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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Bimbingan Konseling 

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling 

Bimbingan dan konseling secara etimologi berasal dari kata 

guidance “guide” yang diartikan sebagai berikut: menunjukkan jalan 

(showing the way), memimpin (leading), memberikan petunjuk (giving 

instruction), mengatur (regulating) mengarahkan (governing) dan 

memberi nasihat (giving advice).10 

Dari segi terminologi, bimbingan adalah bantuan yang diberikan 

kepada individu dalam menentukan pilihan dan mengadakan penyesuaian 

secara logis dan nalar.11 

Menurut Arthur J. Jones, bimbingan adalah bantuan yang diberikan 

oleh seseorang kepada orang lainnya dalam menetapkan pilihan dan 

penyesuaian diri, serta di dalam memecahkan masalah-masalah.12 

Sedangkan kata counseling berasal dari to counsel yang berarti 

memberikan nasihat atau memberikan anjuran kepada orang lain secara 

face to face (berhadapan muka satu sama lain).13 

Menurut Prayitno dan Erman Amti, konseling adalah proses 

pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh 

                                                           
10 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, Berbasis Integrasi, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 15-16. 
11 Dewa Ketut Suhardi, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Bina Aksara. 1998), hal. 1. 
12 Ibid, hal. 8. 
13 M. Arifin, Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di 

Luar Sekolah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 18 
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seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu 

masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi 

klien.14  

Menurut Winkel, konseling sebagai serangkaian kegiatan paling 

pokok dari bimbingan dalam usaha membantu konseli/klien secara tatap 

muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri 

terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus.15 

Dari segi terminologi, konseling adalah hubungan timbal balik di 

antara dua orang individu, di mana yang seorang (konselor) berusaha 

membantu yang lain (klien) untuk mencapai atau mewujudkan 

pemahaman tentang dirinya sendiri dalam kaitannya dengan masalah atau 

kesulitan yang dihadapinya pada saat ini dan pada waktu mendatang. 

Jadi bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

memberikan nasihat atau memberikan arahan kepada individu atau 

kelompok untuk mengatasi masalah atau persoalan yang dihadapi. 

2. Metode dan Teknik Bimbingan dan Konseling 

Dalam metode bimbingan dan konseling diklasifikasikan 

berdasarkan segi komunikasi dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

a. Metode Langsung 

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode 

dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap 

                                                           
14 Anas Salahudin, Bimbingan dan Konseling, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hal. 15. 
15 Ibid, hal. 15. 
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muka) dengan orang yang dibimbingnya.16 Metode ini dirinci lagi 

menjadi: 

1) Metode Individual 

Pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi langsung 

secara individual dengan bimbingan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan mempergunakan teknik: 

- Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog 

langsung tatap muka dengan pihak dibimbing. 

- Kunjungan ke rumah (home visit), yakni pembimbing 

mengadakan dialog dengan konselinya tetapi dilaksanakan 

di rumah konseli sekaligus untuk mengamati keadaan 

rumah konseli dan lingkungannya. 

- Kunjungan dan observasi kerja, yakni 

pembimbing/konseling jabatan, melakukan percakapan 

individual sekaligus mengamati kerja konseli dan 

lingkungannya. 

2) Metode Kelompok 

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan 

konseli dalam kelompok hal ini dapat dilakukan dengan teknik-

teknik: 

- Diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan 

bimbingan dengan mengadakan diskusi dengan atau 

                                                           
16 Ainur Rahim Faqih, Bimbingan Konseling Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 37. 
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bersama kelompok konseli yang mempunyai masalah yang 

sama.  

- Karyawisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan 

secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata 

sebagai forumnya.  

- Sosiodrama, yakni bimbingan dan konseling yang dilakukan 

dengan bermain peran untuk memecahkan atau mencegah 

timbulnya masalah (psikologis).  

- Psikodrama, yakni bimbingan dan konseling yang dilakukan 

dengan bermain peran untuk memecahkan atau mencegah 

timbulnya masalah (psikologis).  

- Group Teaching, yakni pemberian bimbingan dan konseling 

dengan memberikan materi bimbingan dan konseling 

tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan. 

Di dalam bimbingan pendidikan, metode kelompok ini 

dilakukan pula secara klasikal, karena sekolah umumnya 

mempunyai kelas-kelas belajar. 

b. Metode Tidak Langsung 

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) 

adalah metode bimbingan dan konseling yang dilakukan melalui 

media komunikasi masa. Hal ini dapat dilakukan secara individual 

maupun kelompok, bahkan masal. 
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1) Metode individual melalui: Surat menyurat, telepon, SMS dan 

sebagainya. 

2) Metode kelompok atau masal melalui: Papan bimbingan dan 

konseling, surat kabar/majalah, brosur, angket sosimetri dan 

DCM, radio (media audio), televisi.  

Metode dan teknik nama yang dipergunakan dalam 

melaksanakan bimbingan dan konseling, tergantung pada: 

1) Masalah atau problem yang sedang dihadapi/digarap.  

2) Tujuan penggarapan masalah.  

3) Keadaan binimbing/klien.  

4) Kemampuan pembimbing/konselor mempergunakan metode 

atau teknik.  

5) Sarana dan prasarana yang tersedia.  

6) Kondisi dan situasi lingkungan sekitar.  

7) Organisasi dan administrasi layanan bimbingan dan konseling.  

8) Biaya yang tersedia. 

Sedangkan metode spesifik yang digunakan oleh bimbingan dan 

konseling adalah: 

3) Metode yang bersifat lahir, yang menggunakan alat yang dapat 

dilihat, didengar atau dirasakan oleh pembimbing-konselor, 

yaitu dengan menggunakan tangan dan lisan. Hal ini 

mengandung pengertian bahwa pembimbing-konselor dapat 

menggunakan kekuatan dan otoritasnya dalam memberikan 
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nasehat, wejangan, himbauan dan ajakan yang baik kepada 

peserta didik.  

4) Metode yang bersifat batin, yaitu pendekatan yang hanya 

dilakukan dalam hati dengan do’a dan harapan bahwa masalah 

yang sedang dihadapi oleh peserta didik semoga dapat teratasi 

dengan cepat dan efesien.17  

Dari pembahasan metode dan teknik tersebut dapat penulis 

simpulkan bahwa pembimbing disamping harus selalu menjalin 

kerjasama dengan peserta didik, orang tua, kolega-kolega (rekan 

seprofesi) dan instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan 

dan konseling dengan menggunakan metode dan teknik-teknik yang 

tepat. 

1. Tujuan Bimbingan dan Konseling 

Tujuan bimbingan dan konseling menurut Hamdan Bahran Ad Dzaki 

adalah: 

a. Untuk menghasilkan perubahan, perbaikan, kesehatan, dan 

kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi baik, tenang, dan damai, 

bersikap lapang dada, mendapat pemecahan serta hidayah Tuhan. 

b. Agar mendapat suatu kesopanan tingkah laku yang dapat 

memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, lingkungan keluarga, 

sosial dan sekitarnya. 

                                                           
17 Hamdani Bakram Adz-Dzaky, op.cit., hlm. 213-215.   
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c. Agar mendapat kecerdasan pada individu agar muncul rasa toleransi 

pada dirinya dan orang lain. 

d. Agar menghasilkan potensi ilahiyah, sehingga mampu melakukan 

tugas sebagai khalifah di dunia dengan baik dan benar.18 

2. Fungsi Bimbingan dan Konseling 

Fungsi bimbingan dan konseling menurut Ainur Rahim Faqih 

adalah: 

a. Preventif (pencegahan) adalah membantu konseli menjaga atau 

mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. 

b. Kuratif (perbaikan) adalah membantu konseli untuk menyelesaikan 

atau memecahkan masalah. 

c. Preserfatif (pemeliharaan) adalah untuk membantu konseli yang 

sudah sembuh agar tetap sehat, tidak mengalami problem yang 

pernah dihadapinya. 

d. Developmental (pengembangan) adalah membantu klien agar potensi 

yang telah disalurkan untuk dikembangkan lagi agar lebih baik.19 

3. Langkah- langkah Bimbingan dan Konseling 

Langkah-langkah pelaksanaan konseling di antaranya: 

a. Langkah identifikasi kasus 

Langkah ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari 

berbagai macam sumber yang berfungsi mengetahui kasus. 

                                                           
18 Hamdani Bakran Adz-Dzaky, Psikoterapi Konseling Islam, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 

1998), hal. 167-168. 
19 Ainur Rahim Faqih, Bimbingan Konseling Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 37. 
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b. Langkah diagnosa 

Langkah diagnosa yuitu langkah untuk menetapkan masalah 

yang di hadapi beserta latar belakangnya. 

c. Langkah prognosa 

Langkah prognosa yaitu langka untuk menetapkan jenis bantuan 

atau terapi yang akan dilaksanakan untuk menangani masalah 

tersebut. 

d. Langkah terapi 

Langkah terapi yaitu langkah pelaksanaan bantuan atau 

konseling. 

e. Langkah evaluasi dan follow up 

Langkah ini dimaksudkan untuk menilai atau mengetahui sejauh 

manakah langkah terapi yang telah mencapai hasilnya.20  

4. Prinsip-prinsip Dasar Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling 

Menurut Musnar, adapun Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling 

diantaranya: 

a. Membantu individu untuk mengetahui, mengenal, dan memahami 

keadaan dirinya sesuai dengan hakikatnya (mengingatkan kembali ke 

fitrahnya). 

b. Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, 

baik dan buruknya, kekuatan dan kelemahannya, sebagai sesuatu 

yang telah ditakdirkan oleh Allah, namun manusia hendaknya 

                                                           
20 Moh Surya I Djumhuri, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Bandung: CV Ilmu, 1975), hal 

104-106 



22 

menyadari bahwa diperlukan ikhtiar sehingga dirinya mampu 

bertawakkal kepada Allah SWT. 

c. Membantu individu memahami keadaan (situasi dan kondisi) yang 

dihadapinya. 

d. Membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah. 

e. Membantu individu mengembangkan kemampuannya 

mengantisipasi masa depan, sehingga mampu memperkirakan 

kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan keadaan sekarang dan 

memperkirakan akibat yang akan terjadi, sehingga membantu 

mengingat individu untuk lebih berhati-hati dalam melakukan 

perbuatan dan bertindak.21 

5. Layanan Bimbingan dan Konseling 

Layanan bimbingan dan konseling maksudnya bentuk-bentuk 

kegiatan atau tindakan yang disusun dan dirancang oleh petugas 

bimbingan dan konseling yang diperuntukkan bagi individuindividu 

dalam rangka memeberi bantuan kepada mereka. Adapun jenis-jenis 

layanan tersebut adalah antara lain: 

a. Layanan penilaian 

Layanan penilaian ini dirancang dalam rangka mengumpulkan 

informasi (data pribadi, psikologis, sosial, dll), menganalisis dan 

menggunakannya untuk memahami masalah klien, kemudian 

membantunya untuk memahami dirinya. Dasar pemikiran yang 

                                                           
21 Musnamar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam, (Jakarta: UII Press, 

1992), hal. 35-40. 
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mendasari terhadap layanan penilaian ini adalah individu itu unik 

(tidak ada dua individu yang sama persis). 

b. Layanan informasi 

Layanan informasi ini dirancang dan diberikan kepada individu 

untuk membantunya dalam mengenali lingkungan, terutama 

mengenai kesempatan-kesempatan yang ada dan dapat dimanfaatkan 

baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. Layanan ini 

diberikan dengan maksud untuk memberikan wawasan yang luas 

sehingga dapat digunakan merencanakan program-program kegiatan 

yang sesuai. 

c. Layanan konseling 

Layanan konseling dirancang untuk memperlancar pemahaman 

diri dan pengembangan diri melalui hubungan kelompok kecil. 

Penekanan pertama dalam hubungan ini cenderung terjadi pada 

perkembangan pribadi dan pengambilan keputusan yang didasarkan 

atas pemahaman diri, penerimaan diri dan linkungannya. 

d. Layanan perencanaan atau tindak lanjut 

Layanan ini dirancang untuk mempertinggi perkembangan 

individu dengan jalan membantunya memilih dan memanfaatkan 

kesempatan yang ada. Layanan perencanaan ini merupakan bantuan 

yang sistematis dalam mengembangkan tujuan-tujuan dan 

pilihanpilihan yang berkaitan dengan kemampuan intelektual dan 

jabatan dimasa mendatang. 
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B. Coognitive Behavior Therapy 

1. Pengertian Coognitive Behavior Therapy 

Terapi kognitif behavioral adalah terapi yang mempergunakan 

gabungan antara tiga pendekatan yaitu biomedik, intrapsikik dan 

lingkungan. Dalam melakukan terapi dengan teknik ini banyak 

mempergunakan prosedur dasar untuk melakukan perubahan kognitif dan 

perilaku, misal seperti: pengamatan diri, kontrak dengan diri sendiri, dan 

artian lebih luas teknik ini mengajarkan keterampilan kepada klien dalam 

menghadapi suasana yang menimbulkan kegoncangan dikemudian hari. 

Dari sudut Coognitive Behavior, Ivey, et al 1987 Manusia sebagai 

“bukan benda atau hal yang menyulitkan kita, namun cara memandang 

kita terhadap benda atau hal tersebut.” Kelompok ini menitik beratkan 

bahwa setiap orang dapat menyusun arti yang khusus atau memikirkan 

tentang suatu kejadian. Tingkatan pada mana seseorang berada dalam 

penguasaan berpikirnya, tergantung dari teorinya yang dipergunakan, 

namun kesemuanya akan menitik beratkan pada tindakan dan perilaku 

yang berkaitan dengan kognisi yang dimiliki. 

Corey merumuskan pandangan terhadap manusia dari sudut 

kelompok kognitif behavioristik, manusia dilahirkan dengan kemampuan 

untuk berpikir rasional, tetapi juga dengan kecenderungan untuk berfikir 

“ tidak lurus” mereka cenderung untuk percaya kepada hal-hal yang tidak 

rasional dan untuk menanamkan kepercayaan ini terhadap diri sendiri. 
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Terapi ini didasarkan pada teori bahwa efek keadaan emosi, perasaan 

dan tindakan seseorang, sebagian besar ditentukan oleh bagaimana 

seseorang tersebut membentuk dunianya, jadi bagaimana seseorang 

berfikir, menentukan bagaimana perasaan dan reaksinya. Pikiran 

seseorang memberikan gambaran tentang rangkaian kejadian didalam 

kesadarannya. Gejala perilaku yang berkelainan atau menyimpang, 

berhubungn erat dengan isi pikiran, misalnya seorang menderita ansiestas 

atau gangguan kecemasan, ketakutan, kekuwatiran yang kuat karena 

mengantisipasi akan mengalami hal-hal yang tidak enak pada dirinya. 

Dalam hal seperti ini, kognitif behavioral dipergunakan untuk 

mengidentifikasi, memperbaiki perilaku yang sesuai, dan fungsi kognisi 

yang terhambat, yang mendasari aspek kognitifnya yang ada. Terapis 

dengan pendekatan kognitif behavior mengajar klien agar berpikir lebih 

realistic dan sesuai sehingga dengan demikian akan mengilangkan atau 

mengurangi gejalah yang berkelainan yang ada.22 

2. Sejarah Coognitive Behavior Therapy 

Berbagai bentuk yang berbeda tentang Coognitive Behavior Therapy 

dikembangkan oleh beberapa ahli, anatara lain Albert Ellis dengan 

Rational Emotive Therapy (Ellis, 1962), Aaron T, Beck dengan 

Coognitive Behavior Therapy (1964), Donald Meichenbaum dengan 

Coognitive Behavior Modification (Meichenbaum, 1977), dan Arnold 

Lazarus dengan Multimodal Therapy (Lazarus, 1976). Sumbangan yang 

                                                           
22 Singgih D. Gunarsah, Konseling dan Psikoterapi, (Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia 2000). Hal 

227. 
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tidak kalah berharga diberikan pula oleh Michael Mahoney (1991), 

Vittorio Guidano dan Giovanni Liotti (1983).23 

Penerapan terapi kepada klien dengan berbagai gangguan klinis 

psikologis telah banyak dipermasalahkan sejak awal munculnya 

psikoterapi. Kasus klasik Anna O. Yang ditangani dengan aliran Freudian 

(Breuer & Freud, 1893-1895/1955) dan kasus manusia tikus (Freud, 

1909/1955)24 merupakan salah satu contoh penggunaan psikoterapi pada 

kasus gangguan kepribadian. Dengan perkembangan Diagnostic And 

Statistical Manual of Disorder (DSM) I hingga IV, juga Pedoman 

Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa (PPDGJ), definisi dan 

parameter untuk memahami kondisi kronis penyimpangan-penyimpangan 

klinis ini menjadi semakin berkembang pula.  

Perkembangan pendekkatan behavior di awali pada tahun 1950- an 

dan awal 1960-an sebagai awal radikal menentang perspektif 

psikoanalisis yang dominan. Pendekatan ini di hasilkan berdasarkan hasil 

eksperimen para behaviorist yang memberikan sumbangan pada prinsip-

prinsip belajar dalam tingkah laku manusia. Pendekatan ini memiliki 

perjalanan panjang mulai dari penelitian laboratorium terhadap binatang 

hingga eksperimen terhadap manusia. Secara garis besar, sejarah 

perkembangan pendekatan behavioral terdiri dari tiga trend utama, Yaitu: 

trend I: kondisioning klasik (classical conditioning), trend II: 

                                                           
23 BECK, Judith S., (1995) Cognitive Therapy: Basics and Beyond. New York : The Guilford 

Press 
24 BECK, Aaron T, Arthur Freeman & Associates. (1990) Cognitive Therapy of Personality 
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kondisioning operant (operant conditioning), dan trend III: terapi kognitif 

(cognitive therapy).25 

3. Fungsi Cognitive Behavior Therapy 

Coognitive Behavior Therapy merupakan terapi yakni, 

menghilangkan cara berpikir yang menyalakan diri sendiri, 

mengembangkan cara memandang lebih rasional dan toleran terhadap 

diri sendiri dan orang lain. Perilaku yang nyata berdasarkan cara berpikir 

seperti itu. Core merumuskan mengenai fungsi Coognitive Behavior 

Therapy, bahwa terapi tersebut menghilangkan cara memandang dalam 

kehidupan pasien yang menyalahkan diri sendiri dan membantunya 

memperoleh pandangan dalam hidup secara lebih rasional dan toleran. 

4. Tujuan Coognitive Behavior Therapy 

Tujuan Coognitive Behavior Therapy adalah untuk mengajak klien 

untuk menentang pikiran (dan emosi) yang salah dengan menampilkan 

bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah 

yang dihadapi. Terapis diharapkan mampu menolong klien untuk 

mencari keyakinan yang sifatnya dogmatis dalam diri klien dan secara 

kuat mencoba menguranginya. Terapis harus waspada terhadap 

munculnya pemikiran yang tiba-tiba mungkin dapat dipergunakan untuk 

merubah mereka. 

 

 

                                                           
25 Gantina Komalasari, Eka wahyuni & Karsih, Teori dan Teknik Konseling (Jakarta: PT. 

INDEKS, 2011), hal 141-142. 
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5. Jenis Pendekatan Coognitive Behavior Therapy 

Coognitive Behavior Therapy mendasarkan pada penggabungan 

antara tiga pendekatan yaitu:26 

a. Biomedik adalah membentuk pola pikir seeorang yang logis, kreatif 

dan inofatif. 

b. Intrapsikik yaitu merupakan proses dimana upaya-upaya yang tidak 

disadari dicegah berkaitan dengan kesadaran. 

c. Lingkungan yaitu setiap manusia mempunyai hubungan dengan 

orang-orang atau masyarakat untuk berperilaku dan komunikasi. 

Dengan melakukan terapi dengan teknik ini banyak mengunakan 

prosedur dasar untuk melakukan perubahan perilaku misal seperti, 

pengamatan diri, kontrak dengan diri sendiri, latihan relaksasi dan 

pengebalan sistematik. Kecuali itu teknik ini mempergunakan 

pendekatan untuk mengajarkan keterampilan kepada klien dalam 

menghadapi suasana yang menimbulkan kegoncangan dikemudian hari. 

6. Teknik-teknik Coognitive Behavior Therapy 

Teknik konseling behavior terdiri dari dua jenis, yaitu teknik untuk 

menikmati tingkah laku dan untuk menurunkan tingkah laku. Teknik 

untuk meningkatkan tingkah laku antara lain: penguatan positif, token 

economy, pembentukan tingkah laku (shaping), pembentukan kontrak 

(contingency contracting), sedangkan tekknik konseling untuk 

menurunkan tingkah laku adalah: penghapusan (extinction), time-out, 

                                                           
26 Singgih D. Gunarsah, Konseling dan Psikoterapi, (Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia 2000). Hal 

228 
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pembanjiran (flooding), penjenuhan (satiation), hukuman (punishment), 

terapi aversi (aversive therapy), dan disensitinasi sistematis.27 

7. Prinsip-Prinsip Coognitive Behavior Therapy 

Walaupun konseling harus disesuaikan dengan karakteristik atau 

permasalahan konseli, tentunya konselor harus memahami prinsipprinsip 

yang mendasari CBT. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini 

diharapkan dapat mempermudah konselor dalam memahami konsep, 

strategi dalam merencanakan proses konseling dari setiap sesi, serta 

penerapan teknik-teknik CBT. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar dari 

CBT berdasarkan kajian yang diungkapkan oleh Beck (2011): 

Prinsip 1: Coognitive-Behavior Therapy didasarkan pada formulasi yang 

terus berkembang dari permasalahan konseli dan konseptualisasi kognitif 

konseli. Formulasi konseling terus diperbaiki seiring dengan 

perkembangan evaluasi dari setiap sesi konseling. Pada momen yang 

strategis, konselor mengkoordinasikan penemuan-penemuan 

konseptualisasi kognitif konseli yang menyimpang dan meluruskannya 

sehingga dapat membantu konseli dalam penyesuaian antara berfikir, 

merasa dan bertindak. 

Prinsip 2: Coognitive-Behavior Therapy didasarkan pada pemahaman 

yang sama antara konselor dan konseli terhadap permasalahan yang 

dihadapi konseli. Melalui situasi konseling yang penuh dengan 

kehangatan, empati, peduli, dan orisinilitas respon terhadap 

                                                           
27 Gantina Komalasari, Eka wahyuni & Karsih, Teori dan Teknik Konseling (Jakarta: PT. 

INDEKS, 2011), hal 161. 
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permasalahan konseli akan membuat pemahaman yang sama terhadap 

permasalahan yang dihadapi konseli. Kondisi tersebut akan menunjukan 

sebuah keberhasilan dari konseling. 

Prinsip 3: Coognitive-Behavior Therapy memerlukan kolaborasi dan 

partisipasi aktif. Menempatkan konseli sebagai tim dalam konseling 

maka keputusan konseling merupakan keputusan yang disepakati dengan 

konseli. Konseli akan lebih aktif dalam mengikuti setiap sesi konseling, 

karena konseli mengetahui apa yang harus dilakukan dari setiap sesi 

konseling. 

Prinsip 4: Coognitive-Behavior Therapy berorientasi pada tujuan dan 

berfokus pada permasalahan. Setiap sesi konseling selalu dilakukan 

evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan. Melalui evaluasi 

ini diharapkan adanya respon konseli terhadap pikiran-pikiran yang 

mengganggu tujuannya, dengan kata lain tetap berfokus pada 

permasalahan konseli. 

Prinsip 5: Coognitive-Behavior Therapy berfokus pada kejadian saat ini. 

Konseling dimulai dari menganalisis permasalahan konseli pada saat ini 

dan di sini (here and now). Perhatian konseling beralih pada dua 

keadaan. Pertama, ketika konseli mengungkapkan sumber kekuatan 

dalam melakukan kesalahannya. Kedua, ketika konseli terjebak pada 

proses berfikir yang menyimpang dan keyakinan konseli dimasa lalunya 

yang berpotensi merubah kepercayaan dan tingkahlaku ke arah yang 

lebih baik. 
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Prinsip 6: Coognitive-Behavior Therapy merupakan edukasi, bertujuan 

mengajarkan konseli untuk menjadi terapis bagi dirinya sendiri, dan 

menekankan pada pencegahan. Sesi pertama CBT mengarahkan konseli 

untuk mempelajari sifat dan permasalahan yang dihadapinya termasuk 

proses konseling cognitive-behavior serta model kognitifnya karena CBT 

meyakini bahwa pikiran mempengaruhi emosi dan perilaku. Konselor 

membantu menetapkan tujuan konseli, mengidentifikasi dan 

mengevaluasi proses berfikir serta keyakinan konseli. Kemudian 

merencanakan rancangan pelatihan untuk perubahan tingkah lakunya. 

Prinsip 7: Coognitive-Behavior Therapy berlangsung pada waktu yang 

terbatas. Pada kasus-kasus tertentu, konseling membutuhkan pertemuan 

antara 6 sampai 14 sesi. Agar proses konseling tidak membutuhkan 

waktu yang panjang, diharapkan secara kontinyu konselor dapat 

membantu dan melatih konseli untuk melakukan self-help. 

Prinsip 8: Sesi Coognitive-Behavior Therapy yang terstruktur.Struktur 

ini terdiri dari tiga bagian konseling. Bagian awal, menganalisis perasaan 

dan emosi konseli, menganalisis kejadian yang terjadi dalam satu minggu 

kebelakang, kemudian menetapkan agenda untuk setiap sesi konseling. 

Bagian tengah, meninjau pelaksanaan tugas rumah (homework asigment), 

membahas permasalahan yang muncul dari setiap sesi yang telah 

berlangsung, serta merancang pekerjaan rumah baru yang akan 

dilakukan. Bagian akhir, melakukan umpan balik terhadap perkembangan 

dari setiap sesi konseling. Sesi konseling yang terstruktur ini membuat 
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proses konseling lebih dipahami oleh konseli dan meningkatkan 

kemungkinan mereka mampu melakukan self-help di akhir sesi 

konseling. 

Prinsip 9: Coognitive-Behavior Therapy mengajarkan konseli untuk 

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi pemikiran 

disfungsional dan keyakinan mereka. Setiap hari konseli memiliki 

kesempatan dalam pikiran-pikiran otomatisnya yang akan mempengaruhi 

suasana hati, emosi dan tingkah laku mereka. Konselor membantu 

konseli dalam mengidentifikasi pikirannya serta menyesuaikan dengan 

kondisi realita serta perspektif adaptif yang mengarahkan konseli untuk 

merasa lebih baik secara emosional, tingkah laku dan mengurangi 

kondisi psikologis negatif. Konselor juga menciptakan pengalaman baru 

yang disebut dengan eksperimen perilaku. Konseli dilatih untuk 

menciptakan pengalaman barunya dengan menguji pemikiran mereka 

(misalnya: jika saya melihat gambar labalaba, maka akan saya merasa 

sangat cemas, namun saya pasti bisa menghilangkan perasaan cemas 

tersebut dan dapat melaluinya dengan baik). Dengan cara ini, konselor 

terlibat dalam eksperimen kolaboratif. Konselor dan konseli bersama-

sama menguji pemikiran konseli untuk mengembangkan respon yang 

lebih bermanfaatdan akurat. 

Prinsip nomor 10: Coognitive-Behavior Therapy menggunakan berbagai 

teknik untuk merubah pemikiran, perasaan, dan tingkah laku. Pertanyaan-

pertanyaan yang berbentuk sokratik memudahkan konselor dalam 
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melakukan konseling cognitive-behavior. Pertanyaan dalam bentuk 

sokratik merupakan inti atau kunci dari proses evaluasi konseling. Dalam 

proses konseling, CBT tidak mempermasalahkan konselor menggunakan 

teknik-teknik dalam konseling lain seperti kenik Gestalt, Psikodinamik, 

Psikoanalisis, selama teknik tersebut membantu proses konseling yang 

lebih singkat dan memudahkan konselor dalam membantu konseli. Jenis 

teknik yang dipilih akan dipengaruhi oleh konseptualisasi konselor 

tehadap konseli, masalah yang sedang ditangani, dan tujuan konselor 

dalam sesi konseling tersebut. 

C. Pelaksanaan Bimbingan Konseling Berbasis Coognitive Behavior Therapy 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah suatu pemikiran yang mantap. Kajian khusus 

terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan agar bentuk dan tahapan 

pelaksanaannya dapat berjalan menurut garis yang telah ditentukan 

dengan jelas baik sasaran maupun sarananya.28 Dari definisi tersebut, 

pada dasarnya setiap perencanaan memiliki empat hal: 

a. Permasalahan yang merupakan perkaitan tujuan dengan sumber 

dayanya. 

b. Cara untuk mencapai tujuan atau sasaran rencana dengan 

memperhatikan sumber dayanya dan alternatif atau kombinasi 

alternatif yang dipandang terbaik. 

c. Penterjemahan rencana dalam program kegiatan yang kongkrit. 

                                                           
28 Kamal Muhammad Isa, Manajemen Pendidikan Islam,(Jakarta: Fikahati Aneska, 1994), hlm. 15. 
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d. Penetapan jangka waktu pencapaian tujuan atau sasaran.29

Manfaat dilakukannya perencanaan program secara matang yaitu

sebagai berikut: 

a. Adanya kejelasan arah pelaksanaan program bimbingan dan

konseling.

b. Adanya kemudahan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan

bimbingan dan konseling yang dilakukan.

c. Terlaksananya program bimbingan dan konseling kegiatan BK

secara lancar, efisien dan efektif.

Yang harus diperhatikan dalam merencanakan program bimbingan

dan konseling berbasis coognitive behavioural therapy adalah faktor 

waktu. Dalam perencanaan program bimbingan dan konseling bimbingan 

dan konseling berbasis coognitive behavioural therapy, guru 

pembimbing harus dapat mengatur waktu untuk menyusun, 

melaksanakan, menilai, menganalisis dan menindaklanjuti program 

kegiatan bimbingan dan konseling dengan memperhatikan: 

a. Semua jenis program bimbingan dan konseling (tahunan,

semesteran, bulanan, mingguan dan harian).

b. Kontak langsung dengan peserta didik yang dilayani.

c. Kegiatan bimbingan dan konseling tidak merugikan waktu belajar di

sekolah.

29 Soebagyo Admidiwirio, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Ardadizya Jaya, 2000), 

hlm. 77-78. 
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d. Kegiatan bimbingan dan konseling di luar jam sekolah dapat sampai 

50 %. 

Disamping itu, guru pembimbing dalam merencanakan program 

bimbingan dan konseling bimbingan dan konseling berbasis coognitive 

behavioural therapy harus mampu membuat jadwal kegiatan 

bimbingan dan konseling di dalam dan di luar jam belajar sekolah untuk 

memenuhi minimal tugas wajib mingguan. 

Khusus mengenai perencanaan program layanan atau pendukung 

hal-hal yang perlu dilakukan yaitu: 

a. Menetapkan materi layanan atau pendukung yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan atau permasalahan peserta didik yang dikenai 

layanan atau pendukung. Materi tersebut juga harus dikaitkandengan 

taraf perkembangan peserta didik dan bidang bimbingan tertentu. 

Lebih jauh materi itu perlu bersumber dari atau diperluas dengan 

tuntutan dan kondisi sekolah, perkembangan, tuntutan dan kondisi 

lingkungan, (lingkungan sekitar dan masyarakat, kondisi yang 

menjurus ke arah globalisasi),serta perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni serta dunia kerja 

b. Menetapkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai 

c. Menetapkan sasaran kegiatan, yaitu peserta didik asuh yang akan 

dikenai kegiatan layanan atau pendukung atau yang lainnya 

d. Menetapkan bahan, sumber bahan, dan atau narasumber, serta 

personal yang terkait dan peranannya masing-masing 
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e. Menetapkan metode, teknik khusus, media dan alat yang akan 

digunakan, sesuai dengan ciri khusus layanan atau pendukung yang 

direncanakan itu 

f. Menetapkan rencana penilaian 

g. Mempertimbangkan keterkaitan antara layanan atau pendukung yang 

direncanakan itu dengan kegiatan lainnya 

h. Menetapkan waktu dan tempat.30 

2. Pelaksanaan 

SK Menpan No. 84/1993 menegaskan bahwa tugas pokok guru 

pembimbing adalah "menyusun program bimbingan, melaksanakan 

program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil 

pelaksanaan bimbingan dan tindak lanjut dalam program bimbingan 

terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya" (Pasal 4).31 

Unsur-unsur utama yang terdapat di dalam tugas pokok guru 

pembimbing meliputi: 

a. Bidang-bidang bimbingan 

b. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling 

c. Jenis-jenis kegiatan pendukung bimbingan dan konseling 

d. Tahap pelaksanaan program bimbingan dan konseling 

e. Jumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawab guru 

pembimbing untuk memperoleh pelayanan (minimal 150 peserta 

didik) untuk satu pembimbing. 

                                                           
30 H. Achmad Juntika Nurihsan, Akur Sudianto, op.cit, hlm. 27-31. 
31 H. Prayitno, Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2001), hlm. 6. 
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Tugas pokok guru pembimbing perlu dijabarkan ke dalam 

program-program kegiatan. Program-program kegiatan itu perlu terlebih 

dahulu disusun dalam bentuk satuan-satuan kegiatan yang nantinya akan 

merupakan wujud nyata pelayanan langsung bimbingan dan konseling 

terhadap peserta didik asuh. 

Program yang telah direncanakan atau disusun itu dilaksanakan 

melalui: 

1) Persiapan pelaksanaan 

a. Persiapan fisik (tempat dan perabot), perangkat keras 

b. Persiapan bahan, perangkat lunak 

c. Persiapan personel 

d. Persiapan ketrampilan menerapkan atau menggunakan metode, 

teknik khusus, media dan alat 

e. Persiapan administrasi. 

2) Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana 

a. Penerapan metode, teknik khusus, media dan alat 

b. Penyampaian bahan, pemanfaatan sumber alam 

c. Pengaktifan narasumber 

d. Efisiensi waktu 

e. Administrasi pelaksana.32 

 

 

                                                           
32 H. Achmad Juntika Nurihsan, Akur Sudianto, op.cit, hlm. 34-36. 



38 

3. Evaluasi 

Dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling di sekolah 

terdapat berbagai komponen. Komponen-komponen yang dimaksud di 

sini ialah saluran-saluran untuk melayani para peserta didik, tenaga-

tenaga bimbingan dan konseling atau kependidikan lainnya serta orang 

tua peserta didik.33 

Sebagaimana halnya kegiatan-kegiatan pendidikan yang lain di 

sekolah seperti kegiatan belajar mengajar pada sewaktu-waktu tentu 

harus dievaluasi untuk mengetahui apakah tujuan dari kegiatan itu 

tercapai. 

Demikian pula hal dalam kegiatan bimbingan dan konseling di 

sekolah sebagai upaya tindakan atau proses untuk menentukan derajat 

kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling di sekolah dengan mengacu kepada kriteria 

atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan dan 

konseling yang dilaksanakan. 

Kriteria atau patokan yang dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan 

pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah 

mengacu pada terpenuhinya atau tidak terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan peserta didik dan pihak-pihak yang terlibat, baik langsung 

maupun tidak langsung, berperan membantu peserta didik memperoleh 

perubahan perilaku dan pribadi ke arah yang lebih baik. 

                                                           
33 W.S. Winkel, op.cit, hlm. 144 
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Jadi dengan demikian dapat dikatakan evaluasi pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling merupakan satu kegiatan yang sangat penting, 

karena berdasarkan hasil evaluasi itulah dapat diambil suatu kesimpulan 

apakah kegiatan yang telah dilakukan itu dapat mencapai sasaran yang 

diharapkan secara efektif dan efisien atau tidak, kegiatan itu perlu 

diteruskan atau tidak kegiatan itu perlu diteruskan atau tidak, dan 

sebagainya. 

a. Pengertian evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling 

Evaluasi program bimbingan dan konseling mencakup usaha 

menilai efisiensi dan efektifitas dari pelayanan bimbingan dan 

konseling bimbingan dan konseling berbasis coognitive behavioural 

therapy itu sendiri demi peningkatan mutu program bimbingan dan 

konseling bimbingan dan konseling berbasis coognitive behavioural 

therapy. Pelaksanaan evaluasi ini menuntut diadakan penelitian, 

dengan mengumpulkan data secara sistematis, menarik kesimpulan 

atas dasar data yang diperoleh, mengadakan 

penafsiran dan merencanakan langkah-langkah perbaikan.34 

Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling 

bimbingan dan konseling berbasis cognitive behavioural therapy di 

sekolah dimaksudkan adalah segala upaya tindakan atau proses 

untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah 

                                                           
34 W.S. Winkel, op.cit, hlm. 150. 
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dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai 

dengan program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan.35 

Berdasarkan pengertian diatas, dapatlah dirumuskan bahwa: 

1) Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling 

merupakan suatu usaha untuk menilai efisiensi dan efektifitas 

pelayanan bimbingan dan konseling bimbingan dan konseling 

berbasis coognitive behavioural therapy demi peningkatan mutu 

program bimbingan dan konseling.  

2) Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling 

bimbingan dan konseling berbasis coognitive behavioural 

therapy ialah suatu usaha penelitian, dengan cara 

mengumpulkan data secara sistematis, menarik kesimpulan atas 

dasar data yang diperoleh secara objektif, mengadakan 

penafsiran dan merencanakan langkah-langkah perbaikan, 

pengembangan dan pengarahan staf. 

b. Jenis evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling 

bimbingan dan konseling berbasis coognitive behavioural therapy di 

sekolah 

Jenis evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling 

bimbingan dan konseling berbasis coognitive behavioural therapy di 

sekolah mencakup dua komponen, yaitu: 

 

                                                           
35 Dewa Ketut Sukardi, op.cit, hlm 184-185 
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1) Evaluasi proses 

Evaluasi proses digunakan untuk mengetahui sampai sejauh 

mana keefektifan layanan bimbingan dan konseling dilihat dari 

prosesnya. 

2) Evaluasi hasil 

Evaluasi hasil digunakan untuk memperoleh informasi 

keefektifan pelayanan bimbingan dan konseling bimbingan dan 

konseling berbasis coognitive behavioural therapy dilihat dari 

hasilnya. 

Sementara itu aspek-aspek yang dievaluasi baik proses maupun 

hasil antara lain: 

1) Kesesuaian antara program dan pelaksanaan 

2) Keterlaksanaan program 

3) Hambatan-hambatan yang dijumpai 

4) Dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar 

5) Respon siswa, personel sekolah, orang tua, dan masyarakat 

terhadap layanan bimbingan dan konseling bimbingan dan 

konseling berbasis coognitive behavioural therapy 

6) Perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan 

layanan bimbingan dan konseling bimbingan dan konseling 

berbasis coognitive behavioural therapy, pencapaian tugas- 

tugas perkembangan, hasil belajar, dan keberhasilan siswa 
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setelah menamatkan sekolah, baik dalam studi lanjutan maupun 

pada kehidupan di masyarakat. 

Dilihat dari sifat evaluasi, evaluasi bimbingan dan konseling 

bersifat penilaian dalam proses yang dapat dilakukan dengan cara, 

yaitu: 

1) Mengamati partisipasi dan aktifitas siswa dalam kegiatan 

bimbingan dan konseling bimbingan dan konseling berbasis 

coognitive behavioural therapy 

2) Mengungkapkan pemahaman siswa atas masalah yang 

dialaminya 

3) Mengungkapkan kegunaan layanan bagi siswa dan perolehan 

siswa sebagai hasil dari partisipasi atau aktifitasnya dalam 

kegiatan layanan bimbingan dan konseling bimbingan dan 

konseling berbasis coognitive behavioural therapy 

4) Mengungkapkan minat siswa tentang perlunya BK lebih lanjut 

5) Mengamati perkembangan siswa dari waktu ke waktu 

6) Mengungkapkan kelancaran proses dan suasana 

penyelenggaraan kegiatan layanan.36 

 

 

 

                                                           
36 Ahmad Juntika Nurihsan, Akur Sudianto, op.cit, hlm. 45-46. 
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D. Kendala Pelaksanaan Bimbingan Konseling Berbasis Coognitive 

Behavior Therapy 

Setelah disusun rencana lengkap atas pertimbangan yang masak untuk 

menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling suatu sekolah tertentu, 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah juga dengan kebutuhan 

dan persoalan anak didik dan dengan memperhatikan faktor-faktor yang 

perlu, personalia bimbingan dan konseling, pembagian tugas dan tanggung 

jawab, dan bentuk kerjasamanya antar petugas maka kita telah siap dengan 

penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah itu. 

Dalam pembahasan ini dipikirkan problema-problema yang sering 

dihadapi oleh petugas bimbingan dan konseling dalam melaksanakan 

rencananya. Sering kali oleh rintangan-rintangan kesukaran-kesukaran yang 

lazim timbul belum tentu disebabkan oleh kesalahan petugas, maka petugas 

yang belum berpengalaman cenderung menjadi petugas saja. Dia takut 

meneruskan kariernya atau membiarkan dirinya mengikuti aliran arus 

pemberian bimbingan dan konseling bimbingan dan konseling Islam berbasis 

coognitive behavioural therapy yang salah dan atau tidak memenuhi asas-

asas bimbingan dan konseling bimbingan dan konseling Islam berbasis 

coognitive behavioural therapy, sehingga tidak memungkinkan dicapainya 

tujuan bimbingan dan konseling.37 

                                                           
37 Pusat Bimbingan USKW, Bimbingan dan Dasar-dasar Pelaksanaannya, op.cit, hlm. 107. 
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Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh para pembimbing dalam 

pelaksanaan bimbingan dan konseling berbasis coognitive behavioural 

therapy antara lain: 

1. Kesalahan-kesalahan dalam perencanaan 

Seringkali adanya kesalahan-kesalahan perencanaan 

dalampelaksanaan bimbingan dan konseling berbasis coognitive 

behavioural therapy yaitu: 

a. Tidak tepat/jelasnya definisi-definisi dan fungsi-fungsi di program 

serta berjenis-jenis pelayanan yang hendak dicapai oleh program itu 

b. Pembagian tugas antara petugas-petugas yang over lapping demikian 

juga mengenai pembagian tanggung jawab dari beberapa petugas 

c. Kegagalan di dalam merumuskan hubungan-hubungan kerja antar 

petugas bimbingan, dan antara petugas bimbingan dengan staf lain di 

sekolah 

d. Kegagalan dalam mengenal dan memperhitungkan adanya suasana 

yang kurang baik, seperti iri, curiga, kurang pemahaman, dan lain-

lain sehubungan dengan tugas dan fungsi-fungsi yang diserahkan 

kepada masing-masing petugas 

e. Kegagalan dalam memperkenalkan/menjelaskan langkah-langkah 

dalam usaha mengimplementasikan bimbingan dan konseling kepada 

masing-masing petugas.38 

 

                                                           
38 Ibid, hlm. 113-114. 
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2. Problem pelaksanaan bimbingan dan konseling 

Perencanaan yang baik pasti meliputi penentuan petugas-petugas, 

dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, bentuk 

kerjasama yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi dari pelaksanaan tugas 

masing-masing, meskipun dalam prakteknya dirasakan adanya 

kemacetan dalam pekerjaan, yang terletak dari beberapa sumber yaitu: 

a. Metode serta teknik bimbingan dan konseling berbasis coognitive 

behavioural therapy yang sudah berkembang pesat tidak dapat 

dimanfaatkan oleh para pembimbing, karena mereka kurang banyak 

dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk 

melaksanakan fungsinya sebagai pembimbing. Dengan demikian 

dapat diperkirakan bahwa keberhasilan mereka memberikan 

bimbingan dan konseling kurang terjamin 

b. Kerjasama tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal ini belum tentu 

disebabkan oleh organisasi yang kurang baik, tetapi dapat 

disebabkan oleh belum adanya pengalaman dari petugas bimbingan 

c. Ketidaklancaran kerja dapat menunjuk kepada perlu adanya 

penataran (in service trining) untuk staf, baik staf yang tidak terlibat 

secara langsung dari kegiatan bimbingan, maupun yang terlibat 

secara langsung, pembimbing khusus, kepala sekolah, pengurus, 

inspektur dan lain-lain 

d. Persoalan yang timbul oleh pengangkatan tenaga pembimbing di 

sekolah 
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e. Persoalan sehubungan dengan program bimbingan yaitu banyaknya 

program bimbingan dan konseling yang membuituhkan penanganan 

yang khusus dan tenaga yang professional serta pada waktu yang 

khusus pula 

f. Menyusun program tanpa menyadari pentingnya program, hanya 

demi program tersebut 

g. Kesalahan dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang ada 

di sekolah itu. Kurang kesadaran bahwa program harus dilaksanakan 

dengan pemberian tempat pada adanya fleksibilitas/keluwesan, 

mengingat pula sasaran yang dilayani, Persoalan yang ingin 

ditangani, tenaga yang melaksanakan, sifat bidang bimbingan, dan 

lain-lain 

h. Kurang tepatnya hasil penelitian dalam berbagai bidang: seperti 

kemampuan dan kesempatan tenaga, fasilitas yang ada, kelemahan 

dan kekuatan pendidikan di sekolah, penentuan prioritas dari 

persoalan yang perlu di tangani dan lain-lainnya 

i. Dalam program dipilih kegiatan-kegiatan yang belum sempat 

dilakukan oleh petugas yang ada.39 

 

 

 

                                                           
39 Ibid, hlm. 113-114 
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3. Problem dalam evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling 

berbasis coognitive behavioural therapy di sekolah 

Ada beberapa hambatan yang dirasakan sampai saat ini dalam 

evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling berbasis 

coognitive behavioural therapy di sekolah. Beberapa diantaranya: 

a. Pelaksanaan bimbingan dan konseling berbasis coognitive 

behavioural therapy di sekolah tidak mempunyai waktu yang cukup 

memadai untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling 

b. Pelaksanaan bimbingan dan konseling berbasis coognitive 

behavioural therapy di sekolah memiliki latar belakang pendidikan 

yang sangat bervariasi baik ditinjau dari segi jenjang maupun 

programnya, sehingga kemampuannya pun dalam mengevaluasi 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling berbasis coognitive 

behavioural therapy sangat bervariasi termasuk dalam menyusun, 

membukukan dan mengembangkan instrumen evaluasi 

c. Belum tersedianya alat-alat atau instrumen evaluasi pelaksanaan 

program bimbingan dan konseling berbasis coognitive behavioural 

therapy di sekolah yang valid, reliable dan objektif 

d. Belum diselenggarakannya penataran, pendidikan/pelatihan khusus 

yang berkaitan tentang evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling berbasis coognitive behavioural therapy pada umumnya 

dan penyusunan dan pengembangan instrumen evaluasi pelaksanaan 
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program bimbingan dan konseling berbasis coognitive behavioural 

therapy di sekolah 

e. Penyelenggaraan evaluasi membutuhkan banyak waktu dan uang 

f. Belum adanya guru inti atau instruktur bimbingan dan konseling 

berbasis coognitive behavioural therapy yang ahli dalam bidang 

evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling berbasis 

coognitive behavioural therapy di sekolah 

g. Perumusan kriteria keberhasilan evaluasi pelaksanaan bimbingan 

dan konseling berbasis coognitive behavioural therapy dan yang 

tegas dan baku belum ada sampai saat ini.40 

Dari beberapa Problematika yang ada dalam pelaksanaan bimbingan 

dan konseling berbasis coognitive behavioural therapy di sekolah maka 

perlu adanya solusi untuk mencapai tujuan dan terlaksananya fungsi 

program bimbingan dan konseling berbasis coognitive behavioural 

therapy, maka pelaksanaannya harus dikelola sebaik dan seefisien serta 

seefektif mungkin selaras dengan asas-asas serta metode dalam 

pelaksanaan bimbingan dan konseling berbasis coognitive behavioural 

therapy. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu: 

 

 

 

                                                           
40 Dewa Ketut Sukardi, op.cit, hlm. 190-191. 
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1. Perencanaan pelaksanaan bimbingan dan konseling berbasis 

coognitive behavioural therapy 

Dalam hubungannya dengan perencanaan program layanan 

Bimbingan dan Konseling, ada beberapa aspek kegiatan penting 

yang perlu dilakukan yaitu: 

a) Analisis kebutuhan permasalahan peserta didik 

b) Penentuan tujuan program layanan bimbingan dan konseling 

berbasis coognitive behavioural therapy yang hendak dicapai 

c) Analisis situasi dan kondisi di sekolah 

d) Penentuan jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan 

e) Penetapan metode dan teknik yang akan digunakan dalam 

kegiatan 

f) Penetapan personel-personel yang akan melaksanakan 

kegiatankegiatan yang telah ditetapkan. 

g) Persiapan fasilitas dan biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

bimbingan dan konseling berbasis coognitive behavioural 

therapy yang dirancangkan. 

h) Perkiraan tentang hambatan-hambatan yang akan ditemui dan 

usaha-usaha apa yang akan dilakukan dalam mengatasi 

hambatanhambatan itu.41 

2. Pelaksanaan bimbingan dan konseling berbasis coognitive 

behavioural therapy 

                                                           
41 H. Ahmad Juntika Nurihsan, op.cit, hlm. 28. 
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Mempersoalkan peran pembimbing dalam pelaksanaan 

bimbingan dan konseling berbasis coognitive behavioural therapy di 

sekolah harus adanya pembatasan yang jelas mengenai tugas dan 

tanggung jawab seorang pembimbing yaitu: 

a) Kompetensi religius yaitu seperangkat kemampuan untuk 

mengendalikan diri agar tidak melanggar perintah Allah SWT 

dan sebaliknya tidak memperturutkan segala sesuatu yang 

dilarang oleh Allah SWT 

b) Kompetensi akademis dan profesional adalah seperangkat 

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya 

dimiliki sesuai dengan bidangnya masing-masing serta 

pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Termasuk ke dalam kompetensi akademis 

atau profesional ini adalah kompetensi dalam melakukan 

tanggungjawab sesuai dengan keahliannya 

c) Kompetensi kemanusiaan individual adalah kemampuan para 

pembimbing suatu lembaga pendidikan agar mampu 

mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk 

melakukan transformasi diri dan pemahaman diri. Pencapaian 

kompetensi ini erat kaitannya dengan pencapaian kematangan 

dalam aspek intelektual, emosional dan social 

d) Kompetensi kemasyarakatan adalah kemampuan pada 

pembimbing untuk memahami bahwa dirinya merupakan bagian 
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yang tak terpisahkan dari masyarakat dan mampu mengemban 

tugasnya sebagai anggota masyarakat dan warga negara 

Indonesia.42 

3. Evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling berbasis coognitive 

behavioural therapy 

Dalam mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling berbasis coognitive behavioural therapy di 

sekolah dengan menggunakan prinsip-prinsip program bimbingan 

dan konseling berbasis coognitive behavioural therapy sebagai 

berikut: 

a) Evaluasi yang efektif menuntut pengenalan terhadap tujuan-

tujuan program ini berarti perlu adanya kejelasan mengenai 

tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan evaluasi 

b) Evaluasi yang efektif memerlukan kriteria yang jelas 

c) Evaluasi melibatkan berbagai pihak-pihak yang benar-benar 

Profesional dalam bidang bimbingan dan konseling berbasis 

coognitive behavioural therapy secara keseluruhan 

d) Menuntut umpan balik (feed back) dan tindak lanjut (follow-up) 

sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat 

kebijakan/keputusan adapun keputusan dapat menyangkut: 

1) Personalia yang terlibat dan kemampuannya menggantikan 

atau penambahan tenaga 

                                                           
42 Hallen A, Bimbingan dan Konseling dalam Islami, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hal. 35-55 
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2) Jenis kegiatan dan pelaksanaannya disusun berdasarkan 

prioritas kegiatan dan subjek yang ditangani 

3) Pembiayaan, waktu dan fasilitas lainnya harus 

dipertimbangkan. 

e) Evaluasi yang efektif hendaknya terencana dan 

berkesinambungan. Hal ini berarti bahwa evaluasi program 

bimbingan dan konseling berbasis coognitive behavioural 

therapy bukan merupakan kegiatan yang bersifat insidental, 

melainkan proses kegiatan yang sistematis dan 

berkesinambungan.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Dewa Ketut Sukardi, op.cit, hlm 191-192 


