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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 Bimbingan dan konseling pendidikan merupakan proses membantu siswa 

untuk mendapatkan arahan dan pemahaman diri yang dibutuhkan agar bisa 

membuat pilihan dan bertindak menuju cita-cita yang diharapkan. Focus 

bimbingan ini adalah membantu pengembangan diri masing-masing siswa melalui 

serangkaian layanan yang dirancang untuk memaksimalkan belajar di sekolah, 

merangsang pengembangan karier, dan menanggapi masalah pribadi dan social 

yang menghambat pertumbuhan kepribadian siswa di sebuah sekolah. Dalam 

pelaksanaann bimbingan dan konseling di sekolah, sudah tentu membutuhkan 

seorang konselor pendidikan yang bertugas dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan. Berkaitan dengan hal ini, dalam Wikipedia dijelaskan  

bahwa konselor pendidikan merupakan salah satu profesi yang termasuk dalam 

tenaga kependidikan. Semula, konselor pendidikan disebut sebagai guru 

bimbingan dan penyuluhan (guru BP). Penyebutan guru bimbingan dan 

penyuluhan ini akhirnya berubah menjadi guru bimbingan dan konseling (guru 

BK) seiring dengan perubahan istilah penyyuluhan yang berubah menjadi 

kenseling. 

 Dibeberapa sekolah, penyebutan konselor pendidikan ini berbeda-neda. Ada 

yang menyebut sebagai guru bimbingan dan konseling atau bisa disingkat sebagai 

guru BK, ada yang menyebut sebagai guru pembimbing begitu saja; ada pula yang 

menyebutnya sebagai konselor penddidikan. Arahan dan bantuan bimbingan 

tersebut sangat penting dilakukan di sekolah agar masing-masing siswa dapat 

memilah dan memilih tindakan yang tepat serta bertanggung jawab terhadap 

keputusan dan tindakan yang dipilihnya. Oleh karena itu, makalah ini mengajak 

kita untuk memahami tentang sasaran dan lingkup bimbingan dan konseling 

dalam pendidikan. 
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2. Rumusan Masalah 

 

1) Siapa yang menjadi sasaran bimbingan dan konseling di sekolah? 

2) Apa cakupan dari ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di 

sekolah? 

 

3.  Tujuan 

1) Memahami siapa yang menjadi sasaran bimbingan dan konseling di 

sekolah 

2) Memahami lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Sasaran Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

Sasaran bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah adalah tiap-tiap 

pribadi siswa secara perorangan; dalam arti mengembangkan apa yang ada pada 

diri tiap-tiap individu (siswa) secara optimal agar masing-masing individu dapat 

sebesar-besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat 

pada umumnya. 

Sasaran pengembangan pribadi tiap-tiap siswa melalui pelayanan 

bimbingan dan konseling melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersbut 

adalah pertama, pengungkapan, pengenalan dan penerimaan diri. Berkenaan 

dengan pengungkapan, pertanyaan yang bisa diajukan adalah mengapa harus 

diungkap? Apa yang mesti diungkap? Siapa yang diungkap? dan bagaimana cara 

mengungkapnya? Tiap individu (siswa) diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa 

dibekali dengan potensi-potensi tertentu, namun tidak semua individu mampu 

mengungkap potensi dirinya. Dalam kondisi demikian, individu harus dibantu 

untuk mengungkap potensi-potensinya. Demikian juga setiap individu (siswa) 

pasti memiliki masalah, tetapi kompleksitasnya berbeda dengan yang lain. Tidak 

semua individu mengenal atau mengetahui masalah dirinya. Oleh sebab itu, 

individu tersebut harus dibantu untuk mengenali masalahnya. Selanjutnya, yang 

mesti diungkap dari individu adalah potensi-potensi diri dan masalah yang 

dihadapinya, sedangkan yang diungkap adalah semua siswa yang menjadi sasaran 

pelayanan bimbingan dan konseling. Cara mengungkap potensi-potensi dan 

masalah individu bisa dilakukan melalui konseling atau cara yang lainnya seperti 

tes, observasi, angket, wawancara, sosiometri, catatan pribadi, kunjungan rumah, 

dan lain-lain. 

Pribadi dewasa yang mantap dan berkembang secara baik adalah apabila 

individu yang bersangkutan benar-benar menyadari atau memahami tentang 
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dirinya. Kesadaran tentang diri sendiri akan tercapai apabila kemampuan 

pengungkapan diri dapat berkembang secara baik pula. Tidak semua individu 

(siswa) mampu mengungkap potensi dirinya seperti kecakapan, kemampuan, 

bakat, dan potensi lainnya. Demikian juga tidak semua individu mampu 

mengungkap berbagai persoalan yang dihadapinya. Kemampuan pengungkapan 

diri tidak serta merta timbul pada diri seseorang, melainkan memerlukan bantuan 

orang lain atau alat-alat tertentu seperti melalui tes intelegensi, tes bakat, minat, 

alat pengungkapan ciri-ciri kepribadian, dan lain sebagainya dengan perkataan 

lain melaui pelayanan bimbingan dan konseling. 

Seseorang harus mngetahui batas-batas kemampuannya sendiri, hal-hal 

yang ia mampu dan tidak mampu, harus mengetahui bakat dan minatnya, harus 

mengetahui keadaa jasmani dan rohaninya, dan lain sebagainya. Hasil 

pengungkapan diri yang objektif melalui pelayanan bimbingan dan konseling, 

merupakan dasar yang sehat untuk mengenal diri sendiri sebagaimana adanya dan 

selanjutnya menjadi dasar bagi penerimaan diri sendiri sehinngga terwujud pribadi 

yang sehat. Pribadi yang sehat adalah sosok pribadi yang mampu menerima diri 

sebagaimana adanya dan mampu mewujudkan hal-hal positif sehubungan dengan 

penerimaan diri tersebut. Misalnya apabila seorang siswa mengenal dirinya 

kurang berprestasi dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, maka 

hendaknya ia tidak berputus asa, tidak rendah diri, dan sebagainya melainkan 

justru hendaknya lebih memacu semangatnya untuk berprestasi lebih tinggi. 

Sebaliknya, mereka yang mengetahui bahwa dirinya dalam satu hal lebih baik 

daripada teman-temannya, hendaklah tidak menjadi sombong ataupun tidak 

berusaha. Keadaan jasmani yang kurang sempurna atau kuran menguntungkan, 

hendaknya tidak menjadi alasan untuk bersedih hati, merasa rendah diri, putus 

asa, menyalahkan orang lain  atau bahkan menyalahkan Tuhan. 

Kedua, pengenalan lingkungan. Individu atau siswa hidup di tengah-

tengah lingkungan. Individu tidak hanya dituntut untuk mengenal dirinya sendiri, 

melainkan juga dituntut untk mengenal lingkungannya. Seperti pada penerimaann 

diri sendiri, individu pun hendaknya menerima lingkungan sebagaimana adanya. 

Hal ini tidak berarti individu tunduk saja pada lingkungannya, melainkan ia 
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dituntut harus mampu mewujudkan sikap positif terhadap lingkungannya. 

Lingkungan yang kurang menguntungkan bagi individu, hendaknya tidak 

membuat ia putus asa, melainkan ia terima secara wajar dan berusaha 

memperbaikinya. Agar dapat mewujudkan sikap positif terhadap lingkungannya, 

atau agar individu berperilaku sesuai dengan tuntutan lingkungannya, individu 

yang bersangkutan harus diperkenalkan dengan lingkungannya. Individu atau 

siswa yang tidak mengenal lingkungan sekolahnya secara baik, maka perilakunya 

akan bermasalah seperti pelanggaran disiplin dan lain sebagainya. Upaya 

memperkenalkan individu terhadap lingkungannya dapat dilakukan melalui 

pelayanan bimbingan dan konseling, sehingga terwujud pribadi yang sehat dalam 

arti pribadi yang mampu bersikap positif terhadap dirinya sendiri dan 

lingkungannya. 

Ketiga, pengambilan keputusan. Setelah potensi individu (siswa) 

terungkap dan individu yang bersangkutan mengenal potensi dirinya, mengenal 

masalah-masalah yang dihadapinya dan individu tersebut pun dapat menerima 

dirinya apa adanya sesuai potensinya, serta telah mengenal lingkungannya secara 

baik (mampu mewujudkan sikap positif terhadap lingkungannya), maka tahap 

berikutnya adalah pembinaan kemampuan untuk pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan yang menyangkut diri sendiri, sering kali amat 

berat dilakukan, terlebih apabila terjadi pertentangan antara realitas tentang diri 

sendiri dengan lingkungannya. Di sinilah peranan bimbingan dan konseling untuk 

membantu penampilan secara objektif dua unsur, yaitu diri sendiri dan 

lingkungan. Dengan perkataan lain, pengungkapan, pengenalan, penerimaan diri 

dan pengenalan lingkungan yang telah dilalui siswa dalam tahapan di atas, akan 

menjadi dasar pengambilan keputusan bagi individu atau siswa itu sendiri dalam 

membentuk perilaku dan mengembangkan potensi dirinya. 

Pengambilan keputusan hendaknya dilakukan oleh individu itu sendiri, 

atau setidak-tidaknya apabila pengambilan keputusan itu diprakarsai oleh orang 

lain, misalnya pembimbing atau konselor, keputusan itu hendaknya disetujui oleh 

individu yang dibimbing. Tujuan bimbingan dan konseling dalam konteks ini 
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adalah agar individu yan dibimbing mampu mengambil keputusan untuk dirinya 

sendiri. 

Keempat, pengarahan diri. Kemampuan mengambil keputusan seperti 

dikemukakan di atas, hendaknya diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata. Sebaik 

apa pun sebuah keputusan, apabila tidak diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata 

tidak aka nada manfaatnya. Seseorang atau individu harus berani menjalani 

keputusan yang telah diambilnya untuk dirinya sendiri. Misalnya seorang siswa 

telah memutuskan bahwa ia harus menjumpai atau menghadap wali kelas untuk 

membicarakan rencana kegiatan liburan akhir semester, maka ia harus berani 

melaksanakan keputusan itu, yaitu menghadap wali kelas. Contoh lain, misalnya 

seseorang siswa telah memutuskan bahwa ia harus membuat jadwal belajar dan 

melaksanakannya secara konsisten untuk meningkatkan prestasi belajarnya, maka 

ia harus berani dan konsekuen melaksanakan keputusan yang telah diambilnya, 

yaitu membuat jadwal belajar dan melaksanakannya.  

Kelima, eksistensi diri (perwujudan diri). Dalam konteks ini, tujuan 

pelayanan bimbingan konseling adalah membantu individu (siswa) agar mampu 

mewujudkan diri secara baik di tengah-tengah lingkungannnya. Setiap individu 

hendaknnya mampu mewujudkan diri sendiri sesuai dengan bakat, minat, 

kemampuan dasar, dan karakteristik kepribadiannya. 

Perwujudan diri individu hendaknya dilakukan tanpa paksaan dan tanpa 

ketergantungan pada orang lain. Selain itu, perwujudan diri hendaknya normatif 

dalam arti sesuai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah 

masyarakat. Apabila kemampuan mewujudkan diri benar-benar telah dimiliki 

seseorang, maka ia akan mampu berdiri sendiri dengan pribadi yang bebas dan 

mantap. Individu seperti ini terhindar dari keragu-raguan dan ketakutan serta 

penuh dengan hal-hal positif dalam dirinya, seperti kreativitas, semangat, 

sportivitas, dan lain sebagainya. Individu seperti ini biasanya juga mampu 

mengatasi masalah-masalahnya sendiri. 

Tidak semua individu atau siswa dapat eksis secara baik di tengah-tengah 

lingkungannya. Dengan perkataan lain, tidak semua individu atau siswa dapat 

melakukan perwujudan diri secara baik. Penyaluran bakat dan kreativitas yang 
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salah dan perilaku bermasalah di kalangan siswa, merupakan bukti eksistensi diri 

atau perwujudan diri yang tidak tepat. Untuk itu agar dapat melakukan eksistensi 

diri secara baik, individu atau siswa harus memperoleh pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

 

1. sasaran pelayanan bimbingan dan konseling  

 Yang menjadi sasaran pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah 

dijabarkan dari tugas-tugas perkembangan peserta didik pada jenjang 

persekolahan tertentu dengan memperhatikan bidang-bidang bimbingan untuk 

jenjang persekolahan tersebut. 

a. Tugas Perkembangan  

 Tugas-tugas perkembangan siswa : 

1. Mencapai kematangan dalam beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

2. Mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya, serta kematangan 

dalam peranannya sebagai pria atau wanita. 

3. Mencapai kematangan pertumbuhan jasmaniah yang sehat. 

4. Mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi dan seni sesuai dengan 

program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, 

serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. 

5. Mencapai kematangan dalam pilihan karir.  

6. Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri 

secara emosional, sosial, intelektual dan ekonomi. 

7. Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

8. Mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual, serta 

apresiasi seni. 

9. Mencapai kematangan dalam sistem etika, nilai kehidupan dan moral. 
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b. Bidang Bimbingan  

 Bidang-bidang bimbingan di sekolah adalah : 

1. Bimbingan Pribadi 

a. Pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Pemantapan pemahaman tentang potensi diri dan pengembangannya untuk 

kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan 

sehari-hari maupun untuk peranannya di masa depan. 

c. Pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran 

dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan 

produktif. 

d. Pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha 

penanggulangannya. 

e. Pemantapan kemampuan mengambil keputusan dan mengarahkan diri 

secara mandiri sesuai dengan sistem etika, nilai kehidupan dan moral, serta 

apresiasi seni. 

f. Pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat, baik 

secara rohaniah maupun jasmaniah, termasuk perencanaan hidup 

berkeluarga. 

2. Bimbingan Sosial 

a. Pemantapan kemampuan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan secara 

efektif, efisien dan produktif. 

b. Pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat serta 

berargumentasi secara dinamis dan kreatif. 

c. Pemantapan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial, baik di 

rumah, di sekolah, di tempat latihan/kerja/unit produksi maupun di 
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masyarakat luas dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta 

nilai-nilai agama, adat istiadat, hukum, ilmu, dan kebiasaan yang berlaku. 

d. Pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis dan produktif dengan 

teman sebaya, baik di sekolah yang sama, di sekolah lain, di luar sekolah, 

maupun di masyarakat pada umumnya. 

e. Pemantapan pemahaman tentang peraturan, kondisi rumah, sekolah , dan 

lingkungan, serta upaya pelaksanaannya secara dinamis dan bertanggung 

jawab. 

f. Orientasi tentang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

3. Bimbingan Belajar 

a. Pemantapan sikap, kebiasaan dan keterampilan belajar yang efektif dan 

efisien serta produktif, dengan sumber belajar yang lebih bervariasi dan 

kaya. 

b. Pemantapan disiplin belajar dan berlatih, baik secara mandiri maupun 

berkelompok. 

c. Pemantapan penguasaan materi program belajar keilmuan, tehnologi dan 

atau seni di Sekolah Menengah Atas dan sebagai persiapan untuk 

mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. 

d. Pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial dan budaya 

di lingkungan sekolah, dan atau alam sekitar, serta masyarakat untuk 

pengembangan diri. 

e. Orientasi belajar untuk pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih 

tinggi. 

4. Bimbingan Karir  

a. Pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang 

hendak dipilih dan dikembangkan. 

b. Pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, khususnya karir 

yang hendak dipilih dan dikembangkan. 
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c. Orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh 

penghasilan yang baik dan halal untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan 

hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

d. Pengenalan berbagai lapangan kerja yang dapat dimasuki tamatan SLTA. 

e. Orientasi dan informasi terhadap pendidikan tambahan dan pendidikan 

yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak 

dikembangkan. 

f. Khusus untuk Sekolah Menengah Kejuruan: pelatihan diri untuk 

keterampilan kejuruan khusus pada lembaga kerja (instansi, perusahaan, 

industri) sesuai dengan program kurikulum sekolah menengah kejuruan 

yang bersangkutan. 

 

B. Lingkup Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah 

 Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mempunyai 

ruang lingkup yang luas dan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu fungsi,  

sasaran, layanan, dan masalah. 

 Pertama, segi fungsi. Dilihat  dari segi fungsi, ruang lingkup pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mencakup fungsi-fungsi: (1) 

pencegahan, (2) pemahaman, (3) pengentasan, (4) pemeliharaan, (5) penyaluran, 

(6) penyesuaian, (7) pengembangan, (8) perbaikan. 

 Kedua, segi sasaran. Dilihat dari segi sasaran, ruang lingkup pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah diperuntukan bagi semua siswa 

dengan tujuan agar siswa secara perorangan mencapai perkembangan yan optimal 

melalui kemampuan: pengungkapan-pengenalan-penerimaan diri, pengenalan 

lingkungan, pengambilan keputusan, pengarahan diri dan perwujudan diri. Dalam 

hal tertentu, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi siswa, akan terdapat 

prioritas dalam sasaran bimbingan dan konseling tersebut.  

 Ketiga, segi layanan. Dilihat dari segi layanan yang diberikan, ruang lingkup 

pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah meliputi layanan-

layanan: (1) pengumpulan data, (2) pemberian informasi, (3) penempatan, (4) 

konseling, (5) alih tangan kasus (referal), dan (6) penilaian dan tindak lanjut. 
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 Keempat, segi masalah. Dilihat dari segi masalah, ruang lingkup pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah meliputi: (1) bimbingan 

pndidikan, (2) bimbingan karier, (3) bimbingan pribadi-sosial. 

 Dewasa ini ruang lingkup layanan bimbingan dan konseling khususnya di 

sekolah dan madrasah telah mengalami perkembangan. Perkembangan itu oeh 

akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Akibat perkembangan 

IPTEK telah memunculkan berbagai persoalan baru, sehingga upaya 

pemecahannya pun memerlukan pendekatan dan cara-cara yang baru pula. 

Dampak langsung peerkembangan IPTEK dalam dunia pelayanan bimbingan dan 

konseling adalah perlunya penyesuaian-penyesuaian dalam lingkup pelayanannya. 

 Lingkup layanan bimbingan dan konseling di selokah dan madrasah dewasa 

ini merujuk kepada pelayanan bimbingan dan konseling pola 17 yang mencakup: 

pertama, Bimbingan dan konseling sebagai bentuk pemberian bantuan. Kedua, 

bidang bimbingan dan konseling yang mencakup bimbingan: (1) pribadi, (2) 

social, (3) belajar, dan (4) karier. Ketiga, bidang layanan bimbingan dan konseling 

yang mencakup: (1) orientasi, (2) informasi, (3) penempatan atau penyaluran, (4) 

pembelajaran, (5) konseling perorangan, (6) konseling kelompok, dan (7) 

bimbingan kelompok. Keempat, kegiayan pendukung bimbingan dan konseling 

yang mencakup: (1) instrumentasi, (2) himpunan data, (3) konferensi kasus, (4) 

kunjungan rumah, dan (5) alih tangan kasus. 

Orientasi Layanan Bimbingan dan Konseling 

Layanan bimbingan dan konseling perlu memiliki orientasi tertentu. 

Menurut Humphreys dan Traxler (1954) sikap dasar pekerjaan bimbingan itu ialah 

bahwa individual merupakan suatu hal yang sangat penting. Layanan bimbingan 

hendaknya berfokus atau berorientasi pada perkembangan individu. Dari segi lain, 

Prayitno (1982) menyatakan bahwa layanan bimbingan dan konseling harus 

berorientasi pada masalah-masalah yang dihadapi oleh klien pada saat ia 

berkonsultasi. Dengan istilah lain disebutkan asas kekinian. Ini berarti bahwa 
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bimbingan dan konseling harus berpusat atau berorientasi pada masalah yang 

dihadapi oleh klien
1
. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan 

bimbingan konseling hendaknya menekankan pada: 

1. Orientasi individual 

Pada hakikatnya setiap individu itu mempunyai perbedaan satu sama 

lainnya. Perbedaan itu dapat bersumber dari latar belakang pengalamannya, 

pendidikan, sifat-sifat kepribadian yang dimiliki, dan sebagainya. Menurut 

Willerman (1979) anak kembar satu telur pun juga mempunyai perbedaan, apalagi 

kalau dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda. Ini membuktikan bahwa 

kondisi lingkungan dapat memberikan andil terjadinya perbedaan individu. Tylor 

(1956) juga menyatakan bahwa kelas social keluarga dapat menimbulkan 

terjadinya perbedaan individu. 

Perbedaan latar belakang kehidupan individu ini dapat mempengaruhinya 

dalam cara berpikir, cara berperasaan, dan cara menganalisis masalah. Dalam 

layanan bimbingan dan konseling hal ini harus menjadi perhatian besar. 

 

2. Orientasi perkembangan siswa 

Masing-masing individu berada pada usia perkembangannya. Dalam setiap 

tahap usia perkembangan, individu yang bersangkutan hendaknya mampu 

mewujudkan tugas-tugas perkembangan itu. Setiap tahap atau perkembangan 

mempunyai tugas-tugas perkembangan sendiri-sendiri yang sudah harus dicapai 

pada akhir tahap masa perkembangannya itu. Pencapaian tugas perkembangan di 

suatu tahap perkembangan akan mempengaruhi perkembangan berikutnya (Ratna 

Asmara Pane, 1988). Pencapaian tugas perkembangan masa kanak-kanak/anak 

merupakan masalah yang sangat penting bagi mereka agar berhasil pada tahap 

perkembangan selanjutnya (masa remaja), begitu pula pencapaian tugas 

perkembangan masa remaja akan mewarnai keberhasilan dalam melaksanakan 

tugas perkembangan masa dewasa dan seterusnya. Sebagai contoh dapat 

                                                           
1
 Soetjipto, Profesi Keguruan (Jakarta: Rineka CIpta, 2009) hal 80. 
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dikemukakan tugas-tugas perkembangan masa remaja menurut  Havinghurst yang 

dikutip oleh Hurlock (1980) antara lain: 

a. Mampu mengadakan hubungan-hubungan baru yang lebih matang dengan 

tema sebaya baik laki-laki maupun perempuan 

b. Dapat berperan social yang sesuai, baik perannya sebagai lahi-laki atau 

perempuan. 

c. Menerima keadaan fisik serta dapat memanfaatkan kondisi fisiknya 

dengan baik. 

d. Mampu menerima tanggung jawab social dan bertingkah laku sesuai denga 

tanggung jawab social. 

e. Tingkat tergantung secara emosional pada orang tua atau orang dewasa 

lainnya. 

f. Menyiapkan diri terhadap karier dan ekonomi. 

g. Menyiapkan diri terhadap perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 

h. Memperoleh nilai-nilai system etis sebagai pedoman dalam bertingkah 

laku serta dapat mengembangkan suatu ideology. 

Tugas-tugas perkembangan masa remaja menuntut adanya sikap 

perubahan sikap dan tingkah laku yang berbeda dengan sikap dan pola tingkah 

laku pada masa anak-anak. 

Pencapaian atau perwujudan tugas-tugas perkembagan setiap tahap atau 

periode merupakan salah satu tolak ukur dalam mendeteksi masalah-masalah yang 

dihadapi klien. Penyimpangan tingkah laku dan pola piker dapat diketahui dari 

pendapaian tugas-tugas perkembangannya. 

 

3. Orientasi masalah 

Layanan bimbingan dan konseling harus bertolah dari masalah yang 

sedang dihadapi oleh klien. Konselor hendaknya tidak terperangkap dalam 

masalah-masalah lain yang tidak diperlukan oleh klien. Hal ini disebut dengan 

asas kekinian. Artinya pembahasan masalah difokuskan pada masalah yang saat 

ini (saat berkonsultasi) dirasakan oleh klien. Kadang-kadang konselor 

terperangkap dalam hal-hal lain yang sebenarnya tidak dirasakan sebagai masalah 
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oleh klien yang bersangkutan. Akibatnya, masalah yang sebenarnya justru tidak 

teratasi atau bahkan timbul masalah baru. Konselor dapat saja membahas hal-hal 

lain asal masih ada kaitannya dengan masalah yang dihadapi klien. 

Bilamana klien menyampaikan informasi atau berbicara tentang masalah 

yang tidak ada kaitannya dengan kesulitan yang sedang dikonsultasikan, maka 

konselor harus membawanya kembali kepada masalah yang sedang dihadapi. 

Jangan sampai konselor hanyut dalam pembicaraan klien yang menyimpang dari 

tujuan pemecahan masalah. Oleh karena itu, konselor harus arif dan bijaksana 

menanggapi pembicaraan klien. Konselor harus selalu sadar akan arah sasaran 

yang akan dituju untuk memecahkan masalah klien. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

1.   Sasaran bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah adalah tiap-tiap 

pribadi siswa secara perorangan; dalam arti mengembangkan apa yang ada 

pada diri tiap-tiap individu (siswa) secara optimal agar masing-masing 

individu dapat sebesar-besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, 

dan masyarakat pada umumnya. 

  Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mempunyai 

ruang lingkup yang luas dan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu fungsi,  

sasaran, layanan, dan masalah.  
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