 

hayat. Pernyataan ini merupakan salah satu filosofi bidang layanan 

….. 

a. Pengembangan kehidupan pribadi. 

b. Pengembangan kehidupan sosial 
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c. Pengembangan  kemampuan  belajar 

d. Pengembangan karir 

4. Langkah paling awal dalam peminatan belajar peserta didik adalah 

….. 

a. layanan informasi/orientasi arah peminatan 

b. pengumpulan data dan informasi 

c. identifikasi dan penetapan arah peminatan 

d. penyesuaian 

5. Rekomendasi yang dibuat Guru BK/Konselor adalah …….. 

a. Menetapkan peserta didik melanjutkan studinya ke SMA/MA atau 

SMK 

b. Deskripsi tentang kekuatan minat peserta didik pada mata 

pelajaran tertentu 

c. Mengarahkan peserta didik pada pekerjaan/karir tertentu 

d. Membantu peserta didik memahami diri dan tuntutan lingkungan 

sesuai kurikulum 2013. 

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

 Jawablah semua latihan pada Bab II ini. Kemudian cocokkan 

jawaban Saudara dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya. Apabila benar 

semua, maka pemahaman Saudara 100%. Apabila salah satu, maka 

pemahaman saudara 80%. Apabila salah dua, maka pemahaman 

Saudara 60%. Apabila salah tiga, maka pemahaman 40%. Apabila salah 

empat, maka pemahaman 20%, dan apabila salah semua, maka 

pemahaman 0%. Apabila Saudara mendapatkan hasil minimal 80% maka 

Saudara dinyatakan lulus, apabila mendapatkan 0%, 25%, 40% atau 60%, 

maka Saudara diminta membaca dan memahami isi modul kembali dan 

menjawab latihan lagi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Evaluasi Kegiatan Belajar 

  Evaluasi kegiatan belajar dilakukan setelah kegiatan pembelajaran 

dilakukan. Evaluasi kegiatan belajar mencakup evaluasi proses dan hasil 

belajar. Evaluasi proses  mencakup keaktifan, keterlibatan, antusiasisme 

peserta pendidikan dan latihan dalam kegiatan belajar, dan evaluasi hasil 

mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki peserta 

setelah kegiatan belajar berlangsung. 

B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

  Setelah mengikuti proses pendidikan dan pelatihan serta setelah 

mempelajari modul tentang Kurikulum 2013 dan Profesionalisasi 

Bimbingan dan Konseling, Anda diminta untuk merefleksikan kembali 

pengalaman, pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dengan 

menuliskan dalam kertas antara 4-5 halaman dan diserahkan kepada 

penanggungjawab materi dan modul ini. Anda juga diminta untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dan dan mengerjakan  tugas-tugas 

secara individual yang ada dalam modul ini (akhir bab materi pokok), 

kemudian melakukan koreksi jawaban dengan menggunakan kunci 

jawaban yang tersedia dalam modul ini. Jika Anda dapat menjawab 100% 

benar, maka Anda dianggap memenuhi ketuntasan dalam menguasai 

materi modul ini. Jika Anda menjawab kurang dari 100% benar, berarti 

Anda perlu mempelajari kembali modul ini dengan lebih baik. 

  Anda juga diminta untuk lebih mendalami dan 

mengimplementasikan materi dalam modul ini dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling seperti yang diamanatkan dalam kurikulum 

2013. Profesionalisasi diri dan profesionalisasi pelayanan bimbingan dan 

konseling merupakan suatu keharusan dan harus dilakukan sepanjang 

hayat tanpa henti selama masih menjalankan profesi bimbingan dan 

konseling pada khususnya dan dalam kehidupan pada umumnya. 
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Lampiran 1 : 
 

 

LEMBAR KERJA 

Kegiatan : Diskusi Kelompok Implementasi Kurikulum 2013  

Waktu  :  1 x 45 menit 

Bahan :  Modul Implementasi Kurikulum 2013  

  Lembar Kerja 

Tujuan :   Peserta dapat menjelaskan rasional dan elemen perubahan 

kurikulum 2013, posisi dan peran bimbingan dan konseling 

dalam implememntasi kurikulum 2013 dan pelayanan peminatan 

peserta didik. 

Skenario Kegiatan:  

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok. 

2. Masing-masing kelompok ditunjuk ketua dan sekertaris kelompok 

3. Fasilitator membagikan lembar kerja  

4. Anggota kelompok mendiskusikan jawaban pertanyaan yang ada 

dalam lembar kerja. 

5. Ketua mengumpulkan hasil diskusi. 

Tugas : 

Kerja kelompok/diskusi kelompok tentang hal-hal sebagai berikut: 

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, maka diperlukan 

adanya pengembangan kurikulum. Jelaskan rasional  pengembangan  

kurikulum  2013 ? 

2. Kita mengenal kurikulum 1984, kurikulum 1994 dan sekarang ada 

Kurikulum 2013. Jelaskan elemen-elemen perubahan kurikulum 

2013? 

LK 1.1 
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3. Bimbingan dan Konseling mempunyai peran dan fungsi sangat 

penting dalam kurikulum 2013, disinilah peluang dan tantangan bagi 

profesi BK untuk menjadi eksis dalam satuan pendidikan. Jelaskan 

peran dan fungsi bimbingan dan konseling dalam implementasi 

kurikulum 2013 ! 

4. Apa yang harus dilakukan oleh Guru BK/Konselor untuk dapat 

melaksanakan tugas-tugas profesional dalam menjalankan pelayanan 

BK, khususnya pelayanan peminatan peserta didik yang diamanatkan 

Kurikulum 2013 ? 

5. Jelaskan, mengapa peminatan peserta didik berada pada wilayah 

Bimbingan dan Konseling ? 

6. Keberadaan bimbingan dan konseling pada pendidikan jalur formal 

sudah lama keberadaaannya. Jelaskan rujukan perundang-undangan 

yang menguatkan posisi bimbingan dan konseling ! 

7. Apa yang harus dilakukan oleh guru BK/Konselor dalam melakukan 

perubahan dirinya agar menjadi profesional dan dapat menjalankan 

tugas dan peran dalam implementasi kurikulum 2013 !  

8. Jelaskan kondisi-kondisi apa saja yang mendukung kemartabatan 

Guru BK/ Konselor dalam menjalankan pelayanan bimbingan dan 

konseling di satuan pendidikan ! 

9. Jelaskan bagaimana pelayanan peminatan peserta didik dilakukan 

pada masing-masing jenjang pendidikan ?  Dan juga analisis 

perbedaan pelayanan peminatan peserta didik pada masing-masing 

jenjang pendidikan tersebut ? 

10. Pelayanan peminatan peserta didik diharapkan dapat berhasil dan 

mencapai tujuan yang ingin diharapkan, sebutkan upaya-upaya yang 

harus dilakukan guru BK/konselor untuk mencapai hal tersebut ? 
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Lampiran 2 : 

 

LEMBAR KERJA 

 

Kegiatan :   Refleksi Diri 

Waktu  :  1 x 45 menit 

Bahan :  Modul Kurikulum 2013 dan Profesionalisasi BK 

  Lembar Kerja 

Tujuan  :  Peserta dapat merefleksi diri dan menentukan rencana 

pengembangan profesionalnya. 

 

Skenario Kegiatan:  

1. Fasilitator membagikan format refleksi diri 

2. Menjelaskan tentang tugas yang harus dikerjakan dan cara pengisian 

formatnya. 

3. Peserta mengisi format refleksi diri 

4. 3 orang peserta membacakan hasil refleksi diri 

5. Fasilitator memberikan masukan dan memotivasi terhadap upaya 

yang akan dilakukan dalam pengembangan profesi. 

 

Tugas : 

Isilah lembar refleksi diri secara jujur sesui dengan kondisi diri masing-

masing. 

LK 1.2 
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REFLEKSI DIRI 

1. SIAPA SAYA (sebuah ilustrasi yangg menggambarkan keberadaan saya) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SAYA DALAM MENJALANKAN  PROFESI  

A. KELEBIHAN 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

B. KEKURANGAN 

 ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 
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3. SELAMA INI KELEBIHAN YANG SAYA MILIKI SAYA PERGUNAKAN UNTUK  : 

 …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. DARI PEMANFAATAN KELEBIHAN YANG SAYA MILIKI, HASIL YANG SAYA DAPAT 

YAKNI : 

 …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

5. SETELAH SAYA MENGIKUTI MATA DIKLAT IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013:  

A. BIASA DAN SAMA SAJA DENGAN KEGIATAN PADA KURIKULUM 

SEBELUMNYA 

JELASKAN 

……………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……… 
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B. ADA PERUBAHAN/WAWASAN BARU  

JELASKAN 

……………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

6. SETELAH MENGIKUTI DIKLAT INI, MAKA KEGIATAN YANG AKAN SAYA 

LAKUKAN. 

A .……..………………………………………………………………………………………….………………… 

B …………………………………………………………………………………………………………………… 

C ………………………………………………………………………………………………………………… 

D …………………………………………………………………………………………………………………… 

E. …………………………………………………………………………………………………………………… 

         …….……………….., ………… 

         Peserta,  

 

          

                ………………………………………………………… 


