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1. Pendahuluan 

Manusia mengalami tumbuh dan berkembang dalam hal fisik maupun  dalam 

perkembangan ilmu pengetahuannya juga terjadi begitu pesat. Manusia 

mempelajari berbagai jenis ilmu, diantaranya ilmu jiwa (psikologi) dengan tujuan  

mengetahui dan mengatasi masalah yang dihadapi. Manusia menghadapi 

kompleksnya permasalahan pada semua usia, sehingga munculah berbagai bentuk 

pelayanan kejiwaan. Pemberian layanan dilakukan mulai dari yang paling ringan 

(bimbingan), yang sedang (konseling) dan yang paling berat (terapi). Dunia 

pendidikan yang dimulai dari SD sangatlah diperlukan adanya layanan khusus 

dalam pembinaan kepribadian pada peserta didiknya. Pembinaan kepribadian tidak 

mungkin dilakukan secara langsung oleh setiap guru di sekolah. Pembinaan 

kepribadian dalam pelaksanaannya diperlukan suatu badan khusus yang berfungsi 

menangani pembinaan kepribadian peserta didik yang dinamakan “bimbingan 

psiko-edukatif” (Batubara & Ariani, 2018; Silitonga et al., 2014). 

Peserta didik yang khususnya tingkat SD dengan usia 7 sampai dengan 12 

tahun merupakan individu yang sedang berada dalam proses tumbuh kembang. 

Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada tingkatan usia SD sangat 

memerlukan pendamping atau pembimbing khusus yang mengetahui ilmu tentang 

perkembangan anak. Perkembangan peserta didik diharapkan mengarah pada 

kematangan atau kemandirian. Peserta didik memerlukan bimbingan sedini 

mungkin pada tingkatan usia SD untuk mencapai kematangan atau kemandirian 

tersebut. Peserta didik pada tingkatan usia SD masih belum atau kurang memiliki 

pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya, serta pengalaman dalam 

menentukan arah kehidupannya (Bhakti, 2015). 

Syaodih (2014) mengatakan bahwa proses pendidikan secara formal bagi 

anak usia 7-12 tahun ditempuh di jenjang SD. Melalui proses pembelajaran di SD 

inilah diharapkan anak siap untuk memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut, dan 

anak memperoleh rangsangan-rangsangan fisik-motorik, kognitif, sosial, dan emosi 

sesuai dengan tingkat usianya. Proses perkembangan pada anak berbeda dengan 

perkembangan remaja atau orang dewasa. Anak memiliki karakteristik tersendiri, 

sehingga untuk mendidik anak, guru perlu dibekali pemahaman tentang dunia anak 

dan bagaimana proses perkembangan anak.  
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Perkembangan anak menurut Harvighust dalam (Sumantri, 2012), setiap 

tahap perkembangan individu diharapkan sejalan dengan aspek perkembangan 

lainnya, yang meliputi fisik, psikis, emosional, moral dan sosial. Seorang pendidik 

penting untuk memahami tugas-tugas perkembangan ini karena berbagai alasan. 

Pertama, membantu memperjelas tujuan yang akan dicapai sekolah dalam membuat 

program pengajaran/membantu peserta didik mencapai tugas perkembangan 

tertentu. Kedua, sebagai pedoman waktu untuk melaksanakan usaha-usaha 

pendidikan. Bila peserta didik telah mencapai kematangan dan siap untuk 

melaksanakan tahap tugas tertentu serta sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka 

saat untuk mengajar peserta didik tersebut telah tiba, dan dapat menghasilkan 

pembelajaran yang optimal (Agustriyana & Suwanto, 2017). 

Peserta didik di sekolah memiliki hak yang sama dalam memperoleh 

kesempatan/peluang untuk mencapai prestasi akademik yang optimal. Setiap 

peserta didik memang memiliki perbedaan karakteristik, baik dari segi kemampuan 

intelektual, bakat, minat, latar belakang keluarga, sikap dan kebiasaan belajar yang 

dilakukan. Kondisi tersebuat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor dari 

dalam diri sendiri (internal) maupun faktor dari luar diri (eksternal) setiap peserta 

didik. Faktor internal bisa dari kemampuan kognitif, afektif, maupun 

psikomotoriknya. Sedangkan faktor eksternal diantaranya dukungan  lingkungan 

keluarga, pergaulan teman sebaya, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, 

lingkungan budaya, dan sebagainya (Abidin, 2018). 

Hasil dari pengamatan dan diskusi singkat dengan guru SD di SDN Sukorame 

2, SD Plus Rahmad, dan SDN Betet 1 Kota Kediri, telah terjadi banyak sekali 

permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Permasalahan yang timbul 

diantaranya berasal dari diri peserta didik itu sendiri, pengaruh teman ataupun 

lingkungan. Permasalahan yang muncul pada peserta didik tersebut diantaranya: 

membolos, malas/kemandirian belajar rendah (Lestari, 2015), kecanduan game 

online, kesulitan belajar (Idris, 2018), kemampuan konsentrasi rendah (Fauziah, 

2011), konsep diri negatif (Budiarsih & Zen, 2017), kecanduan gadget (Ramadhan 

Witarsa, Rina Sri Mulyani, Nurhananik, 2018), tindak kekerasan peserta didik SD 

(Prawianto, 2012; Saputro & Talan, 2018). Mengingat permasalahan peserta didik 

SD sudah begitu kompleksnya, maka guru sekolah dasar dituntut untuk professional 
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(Kusumaningtyas, Kumalasani, & Deviana, 2019). Hal senada diungkapkan oleh 

Saragih (2008) bahwa Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya selain tugas utamanya mengajar di 

kelas. 

Supriadi (2009) menjelaskan kriteria profesionalisme guru meliputi: 

kemampuan menguasai bahan, mengelola PBM, mengelola kelas, mengelola media 

atau sumber, menguasai landasan kependidikan, mengenal interaksi belajar 

mengajar, menilai prestasi siswa, mengenal fungsi dan program pelayanan 

Bimbingan dan Konseling (BK), dan mengenal administrasi sekolah. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 

2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, yang menyatakan 

bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pelayanan dari guru BK dan disebut 

sebagai siswa asuh bagi guru. Artinya, setiap sekolah di Indonesia mulai jenjang 

SD sampai SMU membutuhkan peran guru BK untuk memenuhi aturan pemerintah 

dalam usaha membantu siswa menjalankan tugas perkembangannya. Pada 

umumnya di Indonesia termasuk di kota Kediri, untuk tingkat SD pemberian 

layanan BK masih melekat pada guru kelas, sebab guru kelas yang dipandang lebih 

mudah memantau setiap perkembangan yang terjadi pada setiap peserta didik di 

kelas yang diampunya (Atamimi, 2015; Muslimin, 2016). 

Pemerintah dalam hal ini juga turut peduli, bentuk perhatian dari pemerintah  

dalam hal ini yaitu melalui Permendikbud RI No. 111 Tahun 2014 terkait tantang 

layanan BK pada jenjang Pendidikan Dasar (SD) dan Jenjang Pendidikan 

Menengah (SMP). Hal tersebut diharapkan setiap peserta didik memiliki 

kemampuan tumbuh dan berkembang secara maksimal (Kemendikbud, 2015). 

Layanan bimbingan psiko-edukatif mencakup kegiatan yang bersifat pencegahan, 

perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk 

membantu perserta didik mencapai kematangan, kemandirian, dan dapat 

menjalankan tugas-tugas perkembangan dalam kehidupannya. Tugas-tugas 

perkembangan peserta didik tersebut meliputi aspek pribadi, aspek sosial, aspek 

belajar, dan aspek karir secara maksimal yang sesuai dengan usia 

perkembangannya.  
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Permasalahan dapat di alami oleh siapa saja dan usia berapapun, oleh karena 

itu keberadaan layanan bimbingan psiko-edukatif  sangat dibutuhkan pada jenjang 

pendidikan SD (Sari, 2016). Layanan bimbingan psiko-edukatif bagi peserta didik 

jenjang SD dalam kurikulum 2013 ini dinilai sangat penting, maka guru kelas SD 

dituntut mampu melaksanakan layanan bimbingan dengan optimal. Dalam rangka 

memberikan layanan bimbingan, guru kelas harus memiliki kompetensi yang dapat 

mendukung dalam memberikan layanan bimbingan psiko-edukatif (Wibowo, 

2018). Namun demikian, sekolah dasar di kota Kediri sebagian besar belum 

mempunyai tenaga guru BK/Konselor sekolah dalam menangani permasalahan 

peserta didik yang sudah semakin kompleks tesebut, dan penanganannya dilakukan 

oleh guru kelas (Ridwan, 2017). Akan tetapi kenyataannya di lapangan guru hanya 

melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan memberi nilai. Guru hanya fokus 

pada pembelajaran dan kurang memperhatikan kondisi peserta didik yang 

mempuyai karakteristik beragam tersebut (Kusumaningtyas et al., 2019). 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kami mengambil judul 

penelitian implementasi kebijakan layanan bimbingan psiko-edukatif dalam 

membantu tugas perkembangan peserta didik SD di kota Kediri, dengan  rumusan 

masalahnya: (1) bagaimana implementasi kebijakan layanan bimbingan psiko-

edukatif dalam membantu tugas perkembangan peserta didik SD di kota Kediri?; 

(2) faktor apa saja yang menjadi pendukung layanan bimbingan psiko-edukatif 

dalam membantu tugas perkembangan peserta didik SD di kota Kediri? (3) faktor 

apa saja yang menjadi penghambat layanan bimbingan psiko-edukatif dalam 

membantu tugas perkembangan peserta didik SD di kota Kediri? (4) bagaimana 

upaya yang diterapkan  untuk mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan 

kebijakan layanan bimbingan psiko-edukatif dalam membantu tugas perkembangan 

peserta didik SD di kota Kediri?. 
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2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Layanan Bimbingan Psiko-Edukatif  

Bimbingan merupakan pemberian pertolongan. Meskipun bimbingan 

merupakan suatu pertolongan, tetapi tidak semua pertolongan merupakan 

bimbingan. Bimbingan adalah pertolongan yang menuntun. Bimbingan dapat 

diberikan pada individu maupun kelompok yang membutuhkan tanpa memandang 

umur, sehingga anak atau orang dewasa dapat menjadi objek bimbingan. Tujuan 

bimbingan adalah agar individu atau sekumpulan individu dapat mencapai 

kesejahteraan hidup. Jadi bimbingan merupakan pertolongan untuk menuntun 

individu atau kelompok (Sari, 2016). Konsep bimbingan adalah usaha secara 

demokratis dan sungguh-sungguh untuk memberikan bantuan dengan memberi 

arahan, panduan, dorongan dan pertimbangan, agar penerima bantuan mampu 

mengelola, mewujudkan apa yang menjadi harapannya. 

Psikologis secara harfiah berarti ilmu tentang jiwa, atau ilmu mempelajari 

gejala-gejala kejiwaan. Namun apabila mengacu pada salah satu syarat ilmu yaitu 

adanya objek yang dipelajari maka tidaklah tepat mengartikan psikologi sebagai 

ilmu jiwa karena jiwa bersifat abstrak. Oleh karena itu yang dikaji adalah 

manifestasi dari jiwa itu sendiri yaitu dalam wujud perilaku individu dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Dari dasar ini maka psikologi dapat diartikan 

sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya (Gunarsa, 2008; Yusuf, 2010). 

Memahami karakteristik peserta didik dan membantu perkembangan sosial 

serta kepribadiannya adalah salah satu contoh tanggung jawab yang harus diemban 

oleh guru SD. Tanggung jawab ini semakin menumbuhkan kebutuhan akan adanya 

layanan bimbingan psiko-edukatif yang terprogram dan terorganisir. Menurut 

(Aroma & Surminar, 2012) layanan yang sesuai untuk membantu peserta didik 

dalam mengatasi masalah yang dihadapinya adalah layanan bimbingan psiko-

edukatif. Dari uraian tersebut dipahami bahwa layanan bimbingan psiko-edukatif 

merupakan salah satu bentuk layanan pendampingan peserta didik dalam rangka 

mengembangkan potensi dirinya. 

Pemberian layanan bimbingan psiko-edukatif merupakan bagian integral 

sistem pendidikan Nasional yang mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan 
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Nasional, dan sejalan dengan tujuan layanan bimbingan psiko-edukatif sebagai 

ilmu. Perwujutan nyata perkembangan Bimbingan psiko-edukatif di Indonesia, 

adanya Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia yang telah melahirkan 

dokumen-dokumen untuk menata hal-hal yang terkait dengan profesi guru 

bimbingan dan konseling (BK) di Indonesia. Seorang guru BK/konselor sekolah 

dituntut untuk memiliki kompetensi seperti tercantum dalam Standar Kompetensi 

Konselor Indonesia (SKKI) yang tertuang dalam rambu-rambu penyelenggaraan 

bimbingan psiko-edukatif dalam Jalur Pendidikan Formal (All Habsy, 2017). 

Bimbingan psiko-edukatif sebagai upaya dalam membantu peserta didik 

mencapai perkembangan yang utuh dan optimal. Layanan bimbingan psiko-

edukatif merupakan upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta 

terprogram yang dilakukan oleh guru kelas untuk memfasilitasi perkembangan 

peserta didik. Pelaksanaan layanan psiko-edukatif juga untuk membantu peserta 

didik mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan dalam hal pemahaman, 

penerimaan, arah pengambilan keputusan, dan dapat merealisasikan diri dengan 

penuh tanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam 

kehidupannya (Bafadal, 2015). 

2.2 Peran Layanan Bimbingan Psiko-Edukatif 

Layanan bimbingan psiko-edukatif di sekolah dasar sebagai wujud bantuan 

guru BK/konselor sekolah kepada peserta didik sebagai upaya menemukan 

pemahaman terhadap pribadi, mengenal dan memahami lingkungan, serta 

merencanakan masa depan peserta didik yang bersangkutan. Peran layanan 

bimbingan psiko-edukatif mewujudkan  pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, 

peserta didik yang kreatif dan produktif. Pelaksanaan layanan bimbingan psiko-

edukatif di sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara konselor, guru/wali 

kelas dan pimpinan/kepala sekolah, yang masing-masing memiliki peran dalam 

keterlibatan proses bimbingan psiko-edukatif di sekolah (Fitria & Sukma, 2017). 

Bimbingan psiko-edukatif terintegrasi dalam pendidikan sebagai upaya 

memandirikan peserta didik guna tercapainya perkembangan yang utuh dan 

optimal.  Selain itu layanan bimbingan psiko-edukatif merupakan upaya yang 

dilakukan secara sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram oleh 

guru BK/konselor sekolah/guru kelas untuk memfasilitasi perkembangan peserta 
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didik mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, 

mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung 

jawab, sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya (All 

Habsy, 2017; Kemendikbud, 2015). 

Arifin, (2013) menemukakan bahwa layanan bimbingan Psiko-Edukatif 

membantu peserta didik mencapai kematangan dan kemandirian dalam 

kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangan yang mencakup aspek 

pribadi, aspek sosial, dan aspek belajar secara utuh dan optimal. Pada peserta didik 

jenjang sekolah dasar, bimbingan psiko-edukatif lebih diarahkan/difokuskan pada 

upaya pencegahan dengan tindakan deteksi dini/pencegahan agar peserta didik 

terhindar dari permasalahan yang menghambat pembelajaran di sekolah mapun di 

luar sekolah. Upaya pencegahan/preventif dilakukan sebagai pembinaan perilaku 

pribadi, sosial, dan belajar sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Apabila dalam memberikan 

layanan menemui masalah yang membutuhkan layanan kuratif/penyembuhan, 

maka akan dilakukan rujukan/alih tangan kasus kepada konselor profesional atau 

profesi lain. 

2.3    Layanan yang Dilakukan Guru Kelas dalam Program Psiko-Edukatif 

Guru kelas dalam memberikan layanan bimbingan psiko-edukatif diharapkan 

memiliki keterampilan berkomunikasi efektif baik verbal maupun non-verbal, sikap 

peduli, rasa empati, dan respek terhadap pihak-pihak yang terlibat. Keterampilan 

yang dimiliki diharapkan dapat mendasari tugas guru kelas dalam memberikan 

layanan, meliputi: (1) ketrampilan mengarahkan; guru mampu mengarahkan 

peserta didik menjalankan proses pembelajaran guna mencapai cita-cita yang 

diinginkan peserta didik. (2) keterampilan mengendalikan; guru mampu  

mengendalikan/mengontrol sikap dan perilaku peserta didik agar tidak 

menyimpang dari norma dan tata tertib di sekolah. (3) keterampilan mendampingi; 

guru mampu melakukan pendampingan terhadap peserta didik yang sensitif atau 

potensial mengalami masalah,  (4) keterampilan memotivasi; guru mampu  

memberikan semangat belajar pada peserta didik yang kemungkinan menurun 

karena berbagai sebab, (5)  keterampilan sebagai model/contoh; guru mampu 

memberikan contoh/model perilaku yang positif agar ditiru atau dijadikan panutan 
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bagi peserta didik, (6) keterampilan menghubungkan/memediasi; guru mampu 

menjadi penghubung antara peserta didik dan pihak lain seperti orang tua maupun 

teman sebaya yang bermasalah karena interaksi dan komunikasi yang kurang 

efektif. (7) keterampilan memfasilitasi; guru mampu memberikan fasilitas bagi 

peserta didik yang memiliki potensi, bakat, dan minat perlu difasilitasi untuk 

berkembang melalui pembelajaran maupun kegiatan lain (Kamaluddin, 2018; 

Widada, 2013). 

Layanan bimbingan psiko-edukatif yang diberikan di SD adalah meliputi 

bimbingan pribadi, sosial, dan belajar, yang mana (1) bimbingan pribadi; suatu 

proses pemberian bantuan dari guru kepada peserta didik untuk memahami, 

menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya 

secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat 

mencapai perkembangan pribadinya secara optimal, (2) bimbingan sosial; suatu 

proses pemberian bantuan dari guru kepada peserta didik untuk memahami 

lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil 

berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, 

mampu menyesuaikan diri, dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan 

sosialnya, (3) bimbingan belajar; proses pemberian dari guru kelas kepada peserta 

didik dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan 

belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, 

memiliki kebiasaan belajar teratur dan mencapai hasil belajar secara optimal 

(Arifin, 2013; Rahman, 2010). 

Layanan Bimbingan Psiko-Edukatif memiliki empat komponen program 

yang meliputi: (1) layanan dasar; merupakan proses pemberian bantuan kepada 

seluruh peserta didik melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara 

klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam 

rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan 

tahap dan tugas perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi 

kemandirian), (2) layanan bakat dan minat khusus;  merupakan layanan program 

kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat dan/atau 

kemampuan peserta didik dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan/atau 

pendalaman mata pelajaran, (3) layanan responsif; merupakan pemberian bantuan 
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kepada peserta didik yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan 

dengan segera, agar peserta didik tidak mengalami hambatan dalam proses 

pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Strategi layanan responsif diantaranya 

bimbingan individual, bimbingan kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan 

rumah, dan alih tangan kasus (referral), (4) layanan dukungan sistem; merupakan 

komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur (misalnya 

Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan pengembangan kemampuan guru kelas 

secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada 

peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik dan 

mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan psiko-

edukatif (Kemendikbud, 2015). 

Layanan bimbingan psiko-edukatif dilakukan oleh guru kelas dengan 

terencana yang didasarkan pada asesmen kebutuhan (need assessment) yang dinilai 

penting (dibuat skala prioritas) dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Seluruh 

peserta didik diharapkan mendapatkan layanan bimbingan psiko-edukatif secara 

teratur dan sistematis sesuai dengan kebutuhan. Program layanan dilakukan dengan 

memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan antarkelas dan antar jenjang 

kelas, serta dikolaborasikan dengan kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstra 

kurikuler sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Layanan bimbingan psiko-

edukatif diselenggarakan di dalam (klasikal) atau di luar kelas, bentuk layanannya 

diantaranya: (1) layanan bimbingan di dalam kelas: a) layanan yang dilaksanakan 

dalam seting kelas, diberikan kepada semua peserta didik, yang terintegrasi dalam 

pembelajaran, b) materi layanan meliputi tiga bidang layanan yang diberikan secara 

proporsional, meliputi bidang layanan pribadi, sosial, dan belajar, c) materi layanan 

disusun dalam bentuk rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. (2) layanan 

bimbingan psiko-edukatif di luar kelas: a) bimbingan individual, b) bimbingan 

kelompok, c)  bimbingan kelas besar atau lintas kelas, d) konsultasi, e) konferensi 

kasus,  f) kunjungan rumah, g) alih tangan kasus pada insatansi terkait, h) advokasi, 

i) kolaborasi, j) pengelolaan media informasi, k) pengelolaan kotak masalah  

(Ardimen, 2018); (Luddin, 2010). 
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2.4. Tugas Perkembangan yang Dilalui oleh Perserta Didik dalam Setiap  

Periode Perkembangannya 

2.4.1. Pengertian Tugas Perkembangan 

Tugas perkembangan merupakan tugas-tugas yang harus dilakukan atau 

dipenuhi oleh seseorang dalam masa usia tertentu. Tugas perkembangan salah satu 

wujud kemampuan dari seseorang individu yang telah mampu beradaptasi dengan 

lingkungannya, sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat dan budaya tertentu 

agar dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Anak dalam 

melakukan tugas perkembangannya diharapkan adanya pendampingan yang dapat 

mengarahkan anak pada perkembangan yang baik (Putra, 2017). 

Tugas perkembangan adalah sesuatu tugas yang timbul pada periode tertentu 

dalam kehidupan seseorang. Tugas perkembangan yang terdapat pada suatu tahap 

kehidupan seseorang, yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan 

keberhasilan dalam tugas-tugas pengembangan berikutnya. Apabila individu 

mengalami kegagalan dalam melaksanakan tugas pengembangannya, maka 

mengakibatkan ketidakbahagiaan dan kesulitan dalam kehidupan individu di masa 

yang akan datang (Apriastuti, 2013; Hatadi, 2014). 

2.4.2 Karakteristik Anak Usia Sekolah Dasar 

Berkaitan aktivitas fisik yaitu umumnya anak senang bermain, senang 

bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang praktik langsung. Berkaitan 

dengan konsep tersebut maka dapat dijabarkan anak usia SD: (1) senang bermain; 

sehingga rancangan model pembelajaran berkonsep bermain yang menyenangkan, 

namun tetap memperhatikan ketercapaian materi ajar. (2) senang bergerak; 

pendidik berperan untuk membuat pembelajaran yang senantiasa bergerak dinamis. 

(3) senang beraktifitas kelompok; dan  umumnya mengelompok dengan teman 

sebayanya. Konsep pembelajaran kelas dapat dibuat model tugas kelompok. (4) 

senang praktik langsung; anak memiliki karakteristik senang melakukan hal secara 

model praktikum, bukan teoritik. Pendidik memberikan pengalaman belajar anak 

secara langsung (Burhaein, 2017). 
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2.4.3 Sumber dan Tugas-Tugas Perkembangan pada Setiap Fase 

Tugas perkembangan pada setiap fasenya menurut (Hatadi, 2014; Putra, 

2017; Sudarmo & Mariyati, 2018), meliputi: (1) masa bayi dan anak-anak awal (0-

6 tahun) yang ditandai dengan: a) belajar berjalan di usia 9-15 bulan, b) belajar 

makan dengan jenis makanan padat, c) belajar berbicara/celoteh, d) belajar buang 

air besar dan kecil ditempatnya, e) belajar mengenal perbedaan jenis kelamin laki-

laki-perempuan, f) mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis, g) belajar mengenal 

lingkungan dan alam, h) belajar menjalin hubungan emosional/keakraban dengan 

orang tua, saudara, dan orang lain, i) belajar bersosialisasi. (2) masa anak-anak akhir 

(6-12 tahun) yang ditandai dengan: a) belajar keterampilan fisik untuk bermain, b) 

belajar bersikap baik terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, c) belajar 

bergaul, d) belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya, e) belajar 

keterampilan membaca, menulis dan berhitung,  f) belajar mengembangkan konsep 

sehari-hari, g) belajar memahami kata hati, h) mengenal privasi, i) belajar bersikap 

positif terhadap kelompok sosial. (3) masa remaja (12-21 tahun) ditandai dengan: 

a) mampu menjalin  hubungan  yang  lebih  matang  dengan teman sebaya, b) mulai  

berperan sosial sebagai pria dan wanita, c) mulai menerima keadaan fisik dan 

menggunakannya secara efektif, d) mencapai kemandirian emosional, e) mencapai 

jaminan kemandirian  finansial, f) memilih dan mempersiapkan hidup dan karier, 

g) mempersiapkan pernikahan dan menjalin hidup berkeluarga, h) mengembangkan 

keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai  warga 

Negara, i) bertanggung jawab secara sosial, j) memahami etika sebagai 

petunjuk/pembimbing dalam berperilaku. (4) masa dewasa awal (21-30 tahun) yang 

ditandai dengan: a) memilih pasangan sebagai suami/istri, b) belajar berkeluarga, 

c) memulai hidup/membina keluarga, d) mengasuh anak, e) mengelola kehidupan 

rumah tangga, f) mulai menetapkan pekerjaan, g) bertanggung jawab sebagai warga 

Negara, h) membina hubungan kelompok yang serasi. (5) tugas perkembangan 

masa dewasa akhir yang ditandai dengan: a) memiliki tanggung jawab sosial dan 

kenegaraan sebagai orang dewasa, b) mengembangkan dan memelihara standar 

kehidupan ekonomi, c) membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa 

yang bertanggung jawab dan berbahagia, d) mengembangkan kegiatan-kegiatan 

waktusenggang sebagai orang dewasa, e) menerima dan menyesuaikan diri dengan 
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perubahan-perubahan fisik sebagai orang setengah baya, f) menyesuaikan diri 

dengan kehidupan sebagai orang tua. (6) tugas perkembangan usia lanjut yang 

ditandai dengan:                    a) menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan 

yang semakin menurun,    b) menyesuaikan diri dengan situasi yang sudah pensiun 

dan penghasilan yang  semakin berkurang, c) menyesuaikan diri dengan kematian 

dari dan berpisah dengan pasangan hidup, d) membina hubungan dengan sesama 

usia lanjut,           e) memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan, f) 

memelihara kondisi dan kesehatan, g) kesiapan menghadapi kematian. 

2.5.   Implementasi Kebijakan 

Pendidikan adalah salah satu usaha manusia dalam meningkatkan semua 

aspek kompetensi yang ada pada dirinya, baik keterampilan, akademik, maupun 

kepribadian. Pencapaian tujuan pendidikan di suatu Negara dapat dilihat dari 

penyelenggaraan pendidikan yang dikelola di Negara tersebut. Penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia banyak dijumpai di berbagai tempat, baik di perkotaan 

maupun pelosok daerah. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ada beberapa 

jalur/lembaga sekolah, yaitu sekolah negeri, sekolah swasta, dan juga pondok 

pesantren. Semua lembaga pendidikan tersebut terdapat kebijakan, dan kebijakan 

tersebut dibuat oleh seorang pemimpin/kepala sekolah untuk diimplementasikan. 

Kebijakan publik di bidang pendidikan merupakan keputusan bersama antara 

pemerintah dan aktor di luar pemerintah, dengan memperhatikan hal-hal yang 

mempengaruhi dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya bagi seluruh warga 

masyarakat. Kebijakan publik di bidang pendidikan meliputi anggaran untuk 

pendidikan, kurikulum yang digunakan, rekrutmen tenaga pendidik dan 

kependidikan, pengembangan profesi bagi staf/karyawan, sarana-prasarana berupa 

tanah dan bangunan, managemen sumber daya, dan kebijakan lain yang 

berhubungan langsung maupun tidak langsung pada pendidikan (Solichin, 2015). 

Pengimplementasian kebijakan terkait dengan beberapa bentuk implementasi 

yang telah digunakan.  Model implementasi berfungsi melihat dan menganalisa 

permasalahan, menyederhanakan suatu bentuk serta memudahkan dalam 

pelaksanaan nantinya. Model implementasi berkembang dari tahun ketahun sesuai 

dengan semakin rumitnya masalah yang dihadapi oleh para implementator 

kebijakan. Generasi yang pertama dari perkembangan studi implementasi adalah 
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implementasi dengan pendekatan top-down, generasi kedua adalah implementasi 

dengan pendekatan bottom-up, dan generasi ketiga adalah implementasi dengan 

pendekatan sintesis (Setiyawan, 2014). Menurut Supandi dalam Imron (2012), 

implementasi kebijakan merupakan proses manajemen dan mengupayakan agar 

alternatif-alternatif  yang dipilih tepat dalam praktiknya. Definisi lainnya yang 

hampir serupa diungkapkan oleh Nugroho (2008) bahwa kebijakan publik adalah 

keputusan yang dibuat negara khususnya pemerintah, sebagai strategi mereka 

merelisasikan tujuan negara yang bersangkutan (Tirtariandi & Anshori, 2012). 

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2012), 

implementasi kebijakan adalah kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang- 

undang,  dapat juga berbentuk perintah atau keputusan dari eksekutif yang sifatnya 

penting. Secara umum disebutkan secara tegas mengenai tujuan atau sasaran yang 

ingin dicapai, dan berbagi cara untuk mengatur proses implementasinya. Merrile 

Grindle masih dalam (Agustino, 2012), pengukuran keberhasilan implementasi 

kebijakan dapat dilihat dari prosesnya, yaitu dengan mempertanyakan apakah 

pelaksanaan program sudah sesuai dengan yang telah ditentukan/tujuan, yaitu 

melihat pada praktek individu apakah tujuan program tersebut sudah tercapai. 

Menurut Nugroho (2008) pada dasarnya ada “lima tepat" yang perlu dipenuhi 

dalam hal keefektifan implementai kebijakan yaitu: a) Tepat kebijakannya, b) Tepat 

pelaksananya, c) Tepat targetnya, d) Tepat lingkungannya, e) Tepat prosesnya. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka implementasi kebijakan merupakan tahapan 

yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur 

ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau 

tidaknya pencapaian tujuan. Berdasarkan uraian dapat  disimpulkan  bahwa 

implementasi kebijakan yang ditetapkan  akan berhasil jika pemerintah 

memberikan dukungan  penuh terhadap suatu program, kemudian terjalin  

komunikasi  yang  baik  antara pemerintah, dan stakeholder atau pemangku 

kebijakan. 
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2.6. Penelitian Terdahulu 

Jurnal Penelitian mengenai tanggapan siswa terhadap pelaksanaan pelayanan 

penempatan dan penyaluran dalam bimbingan pribadi kelas V dan VI SDN Se 

Rayon II Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah agar siswa dapat ditempatkan 

pada posisi tempat duduk dalam kelas sesuai dengan kondisi fisik/psikisnya, pilihan 

keterampilan dan kesenian sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, pilihan 

pada kegiatan ekstrakurikuler dan kelompok belajar sesuai dengan bakat, minat dan 

cita-citanya. Penelitian ini dilakukan pada 145 orang siswa Sekolah Dasar Kelas V 

dan VI Rayon II Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pelayanan penempatan dan penyaluran dalam bidang bimbingan pribadi sudah 

berjalan dengan baik. Namun demikian guru kelas V dan VI khususnya, dan guru 

yang lain pada umumnya yang berada di SD lingkungan Rayon II Singingi harus 

tetap mempertahankan, bahkan meningkatkan layanan penempatan dan penyaluran 

secara optimal (Faturrohman, 2016). 

Pembeda penelitian ini dengan sebelumnya bahwa, dalam penelitian ini 

mendeskripsikan implementasi kebijakan SD dalam menerapkan layanan 

bimbingan psiko-edukatif untuk membantu tugas perkembangan peserta didik yang 

dilakukan oleh guru kelas. Penelitian ini mengambil 3 sampel sekolah dasar dengan 

karakter sekolah yang berbeda (SD favorit menurut penilaian masyarakat, SD 

inklusif, dan SDN), yang mana sesuai dengan Permendikbud No. 111 tahun 2014 

tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah. Selain itu yang belum diteliti dalam penelitian terdahulu tersebut antara 

lain: faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan layanan 

sekolah dasar di kota Kediri? serta bagaimana upaya yang diterapkan  untuk 

mengatasi hambatan yang ada? 

 

3. Metode Penelitian 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode deskriptif, yang mendeskripsikan layanan bimbingan psiko-edukatif dalam 

membantu tugas perkembangan perserta didik SD di kota Kediri. Metode deskriptif  

kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
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menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, 

masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

atau sebagaimana adanya (Gumilang, 2016).    

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ada tiga sekolah, yaitu: SD Plus Rahmad Kediri (kecamatan 

Kota), SDN Betet 1 Kediri (kecamatan Pesantren) dan SDN Sukorame 2 Kediri 

(kecamatan Mojoroto). Subyek dalam penelitian ini pada peserta didik yang duduk 

dibangku kelas VI, yang akan mengikuti Ujian Nasional. Peneliti mengambil lokasi 

penelitian di SD Plus Rahmad, karena sekolah tersebut terdapat guru BK dan juga 

dua orang psikolog sebagai konselor sekolahnya, bernuansa Islami, sekolah yang 

difavoridkan, prestasi peserta didiknya begitu banyak, full day skul, dan sekolah 

yang sangat diperhitungkan oleh Dinas Pendidikan. Peneliti mengambil SDN Betet 

1, karena sekolah tersebut sebagai sekolah penyelenggara inklusi, sekolah negeri 

yang belum ada guru BK/konselor sekolahnya, dan sekolah yang letaknya 

diperbatasan kota. Sekolah Dasar Negeri Sukorame 2 dipilih sebagai lokasi 

penelitian dengan pertimbangan sekolah tersebut merupakan sekolah yang 

tergolong biasa, yang memang tidak ada prestasi yang menonjol. Peneliti 

mengambil ke tiga sekolah tersebut karena sifat peneliti adalah naturalistik. Peneliti 

naturalistik adalah peneliti yang menghindari pengambilan sampel secara acak, 

untuk menekan kemungkinan munculnya kasus menyimpang, dan pengambilan 

acak peran sejumlah variabel menjadi moderat, sehingga karakteristik ekstrim tidak 

muncul (Guba, 1985). 

3.3 Intrumen Penelitian 

Intrumen dalam penelitian kualitatif ini yaitu peneliti sebagai human 

instrumen. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara turun langsung ke 

lapangan / lokasi penelitian. Peneliti dalam proses pengumpulan data dengan 

membawa handphone, buku catatan, alat tulis, panduan wawancara, dan panduan 

observasi. Peneliti dalam melakukan pengumpulan dari dokumen dengan membuat 

catatan-catatan yang merupakan kumpulan dari hasil wawancara, obsevasi, dan 

kutipan-kutipan dalam dokumen yang berasal dari lokasi penelitian. 
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3.4 Data dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ada dua jenis yaitu data primer dan 

data sekunder. (Sugiono, 2018) menjelaskan data primer adalah data asal yang 

diperoleh dari penginformasian secara langsung dari sumbernya atau sumber utama 

yang mengetahui secara rinci dari permasalahan yang akan diteliti, yang dalam hal 

ini Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah, guru kelas, dan peserta didik, serta wali 

siswa di tiga sekolah tersebut. Lebih lanjut (Sugiono, 2018) menjelaskan bahwa 

kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku manusia merupakan data utama dalam 

penelitian kualitatif. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang diperoleh 

yang telah dikelola oleh pihak lain seperti segala macam dokumen yang ada 

dilembaga sekolah yang relevan dengan penelitian yaitu hasil kegiatan layanan 

psiko-edukatif di sekolah dasar tersebut. 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data diantaranya wawancara dan observasi (Sugiono, 

2018). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, 

dan wawancara mendalam, dan gabungan/triangulasi. Instrumen utama dalam 

penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu rekaman 

(handphone), pedoman wawancara, dan lainnya yang berhungan dengan 

pengumpulan data yang diperlukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

(Sugiono, 2018) bahwa dalam penelitian kualitaif instrument kunci adalah peneliti 

itu sendiri. 

Teknik wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah, Guru Kelas, peserta 

didik kelas VI dan wali siswa. Wawancara ini untuk menggali data tentang 

pelaksanaan layanan bimbingan psiko-edukatif di ketiga SD tersebut, faktor 

pendukung, penghambat, dan bagaimana solusinya.  

Teknik observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengamati kegiatan guru 

BK/guru kelas pada waktu memberikan layanan bimbingan psiko-edukatif pada 

peserta didik. Dokumentasi dilakukan untuk melihat bukti fisik yang disampaikan 

oleh informan saat diwawancarai. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini adalah catatan/surat yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan layanan psiko-

edukatif. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman. 

(Sugiono, 2018) menyampaikan bahwa aktifitas dalam teknik analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data yang dilakukan adalah reduksi 

data, menyajikan data, verifikasi data. 

Reduksi data dilakukan dengan merangkum informasi terkait implementasi 

layanan bimbingan psiko-edukatif di ketiga SD tersebut, faktor pendukung, 

penghambat, dan bagaimana solusinya, dengan menggunakan handphone sebagai 

alat batu rekam suara, dan juga mengambil gambar kejadian di lapangan.  

Penyajian data dilakukan dengan cara mentranskripkan hasil wawancara ke 

dalam bentuk verbatim wawancara. Pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk 

deskripsi, bagan, hubungan antar kategori dan flowchart.  

Kesimpulan/verifikasi merupakan data dari hasil wawancara yang 

ditranskripkan kemudian dicari inti pokok pikiran dan dikaitkan dengan hasil 

wawancara lain kemudian dicocokkan dengan hasil dokumentasi di lapangan. 

Kesimpulan yang diambil dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan temuan 

dilapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir (berakhirnya penelitian). 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif menggunakan teknik 

triangulasi yang digunakan untuk memeriksa sah atau tidaknya dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding 

terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang digunakan adalah pemeriksaan 

sumber lainnya. Adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian tesis ini 

menggunakan triangulasi metode dan triangulasi subyek, yaitu dengan 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 

 

4. Hasil Penelitian 

 Setelah peneliti datang ke lapangan dengan mengambil, mengolah, dan 

menganalisis data terkait dengan (1) implementasi kebijakan layanan bimbingan 

psiko-edukatif dalam membantu tugas perkembangan peserta didik SD di kota 
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Kediri? (2) faktor yang menjadi pendukung layanan bimbingan psiko-edukatif 

dalam membantu tugas perkembangan peserta didik SD di kota Kediri? (3) faktor 

penghambat layanan bimbingan psiko-edukatif dalam membantu tugas 

perkembangan peserta didik SD di kota Kediri? (4) upaya yang diterapkan  untuk 

mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan layanan bimbingan 

psiko-edukatif dalam membantu tugas perkembangan peserta didik SD di kota 

Kediri?,  ditemukan beberapa hal terkait pelaksanaan layanan bimbingan psiko-

edukatif dalam membantu tugas perkembangan peserta didik SD di Kota Kediri. 

Peneliti memaparkan hasil temuan berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dari 

berbagai responden mengenai implementasi kebijakan layanan bimbingan psiko-

edukatif dalam membantu tugas perkembangan peserta didik SD Plus Rahmad, 

SDN Betet 1 dan  SDN Sukorame 2 Kota Kediri. 

Sekolah Dasar Plus Rahmad berstatus SD swasta yang baik di Kota Kediri. 

Sekolah Dasar Plus Rahmad merupakan sekolah yang difavoridkan oleh 

masyarakat, karena prestasi yang sudah diraih oleh peserta didiknya banyak sekali. 

Aktor yang paling berperan penting dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

layanan bimbingan di SD Plus Rahmad adalah Kepala Sekolah. Kepala Sekolah 

mempunyai wewenang penuh dalam mengambil kebijakan, termasuk pemberian 

tugas untuk pendidik dan tenaga kependidikannya. Jumlah siswa di SD Plus 

Rahmad mulai dari kelas 1-6 berjumlah 900 siswa, yang terdiri dari masing-masing 

tingkat 5 rombel.  

Kepala sekolah mengambil kebijakan dengan menempatkan staf tenaga 

dengan diberikannya SK yang diterbitkan setiap tahunnya, yaitu untuk guru BK 

(satu orang), psikolog (dua orang) sebagai konselor sekolah, dan Guru Pendamping 

Khusus (GPK) sejumlah 10 orang, karena adanya 10 siswa ABK, jadi satu GPK 

bertanggung jawab terhadap satu ABK. Dengan demikian dalam memberikan 

pelayanan terhadap siswa bisa dilakukan dengan maksimal, karena ditangani oleh 

tenaga yang ahli. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh KS SD Plus Rahmad, 

kutipan dari hasil wawancara sebagai berikut: 

Memang disini KS diberi kewenangan penuh untuk mengelola sekolah sebaik 

mungkin, sehingga dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap 

siswa kami sengaja menempatkan satu orang guru BK, dua orang tenaga 

psikolog, dan 10 orang GPK. Masing-masing dari guru itu juga membuat 

program dan penilaian dan laporan. Sehingga dengan demikian semua 
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permasalahan siswa dapat tertangani dengan baik, tuntas dan dilakukan oleh 

tenaga yang memang dibidangnya. (KS/SD Plus Rahmad/3 Oktober 2019) 

 

Guru BK dan dua orang psikolog saling bekerja sama dalam memberikan 

layanan kepada siswa dalam hal permasalahan yang dihadapi siswa, terkait dengan 

tugas perkembangan siswa mulai dari kelas 1-6. Pembagian tugasnya yaitu satu 

guru BK mengampu 2 tingkat dan juga masing-masing konselor juga dua tingkat. 

Prosedur penanganan siswa yang dilakukan berawal dari guru kelas/wali kelas, 

apabila permasalahan di guru kelas belum tuntas kemudian dialih tangan kasus 

kepada guru BK/konselor sekolah, dan apabila masalah siswa tersebut belum juga 

tuntas, langkah selanjutnya dibicarakan/diselesaikan bersama KS dan bila 

diperlukan bekerja sama dengan instansi lain (BNN, Kepolisian, KPAI, dan lain-

lain). Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh guru BK berikut ini: 

Disini ada 3 tenaga yang membantu tugas perkembangan siswa, yaitu saya 

selaku guru BK dan juga ada dua tenaga psikolog. Kami diberikan tugas 

masing-masing dua tingkat, kebetulan saya mengampu kelas tiga dan empat, 

ustadzah X kelas satu dan dua, dan ustadzah Y kelas lima dan enam. 

Walaupun kita mengampu kelas yang berbeda, tetapi kita bertiga tetap kerja 

sama, sehingga permasalahan dari anak kelas satu sampai kelas enam kami 

tahu. (Guru BK/3 Oktober 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur penanganan peserta didik yang mempunyai masalah di SD Plus Rahmad 

 

Pemberian layanan bimbingan psiko-edukatif di SD Plus Rahmad yang 

dilakukan oleh guru BK dan konselor sekolah bersifat pencegahan, perbaikan, 

pemeliharaan, dan pengembangan. Sedangkan layanan yang diberikan ke siswa 

meliputi layanan dasar, bakat dan minat, layanan responsif, dan dukungan system. 

Kesemua layanan tersebut tertuang dalam program, mulai dari program tahunan, 
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program semester, dan juga program bulanan. Guru BK dan juga konselor sekolah 

juga berkesempatan untuk melakukan layanan klasikal di kelas, di setiap 

tingkatnya. Layanan klasikal diberikan di kelas biasanya mengambil jam tematik 

(karena jam tematik banyak) atau pada jam kosong yang guru kelas/guru bidangnya 

berhalangan hadir. Pemberian layanan klasikal walaupun tidak terjadwal secara 

tertulis, tetapi siswa tetap mendapatkan layanan klasikal itu di setiap minggunya, 

karena sudah diprogramkan oleh guru BK dan Konselor sekolah. Hal tersebut 

sesuai dengan yang disampaikan oleh guru BK, dari kutipan wawancaranya sebagai 

berikut: 

Disini memang tidak terjadwal dalam pemberian layanan klasikal Ibuk, tetapi 

kami tetap bisa masuk kelas, dan biasanya mengambil jam tematik yang 

memang jamnya banyak, selain itu pada waktu kelas itu kosong karena guru 

kelas atau guru mapelnya tidak masuk. Walaupun kita tidak ada jam masuk 

kelas untuk memberikan layanan kalsikal, tetapi kami tetap membuat 

program tahunan, program semester, dan program bulanan, yang materinya 

memang disesuaikan dengan tingkatan kelasnya, dan itu dibuat diawal tahun 

ajaran yang juga ditanda tangani oleh Kepala Sekolah. Jadi kami istilahnya 

juga membuat perangkat pembelajaran seperti guru kelas dan guru mapel, 

memang berbeda dalam hal penilaian dan laporannya saja. (Guru BK/3 

Oktober 2019) 

 

Kegiatan yang sifatnya layanan bimbingan psiko-edukatif yang dilkakukan 

oleh guru BK selalu diadministrasikan dengan baik. Buku-buku yang dikerjakan 

oleh guru BK diantaranya: buku kunjungan siswa BK, buku anekdota record-

perilaku siswa, buku catatan siswa bermasalah, buku home visit, sosiometri-

sosiogram, buku kegiatan BK (konseling individu, konseling kelompok, dan 

bimbingan kelompok), dan buku induk. Peserta didik sudah biasa menemui guru 

BK/konselor sekolah untuk bercerita. Seperti yang sering dilakukan oleh peserta 

didik berikut ini, hasil kutipan wawancara sebagai berikut: 

Saya biasanya main ke sini menemui ibu X untuk bercerita. Ceritanya 

macam-macam., masalah dengan teman, masalah dengan pelajaran. Bu X 

juga sering mengajar di kelas memberi materi. Materinya menarik dan saya, 

anak-anak lain mesti senang, diberi cerita, diputarkan video, dan lain-lain. 

(Peserta didik/ 27 Oktober 2019) 

 

Peserta didik lebih terbuka terkait permasalahan yang mereka alami. Tidak 

jarang juga terkait masalah dengan keluarga, sehingga wali siswa dihadirkan ke 

sekolah, dan terjadilah konseling keluarga. Dengan demikian, peserta didik merasa 
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nyaman untuk belajar di sekolah, karena mereka tidak mempunyai masalah yang 

membebaninya. Peserta didik di dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar 

di sekolah yang nyaman tersebut, dapat mencapai prestasi yang maksimal, dan ini 

terbukti dari peserta didik SD Plus Rahmad begitu banyak mencetak prestasi yang 

membanggakan. 

Layanan di SD Plus Rahmad ini dapat berjalan dengan baik dan tuntas. Faktor 

yang menjadi pendukung, karena dalam penanganan peserta didik dilakukan oleh 

guru/tenaga yang memang ahli dibidangnya, dalam hal ini yaitu guru BK yang 

bekerja sama dengan dua orang psikolog sebagai konselor sekolah. Selain itu tidak 

kalah pentingnya karena pengaruh kepemimpinan dari kepala sekolah itu sendiri, 

yang juga didukung oleh Yayasan yang memberikan kepercayaan penuh dalam hal 

pengelolaan sekolah.  Kerja sama, etos kerja, dan loyalitas yang ditunjukkan oleh 

tenaga pendidik dan kependidikan yang telah ditunjukkan melalui komitmen yang 

tinggi terhadap Yayasan. Yayasan juga memberikan apresiasi atas dedikasi yang 

telah dicurahkan untu kemajuan sekolah, sehingga tidak heran bila tenaga pendidik 

dan kependidikannya diberikan kesejahtaraan yang baik oleh Yayasan. 

Kewenangan yang diberikan oleh Yayasan kepada kepala sekolah dalam 

mengelola sekolah tersebut, disambut baik dengan ditunjukkanya kinerja yang 

bagus oleh kepala sekolah sebagai pemimpin, dan juga pendidik dan tenaga 

kependidikan yang loyal dan berdedikasi tinggi. Begitu banyak kegiatan yang 

diadakan di sekolah ini, sehingga menuntut steak holder yang ada untuk berkarya, 

termasuk mencetak prestasi oleh peserta didiknya. Dari banyaknya jumlah peserta 

didik yang bersekolah di SD Plus Rahmad ini, memang menandakan sekolah ini 

sangat diminati oleh masyarakat, tidak lain karena prestasi yang diraih oleh peserta 

didiknya, dan yang lebih penting dari itu adalah upaya tanaga pendidik dan 

kependidikan serta pelayanan yang sangat baik yang diberikan oleh sekolah kepada 

masyarakat. Hal senada juga diungkapkan oleh kepala SD Plus Rahmad, berikut 

hasil kutipan wawancaranya: 

Yayasan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada kepala sekolah untuk 

memajukan sekolah. Bahkan dalam hal menetapkan pembiayaan untuk 

operasional sekolah sekalipun. Kita berusaha memberikan pelayanan yang 

semaksimal kita bisa, karena peserta didik yang ada di sini merupaka amanah 

yang harus kita bina dengan baik. (KS SD Plus Rahmad/3 Oktober 2019) 
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Pelayanan yang diberikan oleh sekolah dalam hal ketercukupan tenaga 

pendidik dan kependidikan sudah baik, namun dalam hal prasarana masih kurang 

maksimal. Sekolah Dasar Plus Rahmad terletak dikawasan padat penduduk, 

lokasinya menjadi satu kompleks dengan TK Plus Rahmad, dan juga masjid besar 

di dalam area kompleks, lingkungan sekolah/area bermain peserta didik terlihat 

sempit. Sarana ruang konseling juga belum tersedia dan masih menjadi satu dengan 

ruang terapi  untuk ABK. Secara umum hambatan yang ada tidak menjadi 

penghalang dalam guru memberikan pelayanan bimbingan psiko-edukatif terhadap 

siswa, karena terapi ABK mempunyai jadwal masing-masing. 

Hasil penelitian di SDN Betet 1, merupakan sekolah penyelenggara inklusi, 

dengan jumlah siswa keseluruhan 253 anak, sedangkan untuk ABKnya sejumlah 48 

anak, dengan tenaga GPKnya ada 13 orang. Terkait dengan pelaksanaan layanan, 

Kepala Sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada guru kelas/wali kelas di masing-

masing tingkat. Kepala Sekolah tidak merekrut tenaga sebagai konselor 

sekolah/guru BK, karena memang terkait anggaran untuk memberikan honor yang 

tidak ada. Karena berstatus sekolah negeri, jadi menerima dari ketentuan Dinas 

Pendidikan dalam hal ketenaga kerjaannya. Kepala Sekolah sebenarnya merasa 

kasihan dengan guru-guru kelas tersebut, selain sudah banyaknya tugas 

menyelesaikan administrasi pembelajaran, mengajar di kelas, dan juga ditambah 

menangani siswa yang bermasalah. Ada kalanya KS membantu tugas guru kelas 

dalam hal menangani siswa yang bermasalah, seperti hasil kutipan wawancara yang 

dikemukakan oleh Kepala Sekolah SDN Betet 1 berikut ini: 

Di SD Betet 1 ini memang tidak ada guru Bk/Konselor sekolahnya, tetapi 

GPK untuk menangani ABK ada 13 orang. Untuk menangani siswa yang 

bermasalah atau yang terkait dengan perkembangannya guru yang menangani 

langsung wali kelas masing-masing di setiap tingkat. Guru SD pada waktu 

kuliah dulu sudah mendapatkan mata kuliah psikologi, dan mungkin itu yang 

menjadi pertimbangan Dinas, sehingga di SD tidak ditempatkan lagi tenaga 

dari guru BK. Kalau sekolah mengadakan guru BK sendiri, terus terang 

anggarannya tidak ada bu…., sebenarnya kalau melihat guru-guru itu juga 

kasihan, mengerjakan administrasinya banyak, menyiapkan perangkat 

mengajar, dan juga masih menyelesaikan kasusnya anak, ya…..terkadang 

saya yang membantu. (KS/10 Oktober 2019) 

Wali kelas/guru kelas dalam memberikan layanan dilakukan langsung pada 

waktu di kelas itu, di gazebo, atau di perpustakaan. Apabila guru kelas dalam 

penanganan siswa yang bermasalah belum tuntas, dan harus melibatkan wali siswa, 



 

23 
 

maka bekerja sama/diserahkan pada kepala sekolah. Hal ini juga seperti yang 

dikatakan wali kelas/guru kelas dari hasil kutipan wawancara berikut ini: 

Dalam menangani siswa yang bermasalah biasanya langsung saya lakukan 

teguran di kelas itu, tetapi kalau masalah anak itu tergolong rawan, anak saya 

ajak ke gazebo atau ke perpustakaan, dan bila harus melibatkan orang tua saya 

juga manggil orang tua untuk ke sekolah, dan itu sering sekali saya lakukan. 

Kalau boleh jujur sebenarnya berat juga menangani siswa bermasalah, tetapi 

memang ini sudah tugas dan juga hal ini sudah berlangsung lama, akhirnya 

kita sebagai wali kelas sudah terbiasa. (Guru Kelas/ 10 Oktober 2019)  

 

Lebih lanjut seperti yang diungkapkan oleh wali siswa “F” berikut ini: 

 

Iya bu memang saya beberapa kali dipanggil ke sekolah oleh wali kelas anak 

saya, dan bahkan oleh kepala sekolah juga pernah, juga terkait dengan 

masalah anak saya. (Wali Siswa/ 17 Oktober 2019) 

 

Pemberian layanan yang dilakukan oleh guru kelas tidak terprogram dan 

memang tidak ada jadwal khusus untuk memberikan layanan klasikal di kelas. 

Layanan dilakukan sewaktu-waktu bila di kelas itu ada siswa yang bermasalah. 

Guru kelas memberikan nasehat atau langsung teguran kepada siswa yang 

bermasalah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur penanganan peserta didik yang mempunyai masalah di SDN Betet 1 

 

Layanan bimbingan psiko-edukatif di SDN Betet 1 dilaksanakan oleh guru 

kelas, karena sudah terbiasa menangani permasalahan peserta didik, dan memang 

guru yang senior diberikan guru kelas/wali kelas untuk kelas tinggi. Dari kebiasaan 

tersebut, sehingga para guru tidak merasa terbebani, walaupun tugas dari guru itu 

sendiri sudah begitu banyak, menyangkut administrasi pembelajaran, proses 

pembelajaran, dan juga penilaian terhadap setiap peserta didik. Selain itu, keadaan 

yang memang menuntut guru kelas itu untuk mampu dan mempunyai kesanggupan 
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untuk diberikan tugas tambahan untuk menangani setiap permasalahan peserta 

didik di sekolah, karena memang tidak ada tenaga guru BK/konselor sekolah. Demi 

terlaksanya kegiatan layanan dalam menangani permasalahan peserta didik, Kepala 

Sekolah juga ikut terjun langsung membantu guru kelas dalam hal penanganan 

permasalahan peserta didik. 

Para guru di sana memang tergolong guru yang telaten dan sabar dalam 

membimbing peserta didik. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sana 

sudah terbiasa menangani ABK yang mempunyai berbagai macam kebutuhan. 

Dalam penanganan ABK, para guru di sana tergolong baik karena sering 

mendapatkan pelatihan. Wali siswa juga pro aktif dan mudah sekali bila diminta 

untuk kerja sama terkait permasalahan siswa. Hal-hal tersebut yang menjadi faktor 

terlaksananya kegiatan layanan bimbingan psiko-edukatif dalam membantu tugas 

perkembangan siswa di SDN Betet 1 Kota Kediri. 

Faktor lain yang mendukung terlaksananya layanan bimbingan yaitu: sekolah 

juga pernah mendatangkan nara sumber dari berbagai instansi, seperti dari KPAI, 

BNN, dan juga Kepolisian untuk melakukan penyuluhan. Hal itu yang dijadikan 

oleh sekolah sebagai sarana memberikan bimbingan kepada peserta didik, 

walaupun yang memberikan bukan dari gurunya yang ada di sekolah tersebut. Hal 

lainnya yaitu sekolah juga mengadakan parenting, terutama pada waktu 

pengambilan raport mid semester dan raport semestes, di situlah dimanfaatkan oleh 

guru kelas untuk mengkomunikasikan permasalahan peserta didik ke wali siswa. 

Faktor utama yang menjadi hambatan dalam memberikan layanan bimbingan 

psiko-edukatif yaitu tidak adanya tenaga khusus guru BK/konselor sekolah. Dengan 

demikian layanan bimbingan yang diberikan kurang maksimal, karena penanganan 

bukan dari tenaga yang ahli. Tidak jarang juga guru kelas harus meninggalkan kelas 

pada jam pelajaran, karena untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Dengan 

jumlah ABK yang begitu banyak, sedangkan jumlah GPK yang terbatas, sehingga 

guru kelas juga harus ikut membantu memberikan penanganan terhadap ABK. Hal 

ini memang sangat rawan terjadi hal-hal yang diluar kendali guru kelas, karena 

kelas kosong tidak ada pantauan dari guru, selagi guru kelas keluar kelas untuk 

menyelesaikan masalah siswa. 

Faktor lain yang juga menjadi penghambat kegiatan layanan yaitu: 
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pelaksanaan penyuluhan yang diberikan oleh instansi, seperti: PKAI, BNN, 

Kepolisian dan lain-lain sifatnya umum dan waktunya tidak terjadwal/tidak rutin, 

dan pelaksanaannya serentak/klasikan semua tingkat dan pada waktu yang 

bersamaan. Layanan yang didapat dari kegiatan tersebut oleh peserta didik hanya 

bersifat informasi dan pencegahan saja. 

Hasil penelitian yang dilakukan di SDN Sukorame 2, diketahui bahwa 

berstatus jumlah siswa 370 anak, dari masing-masing dua kelas di setiap tingkatnya. 

Kebijakan kepala sekolah terkait pelaksanaan layanan bimbingan psiko-edukatif 

adalah dilakukan oleh guru kelas di masing-masing tingkatan. Guru kelas diberi 

tugas tambahan untuk mengelola kelas, termasuk menangani peserta didik yang 

mempunyai permasalahan di sekolah, khususnya dikelas. Dalam kutipan 

wawancara dengan kepala sekolah SDN Sukorame 2 berikut ini: 

Di SDN Sukorame 2 ini dalam hal memberikan layanan bimbingan/seperti 

tugas BK itu langsung ditangani oleh guru kelas/wali kelasnya masing-

masing bu….di SD memang tidak ada guru BKnya, beda dengan SMP dan 

SMA, yang memang ada guru BK yang khusus menangani siswa yang 

mempunyai masalah. Tetapi kalau saya perhatikan wali kelas itu juga sudah 

cukup baik dalam membina anak-anak itu, memang secara atministrasi saya 

mengakui belum lengkap. Saya sebagai kepala sekolah juga memaklumi itu, 

karena tugas dan adminitrasi mengajar guru itupun juga sudah banyak, ya 

yang jelas semua jalan begitu. Kalau sekolah harus mengadakan guru BK 

sendiri, memang kendala pada anggaran bu. (KS SD Sukorame 2/17 Oktober 

2019) 

 

Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh guru kelas SD Sukorame 2, dan 

hasil kutipannya berikut ini: 

Disini yang memberikan layanan BK itu ya guru kelasnya masing-masing 

bu….dalam pelaksanaannya memang tidak terprogram, karena masalah anak 

muncul sewaktu-waktu, dalam satu hari itu tidak hanya satu-dua kasus saja, 

tapi bisa tiga sampai lima kasus, karena kita khan full day school. Jadi dari 

pagi sampai sore itu anak itu di sekolah, jadi ada saja masalah yang muncul. 

Mulai dari bertengkar, keluar kelas, tidur, malas mengerjakan tugas, tidak 

mau nulis, ya dan lain-lain. (Guru Kelas 6B/17 Oktober 2019) 

Disambung oleh guru kelas 6B, hasil kutipan wawancaranya sebagai berikut: 

 

Siswa yang namanya ”F” itu bu....super-super nakalnya. Dia bertengkar 

sampai memukul adik kelasnya-kelas lima. Anaknya itu kecil, kalau 

melakukan salah wajahnya itu datar-datar saja dan tidak pernah mau 

mengakui kesalahan. “F” itu memukul adik kelasnya, lha kejadiannya di 

sekolah, otomatis saya sebagai wali kelasnya mengantar ke puskesmas dan 

sekalian saya antar pulang, saya juga meminta maaf pada orang tunya. 
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Disamping itu “F” ditangani langsung oleh kepala sekolah. (Guru Kelas 

6A/17 Oktober 2019) 

 

Permasalahan peserta didik di tingkat SD sekarang ini sudah bermacam-

macam/kompleks. Salah satu hal yang membuat seperti itu adalah pengaruh gejed 

yang dimiliki oleh anak usia SD. Sebagai orang tua memang harus mewaspadai 

terhadap gejed yang dimainkan anak. Orang tua harus ekstra dalam hal mengontrol 

isi dan percakapan yang dilakukan anak lewat hp, dengan siapa dan penggunaan 

bahasanya bagaimana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Alur penanganan peserta didik yang mempunyai masalah di SDN Sukorame 2 

 

Pelaksanaan layanan bimbingan psiko-edukatif di SDN Sukorame 2 ini  

terlaksana karena dukungan dari berbagai pihak. Karakter guru-guru yang sabar, 

telaten, dan juga loyal terhadap tugas yang diberikan. Sekolah Dasar Negeri 

Sukorame 2 ini letaknya sangat trategis, terletak dikawasan pendidikan dan dekat 

dengan Puskesmas, dan dengan jumlah siswa yang banyak, terbukti memang SDN 

Sukoramame 2 sangat diminati oleh masyarakat. Faktor lain yang dapat dijadikan 

pendukung kegiatan layanan bimbingan psiko-edukatif: sekolah juga mengundang 

nara sumber dari beberapa instansi, diantaranya: KPAI, BNN, Kepolisian, sebagai 

nara sumber untuk memberikan penyuluhan kepada peserta didik. 

 

Faktor penghambat  dalam melaksanakan layanan di SDN Sukorame 2 ini 

adalah tidak adanya tenaga khusus guru BK/konselor sekolah. Dengan demikian 

layanan bimbingan yang diberikan dinilai masih kurang maksimal, 

pengadministrasian kegiatan layanan juga tidak ada, karena penanganan bukan dari 

tenaga yang ahli. Tidak jarang juga guru harus meninggalkan kelas pada jam 
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pelajaran, selagi guru kelas menyelesaikan permasalahan peserta didik, dan 

permasalahan dalam satu hari silih berganti. Hal ini memang sangat rawan terjadi 

hal-hal yang diluar kendali guru kelas, karena kelas kosong tidak ada pantauan dari 

guru kelas, selagi guru kelas keluar kelas untuk menyelesaikan masalah siswa 

dengan waktu yang relative lama. Hal senada juga diungkapkan oleh guru kelas, 

seperti dikutip dari hasil wawancara berikut: 

Kalau masalah siswa bisa langsung ditangani di kelas itu, ya langsung 

bu….tetapi kalau tidak anak yang bermasalah itu kita ajak ke perpustakaan, 

untuk kita selesaikan masalahnya, sedang anak-anak di kelas kita beri tugas. 

(Guru Kelas 6B/ 17 Oktober 2019) 

 

Lebih lanjut diungkapkan oleh Guru Kelas 6A, berikut kutipan wawancaranya: 

 

Dulu waktu ada anak yang bertengkar di sekolah sampai luka, kita yang 

membawa ke Puskesmas, untungnya Puskesmasnya dekat, sampai petugas 

Puskesmasnya bilang: ada apa lagi Bu putrane….biasa Bu anak-anak 

bertengkar. (Guru Kelas 6A) 

 

Hasil penelitian dari ketiga sekolah tersebut masih adanya faktor penghambat 

atau yang menjadi masalah dalam memberikan layanan bimbingan psiko-edukatif 

SD di Kota Kediri terkait dengan implementasi kebijakan, perlu segera ditindak 

lanjuti, sehingga sekolah khususnya guru di sekolah dapat melaksanakan layanan 

bimbingan dengan baik, maksimal, dan tuntas. Sekolah baik negeri maupun swasta 

diharapkan dapat memberikan pelayanan sebaik dan semaksimal mungkin, supaya 

penilaian masyarakat terhadap sekolah itu juga baik. Kepala Sekolah mempunyai 

tugas dan bertanggung jawab yang salah satunya memajukan sekolah. Kepala 

Sekolah juga berwenang dan bertanggung jawab dalam hal mengambil kebijakan 

terhadap palaksanaan/pengimplementasian suatu kegiatan di sekolah yang ia 

pimpin.  

Implementasi kebijakan dalam memberikan layanan bimbingan psiko-

edukatif dalam membantu tugas perkembangan peserta didik SD di Kota Kediri 

diantaranya dengan diadakannya guru BK/Konselor sekolah (untuk sekolah 

tertentu/swasta). Bagi sekolah Negeri upaya yang dilakukan yaitu menempatkan 

guru-guru yang senior pada kelas tingkat tinggi (mulai kelas 4, 5, dan 6). Hal 

tersebut terkandung maksud, guru senior mempunyai pengalaman yang banyak dan 

lama dalam menangani permasalahan siswa. Kepala Sekolah memberikan 
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kepercayaan kepada para guru tersebut selaku guru kelas untuk dapat memberikan 

layanan bimbingan, namun Kepala Sekolah juga turut membantu dan melakukan 

pemantauan terhadap perkembangan peserta didiknya. 

 

5. Pembahasan 

5.1 Implementasi Kebijakan Layanan Bimbingan Psiko-Edukatif dalam 

Membantu Tugas Perkembangan Peserta Didik SD di Kota Kediri 

Implementasi kebijakan dalam hal keberadaan guru BK/konselor sekolah di 

SD Plus Rahmad sudah sesuai dengan prosedur layanan. Kepala sekolah diberikan 

wewenang penuh dalam hal pengelolaan sekolah, termasuk keberadaan tenaga 

pendidik dan kependidikan. Keberadaan guru BK dan juga dua orang spikolog 

sangat membantu kelancaran dalam hal membantu peserta didik yang mengalami 

kesulitan/masalah. Secara umum kegiatan layanan bimbingan psiko-edukatif di SD 

Plus Rahmad berjalan dengan sangat baik, dan tidak ada hambatan yang berarti. 

Semua tenaga pendidik dan kependidikannya bekerja secara professional dan sesuai 

dengan topoksinya masing-masing. 

Berbeda dengan yang terjadi di SDN Betet 1 dan SDN Sukorame 2 dengan 

pelaksana tugas layanan bimbingan psiko-edukatif guru kelas. Kegiatan layanan 

dapat berjalan, namun dalam pelaksanaan layanan belum maksimal. Guru kelas 

masih disibukkan dengan administrasi pembelajaran, perangkat pembelajaran, dan 

juga tututan materi ajar tematik yang dirasakan begitu berat. Setiap kegiatan 

layanan yang dilakukan guru kelas tidak terprogram dan tidak diadministrasikan. 

Kegiatan berjalan tanpa ada administrasi, sehingga sulit untuk mengetahui rekam 

jejak setiap peserta didik, sedangkan seiring dengan bertambahnya usia anak pasti 

mengalami perubahan baik fisik maupun psikisnya. 

Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan terkait dengan  

tenaga BK/Konselor sekolah  SD di Kota Kediri secara umum diberikan oleh guru 

kelas. Sebagian kecil saja lembaga SD yang memang menyediakan tenaga khusus 

yaitu guru BK/Konselor sekolah. Guru Kelas mendapatkan ilmu psikologi pada 

waktu menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Setiap calon pendidik yang 

menempuh pendidikan tinggi sebagian besar memang mendapatkan ilmu psikologi.  
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Ilmu psikologi yang diperoleh di bangku perkuliahan terdahulu hanya secara 

umum dan dasarnya saja. Sebenarnya dengan berbekal itu saja  tidak cukup bila 

diaplikasikan di zaman sekarang untuk membantu permasalahan peserta didik yang 

semakin kompleks. Perkembangan fisik, psikis dan emosional peserta didik yang 

sebagian mendominasi permasalahan anak, terutama pada jenjang SD yang 

menempuh pendidikan terlama, yaitu 6 tahun. Setiap tahun dalam proses 

perkembangan anak mengalami perubahan, dan perubahan tersebut ada kalanya 

anak dapat menerima da nada juga yang tidak dapat menerima/mengalami 

penolakan, karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pada masa-masa itulah 

anak sangat memerlukan pendampingan dari orang-orang disekitarnya yang dapat 

mengarahkannya dalam persepsi/penerimaan yang positif. Orang yang setiap hari 

ada dan dekat dengan anak selain orang tua adalah guru, di sinilah peran guru tepat 

sangat diperlukan di sekolah membantu kelanjutan studi peserta didik ke jenjang 

yang lebih tinggi. 

Menurut Nanang Fatah dalam Solichin (2015) ada 3 (tiga) elemen penting 

dalam kebijakan yaitu pelaku kebijakan itu sendiri, lingkungan kebijakan sebagai 

tempat, dan kebijakan public yang diberlakukan. Pelaku kebijakan dalam hal ini 

adalah kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen 

pemerintah, pemimpin terpilih dan para analisis kebijakan sendiri. Lingkungan 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan yang berarti bahwa 

dimensi objektif dan subjektif dari pembuat kebijakan tersebut tidak terpisahkan di 

dalam prakteknya. 

Implementasi kebijakan di lembaga sekolah merupakan kewenangan dari 

Kepala Sekolah. Sedangkan  menurut Robert Eyestone, dalam Agustino (2006:40) 

implementasi kebijakan publik merupakan hubungan antar unit pemerintah dengan 

lingkungannya. Kepala Sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah ataupun Yayasan 

untuk mengelola lembaga pendidikan, membuat kebijakan yang tertuang dalam 

Surat Keputusan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tenaga pendidik dan 

kependidikan. Menurut Merrile Grindle dalam (Agustino, 2012) menyebutkan 

bahwa layanan bimbingan psiko-edukatif di SD dilakukan oleh guru sebagai tugas 

tambahan dari kebijakan kepala sekolah, dan guru itu adalah guru kelas/wali kelas 

di setiap tingkatannya. 
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1.2 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Layanan Bimbingan Psiko-

Edukatif dalam Membantu Tugas Perkembangan Peserta Didik SD di 

Kota Kediri 

 

Pelaksanaan layanan bimbingan psiko-edukatif dalam membantu tugas 

perkembangan peserta didik SD di Kota Kediri, yang dilakukan oleh guru 

BK/konselor sekolah merupakan faktor yang mendukung kegiatan layanan, 

sehingga layanan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan program yang 

sudah direncanakan. Bagi sekolah dasar yang belum ada tenaga konselor 

sekolah/guru BKnya, layanan bimbingan dilakukan oleh guru kelas. Guru kelas 

yang diberi tugas tambahan tersebut diberikan kepada guru kelas mulai kelas 1-6. 

Untuk kelas tinggi (kelas 4-6), Kepala sekolah menugaskan guru yang senior, 

karena dianggap berpengalaman sehingga diharapkan mampu menyelesaikan 

permasalahan perserta didik di kelas. Kebijakan yang dibuat Kepala Sekolah 

tersebut dinilai sebagai faktor pendukung pelaksanaan layanan bimbingan psiko-

edukatif di SD. 

Dalam konteks sumber daya manusia, pendidikan memiliki peranan yang 

penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan 

kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dalam proses 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berkaitan pentingnya pendidikan 

tersebut, pemerintah memegang peranan penting dalam menyelenggarakan 

pendidikan yang berkualitas. Selama ini pemerintah bersama elemen masyarakat, 

terus berupaya mewujudkan pendidikan melalui berbagai usaha pembangunan 

pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui pengembangan dan 

perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, 

pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga 

kependidikan lainnya dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keprofesionalan 

diri (Tukusan, 2016). 

Tertib administrasi merupakan hal yang sangat ditekankan di SD Plus 

Rahmad, termasuk administrasi guru BK dan konselor sekolah. Kegiatan layanan 

sudah terprogram di awal tahun ajaran. Setiap kegiatan layanan diadministrasikan 

dengan baik. Peserta didik sudah terbiasa melakukan interaksi dengan guru BK dan 

konselor sekolah, sehingga peserta didik sudah mengetahui fungsi dan peran guru 
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BK dan konselor sekolah. Guru BK dan konselor sekolah tidak perlu jemput bola 

ke peserta didik, karena peserta didik dengan sadar menemui guru BK/konselor 

sekolah sendiri untuk berkonsultasi atas masalah yang dihadapinya. 

 

1.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Layanan Bimbingan 

Psiko-Edukatif dalam Membantu Tugas Perkembangan Peserta Didik 

SD di Kota Kediri 

 

Pelaksanaan layanan bimbingan psiko-edukatif yang kurang berjalan 

maksimal pada lembaga pendidikan di SD memang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor penghambat yang ada sebenarnya ada pemikiran untuk 

dicarikan jalan keluar/pemecahannya, tetapi dalam pemecahannya memerlukan 

peran serta pemerintah dan juga terkait pendanaan/anggaran. Kepala sekolah 

(khususnya di SD negeri) yang mempunyai kewenangan mengelola lembaga 

sekolah juga tidak bisa berbuat banyak, terutama dalam hal menempatkan tenaga 

BK/konselor sekolah. Faktor-faktor yang menjadi hambatan tersebut antara lain: 1) 

lembaga SD belum memiliki tenaga guru BK/konselor sekolah dalam memberikan 

layanan bimbingan psiko-edukatif, 2) pemberian layanan tidak terprogram dengan 

baik, karena guru sudah disibukkan dengan kegiatan dan administrasi 

pembelajaran, 3) pemerintah tidak menempatkan guru BK/konselor sekolah pada 

sekolah dasar negeri, 4) bagi sekolah negeri/swasta yang ingin menambah tenaga 

BK/konselor sekolah SD, masih terkendala dana yang tidak mencukupi untuk 

honor/gaji tenaga tersebut. 5) tidak adanya ruang khusus yang digunakan untuk 

proses pemberian layanan, hal itu  terjadi karena terbatasnya ruang yang ada di 

sekolah. 

Hal senada juga dikatakan oleh Suryahadikusumah & Dedy (2019) mengenai 

persoalan yang dihadapi guru ialah lemahnya pemahaman dan kemampuan guru di 

sekolah dasar untuk merancang dan mengimplementasikan aktivitas dan strategi 

dalam bimbingan dan konseling terhadap anak. Temuan peneliti ketika melakukan 

sosialisasi Pedoman Operasional Penyelenggaraan BK (POP BK) kepada guru-guru 

SD di Kota Palembang, pada 26 Januari 2017 menunjukkan 1) layanan bimbingan 

di sekolah dasar dirasakan perlu, namun belum ada sistem pelayanan yang jelas 

yang diterapkan di sekolah, 2) guru kelas lebih banyak melakukan kegiatan 

instruksional, sehingga kegiatan bimbingan belum terintegrasi dengan proses 
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belajar di kelas, 3) pengetahuan mengenai pengembangan peserta didik masih 

terbatas. Oleh karena itu penelitian dilakukan untuk membantu guru di SD Xaverius 

7 Palembang untuk mengimplementasikan layanan bimbingan dan konseling dalam 

pengembangan kemandirian siswa (Suryahadikusumah & Dedy, 2019). 

 

5.4 Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Layanan 

Bimbingan Psiko-Edukatif dalam Membantu Tugas Perkembangan 

Peserta Didik SD di Kota Kediri 

 

Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi dalam implementasi 

kebijakan layanan bimbingan psiko-edukatif di SDN Baetet 1 maupun SDN 

Sukorame 2, perlu dilakukan tindak lanjut penanganan sehingga masalahan yang 

ada dapat teratasi dengan baik. Implementasi kebijakan layanan bimbingan psiko-

edukatif dalam membatu tugas perkembangan peserta didik SD di Kota Kediri telah 

dilakukan beberapa upaya sebagai solusinya, diantaranya: 1) pengadaan guru 

BK/konselor sekolah bagi sekolah tertentu dan mampu dalam hal pendanaannya, 2) 

pemberian tugas bagi guru yang dinilai KS mampu menjadi guru kelas, dan guru 

senior dijadikan guru kelas untuk kelas tinggi (kelas 4,5,6), 3) diadakan penyuluhan 

oleh instansi terkait (KPAI, BNN, Kepolisian, dan instansi lainnya) sebagai bentuk 

pelayanan bimbingan kepada peserta didik, 4) membina kerja sama yang baik 

kepada wali siswa terkait perkembangan peserta didik (kegiatan parenting), 5) 

Kepala sekolah yang peduli peserta didik dengan terjun langsung membantu guru 

kelas dalam menangani permasalahan peserta didik (Tinus, 2019). 

 

6. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dari ketiga SD 

di Kota Kediri terkait implementasi kebijakan layanan bimbingan psiko-edukatif 

dalam membantu tugas perkembangan peserta didik SD di Kota Kediri dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Implementasi kebijakan layanan bimbingan psiko-edukatif dalam membantu 

tugas perkembangan peserta didik di SDN Betet1 dan SDN Sukorame 2 Kota 

Kediri dilakukan oleh guru kelas/wali kelas dari masing-masing tingkatan 

kelas. Sekolah yang terdapat guru BK/konselor sekolahnya serperti SD Plus 

Rahmad tergolong sekolah yang mampu dalam hal pendanaan. Sekolah yang 
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ada guru BK/konselor sekolah dalam hal pelaksanaan layanan bimbingan 

psiko-edukatif dalam membantu tugas perkembangan peserta didik dinilai 

lebih baik dan lebih jelas penanganannya. 

2) Faktor yang menjadi pendukung Implementasi kebijakan layanan bimbingan 

psiko-edukatif dalam membantu tugas perkembangan peserta didik di SDN 

Betet1 dan SDN Sukorame 2 Kota Kediri yaitu: a) guru SD secara umum 

sudah pernah mendapat materi psiko-edukatif di bangku perkuliahan dulu, b) 

guru kelas menjadi terbiasa menangani permasalahan setiap peserta didik di 

sekolah sehingga tidak merasa terbebani, c) adanya kegiatan penyuluhan yang 

diberikan oleh instansi terkait (KPAI, BNN, Kepolisian, dan lain-lain), e) wali 

siswa yang pro-aktif dan bekerja sama dengan baik kepada pihak sekolah.   

3) Faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan layanan bimbingan 

psiko-edukatif dalam membantu tugas perkembangan peserta didik di SDN 

Betet1 dan SDN Sukorame 2 Kota Kediri yaitu: a) bagi sekolah yang tidak 

ada guru BK/konselor sekolahnya, kegiatan layanan kurang berjalan dengan 

maksimal, b) tugas guru kelas menjadi bertambah selain tugas administrasi 

yang juga banyak dan dituntut untuk selesai, c) belum adanya ruang 

khusus/ruang BK, sehingga dalam menangani siswa yang mempunyai 

masalah di gazebo, perpustakaan, dan bahkan di ruang guru, d) guru kelas 

sering meninggalkan kelas dan siswa diberikan tugas, selagi guru kelas 

menyelesaikan permalahan seorang /beberapa siswa saja, sehingga waktu 

KBM  di kelas terganggu, e) pemberian penyuluhan dari instansi terkait tidak 

rutin, hanya sesekali waktu saja/bila ada even-even tertentu. 

4) Upaya yang diterapkan sekolah dasar untuk mengatasi hambatan dalam 

mengimplementasikan kebijakan layanan bimbingan psiko-edukatif dalam 

membantu tugas perkembangan peserta didik di SDN Betet 1 dan SDN 

Sukorame 2 Kota Kediri yaitu: a) memberikan tugas kepaga guru yang dinilai 

mampu menjadi guru kelas dan guru senior diberi tugas guru kelas tinggi, b) 

bekerjasama dengan instansi terkait (KPAI, BNN, Kepolisian, dan lain-lain), 

c) bekerjasama dengan wali siswa terkait perkembangan peserta didik di 

sekolah (parenting). 
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7. Saran 

Penulis memberikan saran untuk pengembangan penelitian ini berikutnya, 

antara lain: 

1) Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam lagi terkait kendala yang 

dihadapi oleh sekolah dalam hal implementasi kebijakan layanan bimbingan 

psiko-edukatif dalam membantu tugas perkembangan peserta didik pada 

tingkat sekolah dasar.. 

2) Keterlibatan Dinas Pendidikan terkait peningkatan kompetensi guru kelas 

dalam memberikan pelayanan bimbingan psiko-edukatif pada peserta didik, 

terutama bagi sekolah SD yang belum ada guru BK/konselor sekolahnya 

sangat diperlukan, terutama keberadaan guru BK di lembaga SD. Hal tersebut 

bisa digunakan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut. 

3) Supaya kegiatan KBM tidak terganggu dan berlajan dengan lancar, maka 

pelayanan terhadap siswa yang bermasalah dilakukan oleh guru BK/konselor 

sekolah, dan ada tempat khusus untuk konseling.  

4) Kerjasama yang intensif dan berkelanjutan antara Dinas Pendidikan, instansi 

terkait, dan wali siswa dalam implementasi kebijakan layanan bimbingan 

psiko-edukatif dalam membantu tugas perkembangan peserta didik SD di 

Kota Kediri. 
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