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ABSTRAK 

 

ANTON ALIANZAH. NIM, 13 108 015 judul skripsi “Sikap Siswa 

terhadap Kegiatan Layanan BK di Sekolah (Studi pada Siswa SMAN 2 

Batusangkar)”. Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan 

dalam skripsi ini adalah seperti apakah sikap siswa terhadap kegiatan layanan BK di 

SMAN 2 Batusangkar. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui gambaran tingkatan 

sikap yang ditampilkan oleh siswa terhadap kegiatan layanan-layanan BK di SMAN 

2 Batusangkar.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa SMAN 2 

Batusangkar. Sampel penelitian ini berjumlah 71 orang siswa. Penelitian ini 

menggunakan angket/ kuesioner sebagai alat pengumpul data dengan menggunakan 

skala likert. Uji validitas dengan menggunakan jasa profesional ahli/ penelaah sesuai 

dengan kompetensinya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap siswa terhadap kegiatan layanan-

layanan BK yaitu layanan orientasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan 

konten, layanan informasi dan layanan konseling individual separuhnya pada kategori 

sikap baik dan separuhnya lagi memiliki sikap sedang. Dalam penelitian ini peneliti 

melihat dari tiga aspek sikap diketahui bahwa pada aspek Affect dapat  disimpulkan 

bahwa separuh siswa memiliki perasaan senang mengikuti proses layanan-layanan 

yang ada. Aspek Behaviour, sedikit dari responden mempunyai sikap baik, sedangkan 

untuk kategori sedang pada umunya siswa mengalaminya, sehingga didapatkan 

kesimpulan bahwa sedikit siswa mempunyai keinginan dan berperilaku untuk 

mengikuti proses layanan BK di sekolah dan pada umunya hanya sedang. Selanjutnya 

pada aspek Cognition, separuh responden mempunyai penilaian  yang baik terhadap 

hasil yang dicapai pada setiap layanan-layanan BK dan separuhnya lagi berada pada 

kategori sedang. 

 

Kata kunci: Sikap siswa dan Kegiatan Layanan BK di Sekolah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu tempat bagi siswa untuk 

mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Pendidikan itu sendiri dapat 

memberikan bimbingan belajar kepada siswa agar menjadi lebih baik hingga 

memiliki ilmu pengetahuan dan melalui pendidikan seorang siswa akan lebih 

terarah dalam menjalani kehidupannya. Seiring dengan itu, di dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 

1, dikatakan bahwa: 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara(Prayitno. 2012: 5). 

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan 

usaha sadar dan terencana agar siswa dapat mengembangkan potensi diri, 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Pelaksanaan 

pendidikan itu sendiri tentunya diperlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam 

mencapai tujuan pendidikan, salah satunya adalah BK di sekolah.  

Menurut Permendikbud No. 111 tahun 2014 ayat 1(dalam Marsudi, dkk) 

“Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, obyektif, logis, dan 

berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru 

bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta 

didik/konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupnya”(2015: 126).  

Selanjutnya menurut Rachman Nata Widjaja (dalam Sukardi) menyatakan 

bahwa: 
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Bimbingan dan Konseling adalah  Proses pemberian batuan kepada 

individu atau kelompok yang dilakukan secara berkesinambungan supaya 

individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga ia sanggup 

mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan 

tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, masyarakat, dan kehidupan 

pada umumnya(2000: 36). 

 

Berdasarkan pendapat ini, jelas bahwa Bimbingan dan Konseling 

berusaha membantu dan membimbing siswa agar dapat menjalani kehidupannya 

secara wajar, sehingga siswa tersebut dapat menyesuaikan dirinya di lingkungan 

apapun dan mampu menjalankan kehidupan efektif sehari-hari. Selain itu 

Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu bagian dari pendidikan yang 

akan membantu dan memandirikan siswa di sekolah yang dilakukan oleh guru 

BK atau konselor.  

Keberadaan konselor dalam Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan 

sebagai salah satu kualifikasi pendidik yang sejajar dengan kualifikasi guru. 

Sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 

1 Ayat 6 dinyatakan bahwa “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang 

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

instuktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”(Supriatna, 2011: 8). Dari 

kutipan ini dipahami bahwa guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, dan 

instruktur adalah sebagai tenaga kependidikan. Konselor sebagai salah satu 

tenaga kependidikan dibentuk atau disiapkan untuk menjadi tenaga profesional 

dalam Bimbingan dan Konseling. 

Selanjutnya Tujuan dari Bimbingan dan Konseling itu sendiri jika 

dikaitkan dengan pengertian di atas bahwa Bimbingan Konseling bertujuan untuk 

mengawasi, membimbing dan membantu siswa dalam pengembangan diri. 

Sejalan dengan pendapat ini, Prayitno dan Erman Amti dalam bukunya 

mengemukakan: 
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Tujuan umum Bimbingan dan Konseling adalah untuk membantu 

individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap 

perkembangan dan pedisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan 

dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar 

belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi) serta sesuai dengan 

tuntutan positif lingkungannya(2004: 114). 

Tujuan dari Bimbingan dan Konseling adalah untuk membantu siswa 

mengembangkan dirinya secara optimal yang sesuai dengan potensi yang 

dimiliki sehingga siswa dapat mengenal kekuatan dan kelemahan yang ada pada 

dirinya, membantu siswa untuk mengenal lingkungannya secara objektif dan 

dapat bertindak secara wajar atau positif di lingkungannya tersebut. Tujuan di 

atas dapat disimpulkan bahwa Bimbingan dan Konseling membantu siswa untuk 

menghindari kehidupan efektif sehari-hari terganggu  dan tercapainya kehidupan 

efektif sehari-hari dalam kehidupannya. 

Pada pelaksanaan kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling akan dapat 

memberikan manfaat yang positif kepada siswa. Secara khusus manfaat yang 

didapat dari guru BK selaku pemberi pelayanan dan pendidik  seperti “tahu: dari 

tidak tahu menjadi tahu, bisa: dari tidak bisa menjadi bisa, mau: dari tidak mau 

menjadi mau, biasa: dari tidak biasa menjadi terbiasa dan ikhlas: dari tidak ikhlas 

menjadi ikhlas”(Prayitno, 2012: 6).  Sebagaimana dalam upaya pendidikan, 

pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah yang diberikan sesungguhnya 

siswa berada dalam suasana belajar.  

Manfaat yang akan didapat oleh siswa dari BK di sekolah bisa didapatkan 

melalui layanan-layanan yang diberikan oleh guru BK. Menurut Tohirin “jenis-

jenis pelayanan Bimbingan dan Konseling meliputi: (1) layanan orientasi, (2) 

layanan informasi, (3) layanan penempatan dan penyaluran, (4) layanan 

penguasaan konten, (5) layanan konseling perorangan, (6) layanan bimbingan 

kelompok, (7) layanan konseling kelompok, (8) layanan konsultasi, dan (9) 

layanan mediasi”(2011: 67). Dari layanan-layanan yang diungkapkan oleh 
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Tohirin ini merupakan layanan yang diberikan kepada siswa pada umumnya di 

sekolah.   

Sedangkan manfaat yang didapatkan secara umum berupa meringankan 

beban masalah pada siswa, memberikan motivasi agar terwujudnya hak serta 

kepentingan kewajiban siswa, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan siswa itu 

sendiri. Dalam hal ini tentu ada faktor yang mempengaruhi  kegiatan layanan 

tersebut yaitu faktor internal meliputi kesadaran siswa, minat yang dimiliki 

siswa, motivasi yang ada pada siswa dan persepsi siswa sendiri. Sedangkan 

faktor eksternal meliputi waktu dan tempat pelaksanaan layanan yang mana 

waktu dan tempat pada pemberian layanan harus dikondisikan.  

Sejalan dengan penjelasan di atas, menurut Romadhon “Faktor yang 

mempengaruhi memanfaatkan layanan BK dapat dilihat dari aspeknya yang 

meliputi: adanya masalah yang timbul, motivasi diri, sikap, keluarga, guru BK, 

fasilitas, teman pergaulan, dan media yang digunakan”(2016: 650). Dari faktor 

yang  ada, terdapat faktor sikap siswa yang mempengaruhi pemanfaatan kegiatan 

layanan BK. Peran sikap siswa saat mengikuti kegiatan layanan sangatlah 

penting, dilihat dari sikap yang ditimbulkan tentunya akan berpengaruh pada 

efektif atau tidak efektifnya kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling.  

Menurut Purwanto sikap yang dalam bahasa Inggris disebut dengan 

attitude adalah “suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang”(2007: 141). 

Reaksi yang dimaksud dapat dilihat dari prilaku atau tindakan yang dimunculkan 

oleh individu. Melalui sikap akan terlihat reaksi seseorang terhadap suatu hal 

yang menjadi objek sikapnya. 

Selanjutnya menurut Fishbein (dalam  Ali dan Asrori) bahwa “Sikap 

adalah predisposisi emosional yang dipelajari untuk merespon secara konsisten 

terhadap suatu objek ”(2009: 141) Sejalan dengan itu, menurut Alex Sobur pada 

dasarnya sikap merupakan “kecenderungan bertindak, berfikir, berpersepsi dan 

merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai”.(2003: 361) Dengan kata 

lain kecendrungan yang ditimbulkan  merupakan emosional yang dipelajari untuk 
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merespon suatu objek, ide, situasi dan lainnya yang mana nantinya akan 

melahirkan sikap. 

Berdasarkan  kutipan di atas dapat dipahami bahwa sikap itu akan tampak 

dari apa yang ditampilkan oleh individu, baik melalui ucapan, perbuatan ataupun 

tindakan individu tersebut. Suka atau tidaknya yang berkaitan dengan perasaan 

seseorang itu pada suatu objek akan terlihat dari sikap yang dimunculkannya 

pada objek tersebut. Sebagaimana yang dipaparkan Sarwono bahwa “sikap 

merupakan istilah yang mencerminkan perasaan senang, tidak senang ataupun 

perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu.”(2010: 201) 

Sikap yang ditampilkan oleh seseorang tidak lahir dan terbentuk dengan 

sendirinya dan juga bukan merupakan bawaan dari lahir. Akan tetapi sikap 

tersebut akan terbentuk dari proses belajar yang dilalui oleh individu dalam 

setiap aspek kehidupannya. “Sikap seseorang terbentuk melalui persepsi yaitunya 

proses pengorganisasian dan penginterpretasian stimulus yang diterima oleh 

individu yang berlangsung secara integrated dalam diri individu sehingga 

stimulus tersebut mempunyai arti.”(walgito, 2010: 213) Jadi jelas bahwa sikap 

bukan bawaan dari lahir, melainkan pengolahan stimulus yang didapatnya dan 

kemudian diproses hingga terbentuknya sikap. 

Sikap yang ditampilkan individu dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, 

baik itu faktor dari dalam maupun faktor yang berasal dari luar individu. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap individu itu menurut 

Sarwono antara lain: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal ini merupakan faktor yang terdapat dalam diri 

individu yang bersangkutan seperti faktor pilihan. Pilihan itu 

ditentukan oleh motif-motif dan kecenderungan dalam diri individu. 

 

2. Faktor Eksternal 

Merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu seperti 

sikap, objek sikap itu sendiri, bagus atau jelek dan sebagainya. Selain 

itu faktor eksternal dari pembentukan sikap ini adalah kewibawaan, 

sikap orang-orang atau kelompok yang mendukung sikap tersebut,  
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media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan sikap, dan 

situasi pada saat sikap itu dibentuk.(2010: 205) 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa sikap dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal individu. Maksud dari faktor internal merupakan 

faktor dari dalam diri individu, yang mana berkaitan dengan pilihan individu 

yang ditentukan pada motif-motif dan kecendrungan dalam diri individu untuk 

menerima dan mengolahnya hingga terbentuk dan perubahan sikap. Sedangkan 

faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri individu yang berhubungan 

dengan interaksi sosial sehingga terbentuknya atau perubahan sikap pada 

individu.  

Sikap yang ditampilkan oleh seorang individu memiliki komponen-

komponen yang saling berkaitan. Menurut Sobur dalam bukunya sikap 

mengandung 3 komponen yaitu “komponen kognitif (keyakinan), komponen 

afektif (emosi/perasaan) dan komponen perilaku (tindakan)”.(2003: 359) Sejalan 

dengan pernyataan Sobur, menurut Sarwono menyatakan: 

Komponen sikap  dalam 3 domain ABC, yaitu affect, behavior, dan 

cognition. Affect adalah perasaan yang timbul (senang/tidak senang), 

behavior adalah perilaku yang mengikuti perasaan itu 

(mendekat/menghindar) dan cognition adalah penilaiaan terhadap objek 

sikap (bagus/tidak bagus)(2010: 201). 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa sikap yang ada 

pada pada individu terdiri dari 3 komponen yaitu affect, behavior, dan cognition, 

yang mana ketiga unsur komponen ini saling berkaitan. Dengan adanya 

keyakinan dan persepsi terhadap objek yaitu kegiatan layanan Bimbingan dan 

Konseling, sikap akan melahirkan senang/tidak senang, mendekat/ menghindar 

dan bagus/ tidak bagus, serta kecendrungan yang lainnya.  

Sikap yang dimunculkan terhadap objek sikap oleh siswa akan 

mempengaruhi perilaku yang ditampilkan oleh siswa, namun sikap itu bukanlah 

prilaku akan tetapi sikaplah yang akan mengarahkan dan mempengaruhi individu 

untuk berbuat/bertindak dan berperilaku. Menurut Sobur “ Sikap bukanlah 
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perilaku, tetapi lebih merupakan kecendrungan untuk berperilaku dengan cara 

tertentu terhadap objek sikap”(2003: 361). 

Dapat disimpulkan sikap merupakan dasar dan juga alasan orang untuk 

berperilaku di lingkungannya, jika siswa memiliki sikap yang positif tentu 

perilaku yang timbul nantinya juga akan positif dan sebaliknya jika negatif maka 

negatif pula prilaku yang timbul. Sejalan dengan pendapat diatas Sobur 

mengatakan “Sikap positif membuat seseorang akan membantu atau menolong 

maupun menyokong objek. Sikap negatif berarti berusaha menghindari, 

menghancurkan, atau merugikan objek”(2003: 361). 

Jika dikaitkan dengan kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling, siswa 

yang menjadi peserta dalam kegiatan layanan tentu akan menampilkan prilaku. 

Siswa yang memiliki sikap yang baik maka kecendrungan berprilaku akan baik 

ketika ia melaksanakan kegiatan layanan seperti mendengarkan dan melakukan 

arahan yang diberikan. Sebaliknya jika sikap yang dimiliki oleh siswa tidak baik 

maka kecendrungan berperilaku yang ditimbulkan siswa  akan negatif atau tidak 

baik seperti cuek dan tak mendengarkan saat guru BK di sekolah memberikan 

arahan.  

Kondisi pada pelaksanaan layanan pasti amat bervasiasi, maksudnya 

kadang ada siswa yang sangat antusias dan memiliki sikap yang baik untuk 

mengikuti proses layanan. Namun disisi lainnya ada siswa yang secara fisik 

berada dalam proses layanan namun memiliki semangat dan sikap yang kurang 

baik untuk terlibat, bahkan ada siswa yang ingin mengakhiri segera proses 

layanan yang diberikan oleh guru BK. 

Kondisi yang terjadi pada siswa di atas merupakan gambaran saat 

kegiatan layanan BK di sekolah pada umumnya. Untuk mengetahui gambaran 

dan kondisi yang terjadi pada kegiatan layanan BK di sekolah, penulis 

melakukan wawancara dengan guru BK di SMAN 2 Batusangkar pada tanggal 

21 Oktober 2017, terungkap bahwa:  
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Guru BK di sekolah mengatakan pelaksanaan layanan BK di sekolah 

sudah dilakukan dengan baik berdasarkan Program yang sudah 

direncanakan. Tidak ada jam khusus BK di sekolah menjadi kendala bagi 

guru-guru BK dalam pemberian layanan. Akan tetapi, untuk 

melaksanakan kegiatan layanan BK di sekolah guru BK mencari waktu 

kosong di kelas dan mengkondisikannya. Untuk antusias yang dimiliki 

siswa masih belum ada kejelasan pastinya, karena setiap pemberian 

layanan di kelas ada siswa yang antusias mengikuti layanan dan ada yang 

tidak. Selanjutnya dari tingkat siswa menemui guru BK untuk 

mendapatkan layanan, tidak banyak siswa yang datang ke ruangan BK. 

Siswa  yang datang ke ruangan BK ini memiliki perbedaan kepentingan 

dalam mendapatkan layanan BK tergantung pada kebutuhan masing-

masing. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah seorang siswa yaitu AS 

(inisial) pada tanggal 21 Oktober 2017, terungkap bahwa: 

Ketika guru BK masuk kelas memberikan layanan, antusiasnya mengikuti 

layanan tergantung pada pembahasan yang diberikan menarik atau tidak 

menarik yang dibahas oleh guru BK.  Selanjutnya untuk mendatangi 

ruangan BK, ia pernah mendatangi guru BK beberapa kali ketika 

membutuhkan masukan untuk mengatasi masalahnya yang kebingungan 

untuk memilih kegiatan  ekstrakulikuler di sekolah. Hasil yang didapat 

dari guru BK di sekolah, ia diarahkan kepada kegiatan ekstrakulikuler 

yang diminati berdasarkan kemapuannya. Untuk sekarang ini ia belum 

ada menemui guru BK sekalipun. Ketika ia mendapati masalah atau 

kendala biasanya ia hanya membiarkan saja dan beranggapan masalah itu 

akan hilang sendiri.  

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat 

disimpulkan dari keseluruhan siswa di SMAN 2 Batusangkar tingkat sikap siswa 

terhadap kegiatan layanan terdapat ketidak jelasan sikap siswa tersebut. Ketidak 

jelasan ini dikarenakan siswa dalam mengikuti layanan ada sebagian siswa yang 

antusias mengikuti layanan dan ada yang tidak. Sedangkan untuk menemui guru 

BK di sekolah tidak begitu banyak siswa yang datang keruang BK.  

Selanjutnya  dari sesi wawancara dengan seorang siswa terdapat sikap 

kurang baik yang menilai bahwa masalah yang dimilikinya akan hilang 

sendirinya. Disisi lain antusias yang dimiliki siswa ini masih belum ada kejelasan 

ketika guru BK masuk kelas untuk memberikan layanan.  
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Dengan fenomena yang ada dari hasil wawancara, penulis tertarik untuk 

meneliti Bagaimanakah sikap siswa terhadap kegiatan layanan BK di sekolah. 

Untuk itu penulis mengangkat masalah penelitian dalam sebuah penelitian ilmiah 

dengan judul “Sikap Siswa Terhadap Kegiatan Layanan BK di Sekolah 

(Studi pada Siswa SMAN 2 Batusangkar)”  

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Sikap siswa terhadap Bimbingan dan Konseling di Sekolah dalam melakukan 

Konseling individual. 

2. Hubungan antara sikap siswa dengan tercapainya tujuan layanan Bimbingan 

dan Konseling di sekolah. 

3. Sikap siswa terhadap Kegiatan layanan BK di Sekolah. 

4. Kendala-kendala yang dihadapi guru BK di sekolah dalam memberikan 

layanan pada siswa. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi 

penelitian ini pada: ”Sikap Siswa terhadap Kegiatan Layanan BK di Sekolah 

(Studi pada Siswa SMAN 2 Batusangkar)”  

 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah sikap Siswa terhadap kegiatan layanan BK di 

Sekolah (Studi pada Siswa SMAN 2 Batusangkar)  

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan bagaimana sikap siswa terhadap kegiatan layanan BK yang 

yang dilihat dari aspek sikap yaitu affect (perasaan yang timbul), behaviour 



10 
 

 
 

(perilaku yang mengikuti perasaan), dan cognition (penilaian). Semua itu akan 

menggambarkan tingkatan sikap siswa terhadap kegiatan layanan BK di sekolah 

oleh siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan yaitu: 

1. Guna teoritis yaitu sebagai pengembangan dan pembinaan disiplin ilmu 

Bimbingan dan Konseling yang berhubungan dengan sikap siswa terhadap 

kegiatan BK di sekolah. 

2. Guna Praktis yaitu guru Bimbingan dan Konseling bisa mengetahui seperti 

apakah sikap siswa terhadap kegiatan layanan BK di sekolah. Lebih umumnya 

kepada seluruh pembaca untuk mendapatkan informasi terkait dengan hasil 

penelitian ini. 

3. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi dan 

memperoleh gelar sarjana Strata I (S-1) di Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Batusangkar.   

 

G. Definisi Operasional 

Agar tidak adanya kesalah pahaman dalam memahami judul, maka di sini 

penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul. Sikap 

maksudnya di sini adalah sikap merupakan “kecenderungan bertindak, berfikir, 

berpersepsi dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai”(Sobur, 

2003: 361. ) yang mana akan dilihat dari tiga aspek sikap yaitu”Aspek affect 

(perasaan yang timbul), behaviour (perilaku yang mengikuti perasaan), dan 

cognition (penilaian)”(Sarwono S.W, 2010: 201). Jadi aspek-aspek ini yang akan 

menggambarkan sikap dari pada siswa itu sendiri. 

Kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling (BK), “Jenis-jenis 

pelayanan Bimbingan dan Konseling meliputi: (1) layanan orientasi, (2) layanan 

informasi, (3) layanan penempatan dan penyaluran, (4) layanan penguasaan 
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konten, (5) layanan konseling perorangan, (6) layanan bimbingan kelompok, (7) 

layanan konseling kelompok, (8) layanan konsultasi, dan (9) layanan mediasi” 

(Tohirin, 2011: 67). Kegiatan layanan BK yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling  yang ada diberikan di 

sekolah SMAN 2 Batusangkar kepada siswa yang meliputi proses dan hasil. 

Layanan-layanan yang dimaksud antara lain layanan orientasi, layanan informasi,  

layanan penempatan dan penyaluran,  layanan penguasaan konten dan layanan 

konseling individual.  

Sikap Siswa terhadap kegiatan layanan BK di Sekolah yang penulis 

maksud adalah perasaan, perilaku dan penilaiaan siswa terhadap kegiatan 

layanan BK di sekolah yang meliputi layanan orientasi, layanan informasi,  

layanan penempatan dan penyaluran,  layanan penguasaan konten dan layanan 

konseling individual yang meliputi proses dan hasil.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

Pendidikan di Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan yang 

namanya Bimbingan dan Konseling yang mana lebih sering dipanggil BK di 

sekolah, yang mana yang berwenang dan bertugas di BK merupakan seorang 

guru BK dan konselor yang juga menggemban tugas sebagai tenaga pendidik 

bagi siswa-siswanya. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6 dinyatakan bahwa “Pendidik adalah 

tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instuktur, fasilitator, dan sebutan lain 

yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan”(Mamat Supriatna, 2011: 8).  

Dapat disimpulkan bahwa yang sebagai penyelenggara pelaksanaan 

BK di sekolah adalah guru BK atau konselor yang sebagai tenaga pendidik 

yang mengawasi tumbuh kembangnya siswa di sekolah.Dasar pemikiran 

penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di sekolah bukan semata-mata 

terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum yang tertera di atas, 

namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi siswa agar 

mampu mengembangkan potensi diri atau mencapai tugas-tugas 

perkembangannya. 

a. Pengertian Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

Bimbingan dan konseling di sekolah yang sering di panggil BK di 

sekolah, yang mana  bidang ini sebenarnya memiliki 2 arti yang berbeda 

namun memiliki keterkaitan satu sama lainnya yaitu Bimbingan dan 

Konseling yang mana defenisinya yaitu: 
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1) Bimbingan 

Kegiatan di sekolah biasanya bimbingan merupakan prongram 

yang ditujukan untuk membantu mengoptimalkan perkembangan 

siswa, menurut Tolbert (dalam Fenti Hikmawati) “bimbingan adalah 

seluruh program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga 

pendidikan yang diarahkan pada membantu individu agar mereka 

dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan 

penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupannya sehari-hari”(2011: 

1). Jadi bimbingan merupakan bentuk kegiatan yang di tujukan pada 

individu atau siswa agar dapat menyusun dan melaksanakan suatu 

rencana dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari sisi lain Miller (dalam Ditjen PMPTK) mengungkapkan 

bahwa “bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk 

mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk 

melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, 

keluarga, serta masyarakat”(2008: 4). Sejalan dengan yang diutarakan 

oleh Miller,  Stopps (dalam Ahmadi & Rohani) mengatakan 

“bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus dalam membantu 

perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara 

maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya, baik 

bagi dirinya maupun bagi masyarakat”(1991: 2). 

Dari uraian para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan secara terus 

menerus kepada individu atau siswa dalam merencanakan dan 

melakukan rencana yang nantinya akan dilakukan secara maksimal 

agar dapat dinikmati manfaatnya untuk dirinya dan orang-orang 

disekitar lingkungannya. 
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2) Konseling 

Konseling pada umumnya merupakan salah satu layanan yang 

ada di dalam bimbingan yang mana layanan ini memiliki sifat yang 

fleksibel dan komprehensif dalam upaya membantu pesera didik atau 

siswa dalam pelaksanaan tumbuh kembangnya. Roger (dalam Ditjen 

PMPTK) memberikan pengertian konseling sebagai berikut: 

“Counseling is a series of direct contats with teh individual which aims 

to offer him assistance in changing his attitude and behavior”(2008: 

6). Konseling adalah serangkaian kontak atau hubungan bantuan 

langsung dengan individu dengan tujuan memberikan bantuan 

kepadanya dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. 

Dari uraian di atas konseling merupakan proses pemberi 

bantuan secara langsung dengan individu dengan memberikan bantuan 

untuk merubah sikap dan tingkah laku. Namun, tentunya tidak hanya 

sikap dan tingkah laku saja yang akan dirubah dalam kegiatan 

konseling, tapi banyak aspek yang akan di rubah atau diperbaiki dalam 

pelaksanaan konseling yang nantinya dikondisikan dengan kebutuhan-

kebutuhan yang rasanya diperlukan oleh individu atau siswa di 

sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh ACA (dalam Gladding) yang 

mengatakan  “praktik konseling profesional adalah aplikasi kesehatan 

mental, prinsip-prinsip psikologis atau perkembangan manusia melalui 

intervensi kognitif, afektif, perilaku, atau sistematik; strategi untuk 

menangani kesejahteraan, pertumbuhan pribadi, atau perkembangan 

karier serta kelainan”(2012: 4).  

Selanjutnya, sejalan dengan apa yang di utarakan oleh Roger, 

Sofyan S. Willis mengemukakan “Konseling adalah upaya bantuan 

yang diberikan oleh seorang pembimbing yang terlatih dan 

berpengalaman, terhadap individu-individu yang membutuhkannya, 

agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal, mampu 
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mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan yang selalu berubah”(2004: 18). 

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa  

konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing atau 

konselor kepada klien atau siswa agar terentaskannya permasalahan 

yang dialami. Dalam hal ini siswa bisa menjalani kehidupan efektif 

sehari-hari pada saat proses perkembangannya. Dan mampu menjalani 

kehidupannya secara mandiri dengan lingkungannya. 

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan berdasarkan 

pembahasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa Bimbingan dan 

Konseling merupakan suatu proses bantuan yang terencana ataupun 

belum terencana yang diberikan oleh pembimbing atau konselor 

kepada individu atau siswa yang ditandai dengan adanya hubungan 

timbal balik antara keduanya. Dari proses yang ada inilah sehingga 

siswa mampu mengentaskan permasalahan yang dialaminya dan dapat 

melaksanakan tumbuh kembangnya dengan baik dan maksimal, dan 

mampu bersosialisasi dengan baik terhadap lingkungan.  

 

b. Tujuan Bimbingan dan Konseling Di Sekolah 

Tujuan merupakan apa yang ingin dicapai melalui rencana yang 

telah disusun sedemikian rupa, BK di sekolah tentu juga memiliki suatu 

tujuan yang akan terlaksana melalui program atau perencanaan layanan 

dan kegiatan dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Tujuan dari BK itu 

sendri dalam Ditjen PMPTK adalah “membantu individu dalam 

mencapai: (1) kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan, (2) 

kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat, (3) hidup 

bersama dengan individu-individu lain, (4) harmoni antara cita-cita 

mereka dengan kemampuan yang dimilikinya”(2008: 7).   
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Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan 

dari BK di sekolah adalah agar siswa nantinya dapat menikmati 

kebahagiaan hidupnya yang mana kehidupan efektif sehari-harinya tidak 

terganggu dan siswa nantinyadapat menjadi seorang pribadi yang 

bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat disekitarnya. Sementara itu 

sejalan dengan uraian di atas, tujuan pelayanan Bimbingan dan Konseling 

di sekolah agar siswa: 

1) Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan 

karir serta kehidupannya di masa yang akan datang. 

2) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang 

dimilikinya seoptimal mungkin. 

3) Menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat, serta lingkungan kerjanya. 

4) Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, 

penyesuaian dengan lingkungan sekolah, masyarakat, maupun 

lingkungan kerja(Rifda EL Fiah, 2015: 17). 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan pelayanan 

Bimbingan dan Konseling adalah membantu siswa untuk dapat membantu 

siswa dalam merencanakan  segala hal yang di masa mendatang yang 

berkaitan dengan perkembangannya, mengembangkan dan mengasah 

potensi yang dimiliki, penyesuaian diri dengan lingkungan di sekitar 

siswa , serta membantu untuk mengatasi segala hambatan yang  dihadapi 

oleh siswa. Selain itu, Prayitno dan Erman Amti dalam bukunya 

mengemukakan: 

 Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu 

individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap 

perkembangan dan pedisposisi yang dimilikinya (seperti 

kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang 

yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial 

ekonomi) serta sesuai dengan tuntutan positif 

lingkungannya(2004: 114). 
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Kemudian dari sisi yang sependapat dengan uraian di atas, Winkel 

berpendapat: “tujuan dari BK di sekolah yaitu supaya orang-perorangan 

atau kelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi tugas 

perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas mewujudkan kesadaran 

dan kebebasan itu dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana serta 

mengambil beraneka ragam tindakan penyesuaian diri secara memadai” 

(Fenti Hikmawati, 2011: 65). 

Jadi dari beberapa pendapat oleh para ahli di atas maka dapat 

ditarik suatu kesimpulan yaitu bahwa tujuan BK di sekolah adalah untuk 

membantu mengatasi masalah siswa dan mengawasi siswa dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari dalam tumbuh kembangnya. Dengan 

kata lain siswa nantinya dapat mengembangkan dan menampilkan potensi 

atau kemampuan dasar yang dimilikinya kepada lingkungan di sekitarnya. 

 

c. Fungsi Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

Setiap lembaga yang ada tentu memiliki fungsinya tersendiri, tak 

terkecuali BK di sekolah tentu juga memiliki fungsi-fungsi yang nantinya 

akan tersosialisasi dalam pelaksanaan pelayanan BK di sekolah. 

Pelayanan BK mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi 

melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Fungsi-fungsi 

tersebut adalah: 

1) Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan 

menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu 

sesuai dengan kepentingan pengenbangan peserta didik’ 

2) Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan 

menghasilkan tercengahnya dan terhindarnya pesertadidik dari 

berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat 

mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan 

kerugian tertentu dalam proses perkembangan. 

3) Fungsi penuntasan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan 

menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh 

peserta didik. 
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4) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan 

konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan 

terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik 

dalam rangka perkembangan diri secara mantap dan 

berkelanjutan(Ditjen PMPTK, 2008: 8). 

Sementara itu, Fenti Hikmawati mengemukakan fungsi dari bimbingan 

dan konseling di sekolah di antaranya: 

1) Fungsi Pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu 

konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan 

lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama). 

2) Fungsi Preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor 

untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin 

terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh 

konseli. 

3) Fungsi Pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang 

sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa 

berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang 

memfasilitasi perkembangan konseli. 

4) Fungsi Penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang 

bersifat kuratif. 

5) Fungsi Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam 

membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau 

program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang 

sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri kepribadian lainnya. 

6) Fungsi Adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, 

kepala sekolah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan 

program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, 

kemampuan, dan kebutuhan konseli.... (2011: 16-18). 

Jadi dari beberapa uraian para ahli di atas dapat disimpulkan, 

bahwa ada beberapa fungsi dari BK di sekolah itu sendiri yang nantinya 

akan diwujudkan melalui pelaksanaan layanan dan kegiatan bimbingan 

dan konseling di sekolah guna untuk membantu mengatasi masalah dan 

mengawasi tumbuh kembang dari siswa di sekolah. Fungsi-fungsi yang 

ada diantaranya yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi 

pengentasan, fungsi pemeliharaan dan lainnya yang nanti akan 
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menyokong tumbuh kembang dan membantu mengatasi masalah  dari 

siswa itu sendiri.  

d. Layanan-layanan BK di Sekolah 

Pada dasarnya bimbingan dan konseling merupakan suatu wadah 

yang berguna untuk membantu pengembangan segala potensi yang 

dimiliki perseta didik. Di samping itu, bimbingan konseling juga 

bertujuan untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh individu, 

agar individu tersebut dapat menjalani kehidupan sehari-hari yang efektif. 

Layanan  Bimbingan dan Konseling yang terdiri dari sepuluh jenis 

layanan. Kesepuluh jenis layanan konseling tersebut meliputi: (1) layanan 

orientasi, (2) layanan informasi, (3) layanan penempatan dan penyaluran, 

(4) layanan penguasaan konten, (5) layanan konseling perorangan, (6) 

layanan bimbingan kelompok, (7) layanan konseling kelompok, (8) 

layanan konsultasi, (9) layanan mediasi, (10) layanan advokasi yang 

mana layanan ini merupaka bagian didalam pola 17+. 

Pertama, layanan orientasi, adalah layanan  Bimbingan dan 

Konseling yang memungkinkan peserta siswa memahami lingkungan 

yang baru dimasukinya untuk mempermudah bersosialisasi di lingkungan 

barunya. Seperti yang di utarakan Prayitno “layanan orientasi berupaya 

menjembatani kesenjangan antara kondisi seseorang dengan suasana 

ataupun objek-objek baru”(2012: 29). Dalam pelaksanaannya peserta 

layanan disini merupakan orang-orang yang berada dalam lingkungan 

baru dan membutuhkan akses terhadap lingkungan baru. Azas-asaz yang 

harus dimiliki peserta dalam kegiatan layanan ini adalah azas 

kesukarelaan dan azas keterbukaan agar terbentuknya partisipasi aktif 

dari peserta layanan itu sendiri. 

Layanan informasi, merupakan layanan  Bimbingan dan 

Konseling yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa, yang 
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mana informasi yang didapatkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam kepentingan siswa itu sendiri. Pelaksanaan layanan 

informasi biasanya dilakukan pada seseorang atau lebih yang mana pada 

umumnya menggunakan format klasikal. Azas-azas yang harus dimiliki 

oleh peserta layanan informasi sama dengan layanan orientasi di atas 

yaitu azas kesukarelaan dan azas keterbukaan. 

Layanan penempatan dan penyaluran, menurut Prayitno dan 

Erman Amti (dalam Rifda El Fiah): 

Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan 

bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik 

memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, 

kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan, 

magang, kegiatan ko/ekstrakurikuler, dengan tujuan agar peserta 

didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat dan segenap 

potensi lainnya (2015: 80). 

 

Dengan kata lain layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan 

yang mengarahkan siswa kepada peminatannya dan penjurusan yang ia 

inginkan berdasarkan potensi yang dimiliki yang nantinya diperoleh 

tempat yang sesuai bagi siswa. Dalam pelaksanaannya peserta layanan 

adalah siapa saja yang memerlukan bantuan untuk mencari tempat yang 

akan dijalaninya seperti Penjurusan, tempat duduk, ekstrakurikuler dan 

lainnya, selain itu peserta layanan dituntut untuk memiliki azas 

keterbukaan, azas kesukarelaan, azas kekinian dan azas kegiatan. 

Layanan penguasaan konten, merupakan layanan  Bimbingan dan 

Konseling yang memungkinkan siswa mengembangkan sikap dan 

kebiasaan belajar yang baik dalam penguasaan kompetensi yang cocok 

dengan kecepatan dan kemampuan dirinya serta berbagai aspek tujuan 

dan kegiatan belajar lainnya,   seperti yang diutarakan oleh prayitno 

“layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada 

individu(sendiri-sendiri ataupun kelompok) untuk menguasai kemampuan 
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atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar”(2012: 89). Dalam 

pelaksanaannya peserta layanan harus memiliki azas kegiatan yang 

dilandasi dari azas kesukarelaan dan azas keterbukaan demi keterlibatan 

penuh siswa atau peserta layanan. 

Selanjutnya layanan konseling perorangan, adalah layanan yang 

diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam 

rangka pengentasan masalah yang dihadapi klien.  Dalam pelaksanaan 

kegiatan layanan konseling perorangan harus adanya hubungan 

interpersonal antara klien dan konselor, maksudnya hubungan ini 

sangatlah pribadi antara keduanya. Dari kedua belah pihad dari segi azas 

yang harus dimiliki adalah azas kerahasiaan, azas kesukarelaan , azas 

keterbukaan, azas kekinian/kegiatan, dan azas kenormatifan. Biasanya 

layanan ini dilakukan secara berkesinambungan agar benar-benar 

terentasnya masalah klien. 

Layanan Bimbingan kelompok dan Konseling kelompok, 

merupakan kegiatan layanan  Bimbingan dan Konseling yang 

menggunakan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang 

berguna bagi pengembangan pribadi atas pemecahan masalah yang 

menjadi peserta kegiatan kelompok. Dari permasalahan yang dibahas 

dalam kelompok biasanya dibedakan, bimbingan kelompok membahasan 

masalah yang umum dirasakan sedangkan konseling kelompok masalah 

pribadi yang dirasakan dari salah seorang anggota kelompok. Dalam 

pelaksanaan layanan ini biasanya diarahkan oleh seorang pemimpin 

kelompok yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai pemimpin 

kelompok. Dari segi azas yang harus dimiliki oleh keseluruhan anggota 

peserta layanan ini yaitu azas kerahasiaan,azas keterbukaan, azas 

kegiatan, azas kekinian dan azas kenormatifan, semua itu harus dimiliki 

demi keefektifan kegiatan layanan bimbingan kelompok dan konseling 

kelompok. 
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Layanan mediasi, adalah layanan Bimbingan dan Konseling yang 

dilaksanakan oleh konselor terhadap 2 pihak atau lebih yang sedng 

mengalami keadaan tidak harnonis dan dapat terentaskan melalui 

konselor sebagai mediatornya.  Dalam pelaksanaanya konselor dituntut 

agar tidak tebang pilih dan memihak, posisi konselor disini memang 

harus benar-benar netral. Azas-azas dalam layanan ini yang harus dimiliki 

konselor dan pihak-pihak yang bertikai adalah azas kerahasiaan, azas 

keterbukaan, azas kesukarelaan, azas kekinian, azas kemandirian dan azas 

kenormatifan. 

Layanan konsultasi, merupakan layanan  Bimbingan dan 

Konseling yang membantu klien sebagai konsultan dan konselor sebagai 

konsulti yang membahas masalah pihak ketiga, pihak ketiga merupakan 

pertanggung jawaban dari klien itu sendiri. Azas yang harus dimiliki yaitu 

azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, azas kemandirian, dan azas lain 

yang dirasa perlu. 

Terakhir layanan advokasi, merupakan layanan  Bimbingan dan 

Konseling yang menemukan kembali hak klien yang tercederai dan 

membela seseorang yang tercederai. Dalam hal ini azas-azas yang harus 

ada sebagai peserta kegiatan adalah azas kerahasiaan,azas kesukarelaan, 

azas keterbukaan, dan azas kegiatan yang nantinya akan menunjang 

pelaksanaan kegiatan layanan advokasi. 

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 10 jenis 

layanan  Bimbingan dan Konseling merupakan kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam upaya membantu klien atau siswa nantinya di sekolah 

berdasarkan kriteria-kriteria masalah yang ada. Dengan 

perkembangannya, Bimbingan dan Konseling sekarang  telah dikenal 

dengan BK Komprehensif yang mana memiliki 4 komponen layanan 

yaitu: 
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1) Layanan Dasar, adalah sebagai proses pemberian bantuan kepada 

seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur 

secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan 

secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan 

penyesuaian diri dan efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas 

perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi 

kemandirian). Strategi Layanan dalam komponen ini adalah: (a) 

bimbingan klasikal, (b) bimbingan kelompok, (c) layanan orientasi, 

(d) layanan informasi, (e) pengumpulan data. 

2) Perencanaan Individual dan Peminatan Peserta Didik, adalah 

program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan 

minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik/konseli dengan 

orientasi pemusatan, perluasan dan/atau muatan kejuruan. Strategi 

layanan adalah: (a) penilaian individual (self-evaluation), (b) 

bantuan individual atau kelompok dalam merencanakan kegiatan 

dan mengevaluasi, (c) penempatan/penjurusan/penyaluran. 

3) Pelayanan Responsif, adalah pemberian bantuan kepada peserta 

didik/konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan 

pertolongan dengan segera, agar peserta didik/konseli tidak 

mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas 

perkembangan. Strategi layanan adalah: (a) konsultasi, (b) 

konseling individual/kelompok, (c) konferensi kasus, (d) referal, 

(e) bimbingan teman sebaya. 

4) Dukungan Sistem, adalah komponen pelayanan dan kegiatan 

manajemen, tata kerja, infrastruktur (misalnya teknoligi informasi 

dan komunikasi), dan pengembangan kemampuan profesional 

konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan, 

yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta 

didik/konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta 

didik/ konseli dan mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling. Yang termasuk kedalam 

kegiatan komponen ini adalah: (a) pengembangan profesional, (b) 

manajemen program, (c) penelitian (Edris Zamroni & Susilo 

Rahardjo, 2015: 8-9). 

Sejalan dengan uraian di atas berdasarkan komponen layanan 

Bimbingan dan Konseling komprehensif,  Munro dan Kottman (dalam 

Rifda El Fiah) mengemukakan “komponen layanan terdiri atas 4 

komponen, yaitu: pelayanan dasar bimbingan (guidance curriculum), 

pelayanan responsif (responsive service), perencanaan individual 
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(individual planning), dan dukungan sistem (system support)”(2015: 

141). 

Berdasarkan dari dua pendapat diatas mengenai komponen 

layanan Bimbingan dan Konseling komprehensif dapat di ambil 

kesimpulan bahwa komponen layanan itu terdiri atas 4 komponen yaitu 

layanan dasar, perencanaan individual, pelayanan dasar, dan dukungan 

sistem. Dari komponen-komponen di atas tentunya akan terealisasi di 

sekolah guna mencapai tujuan dari Bimbingan dan Konseling itu sendiri. 

 

2. Sikap 

Sikap dalam kehidupan sosial merupakan hal yang tidak asing 

dilakukan dan ditampilkan oleh setiap individu, namun banyak orang yang 

beranggapan dan berpersepsi bahwa sikap itu adalah prilaku, tingkah laku 

dan sebagainya. Namun sebenarnya prilaku yang ditampilkan oleh seorang 

individu atau siswa pada suatu objek ataupun kegiatan yang landasannya 

adalah sikap yang ada pada dirinya. Sikap akan mempengaruhi setiap prilaku 

yang ditampilkan oleh siswa, namun sikap itu sendiri bukanlah prilaku akan 

tetapi sikaplah yang akan mengarahkan individu untuk berbuat dan 

berprilaku. Seperti yang di utarakan Yudrik Jahja “sikap merupakan penentu 

dalam tingkah laku manusia, sebagai reaksi sikap selalu dihubungkan dengan 

dua hal yaitu like atau dislike”(2012: 67). 

Dengan kata lain sikap merupakan dasar/landasan dan alasan seorang 

individu untuk berperilaku di lingkungannya. Oleh sebab itu kita harus tahu 

apa itu sikap, komponen dari sikap itu sendiri, dan yang mempengaruhi sikap 

yang kita miliki agar kita mengetahui apakah sikap yang kita miliki ini baik 

untuk kita atau tidak, karena sikap akan terwujudkan pada prilaku yang 

tampil di lingkungan dimana individu menjalani kehidupan sehari-hari. 
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a. Pengertian Sikap 

Sikap merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam 

kehidupan sosial, melalui sikap tersebut individu dapat melakukan suatu 

hubungan interaksi dengan lingkungan disekitarnya. Sebagaimana yang 

diutarakan oleh Sobur dimana sikap itu merupakan “kecenderungan 

bertindak, berpikir, berpersepsi dan merasa dalam menghadapi objek, ide 

situasi, atau nilai. Sikap bukanlah perilaku, tetapi lebih merupakan 

kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek 

sikap”(2003: 361). 

Berdasarkan defenisi di atas jelas terlihat bahwa yang dikatakan 

dengan sikap adalah suatu kecenderungan atau keinginan untuk merespon 

sesuatu yang menjadi objek dari sikap itu sendiri. Senada dengan defenisi 

yang diatas, Walgito mendefenisikan “sikap sebagai suatu organisasi 

keyakinan-keyakinan dan pendapat seseorang mengenai objek yang 

bersifat konstan yang disertai perasaan tertentu sesuai yang 

dipilihnya”(2010: 211).  Jadi dapat dipahami bahwa sikap bukanlah 

perilaku akan tetapi kecenderungan untuk bertindak dan bertingkahlaku 

dari apa yang telah dipersepsikan sebelumnya dari objek sikap yang ada. 

Seiring dengan itu, Allport sebagaimana yang dikutip Gable 

(dalam Djaali) memberikan defenisi sikap sebagai “suatu kesiapan mental 

dan saraf yang tersusun melalui pengalaman dan memberikan pengaruh 

langsung kepada respon individu terhadap semua objek atau situasi yang 

berhubungan dengan objek itu”(2014: 114). Berdasarkan kutipan 

pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap itu merupakan 

kecenderungan untuk bertingkah laku yang merupakan kesiapan mental 

dari seseorang sesuai dengan apa yang dipersepsikan menurut keyakinan 

masing-masing dari individu terhadap objek sikap tersebut. Persepsi yang 

dimaksud timbul biasaanya didapat dari luar individu itu sendiri, bukan 
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ada sejak lahir melainkan dari apa yang dilihat dan dirasakan oleh 

seorang individu. 

Sementara itu, Sarwono mengatakan “Sikap  Individual adalah 

sikap yang khusus terdapat pada satu-satu orang terhadap objek-objek 

yang menjadi perhatian orang-orang yang bersangkutan saja”(2010: 202). 

Dari kutipan ini sikap dimiliki oleh seorang individu yang bersifat khusus 

terhadap objek perhatian dari individu itu sendiri, misalnya seorang siswa 

lebih menyukai guru BK A dari pada guru BK B di sekolahnya. 

Sejalan dengan pendapat  Sarwono, Fishbein (dalam Ali & Asrori) 

mendefinisikan “sikap adalah predisposisi emosional yang dipelajari 

untuk merespons secara konsisten terhadap suatu objek”(2009: 141). Jadi 

sikap merupakan kecendrungan emosi yang mana nantinya akan 

merespon terhadap objek-objek yang menjadi perhatian, lalu individu 

akan mempelajarinya yang nantinya ia akan bertingkahlaku terhadap 

suatu objek tertentu. 

Dari pendapat dan pembahasan di atas dapan penulis simpulkan 

bahwa sikap itu merupakan suatu kecenderungan bertingkahlaku dan 

bertindak terhadap objek sikap, yang mana sebelumnya objek dipelajari 

oleh individu dan menghasilkan persepsi, tanggapan dan pendapat untuk 

merespon objek yang ada di sekitar lingkungan individu. Jadi intinya 

sikap yang dimiliki individu itu bukanlah dari bawaan lahir, melainkan 

dipelajari sejalan dengan tingkat pengalaman dari setiap-setiap individu. 

 

b. Komponen Sikap 

Suatu sikap yang ditampilkan seorang individu tentu memiliki 

komponen, menurut Walgito pada umumnya, sikap mengandung tiga 

komponen dasar yaitu: 

1) Komponen kognitif atau komponen perseptual 
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Komponen tersebut berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, 

keyakinan (terkait dengan perihal bagaimana orang mempersepsi 

objek tersebut). 

2) Komponen afektif atau komponen emosional 

Komponen tersebut berhubungan dengan rasa senang atau tidak 

senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, 

sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen 

ini menunjukkan arah sikap, yaitu positip atau negatif. 

 

3) Komponen konatif atau komponen perilaku (action component) 

Komponen tersebut berkaitan dengan kecenderungan untuk 

berperilaku terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan 

intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar-kecilnya kecendrungan 

bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap(2010: 211).   

Menurut pendapat di atas memang komponen-komponen ini 

merupakan hal yang mendasari dari terbentuknya atau adanya sikap yang 

nantinya ditampilkan oleh seorang individu terhadap lingkungan 

sekitarnya, jadi jika seorang individu tidak memiliki alasan dalam 

melakukan tindakkan dan berperilaku pada suatu objek tertentu maka 

sikap yang dimilikinya tidak ada komponen mendasar yang harus ada 

pada sikap. Sejalan dengan yang di utarakan Walgito, Ahmadi (dalam 

Skripsi Ringga Dzaki Fitra) mengatakan, sikap tersebut memiliki 3 aspek, 

yaitu:  

1) Aspek kognitif: yaitu yang berhubungan dengan gejala mengenal 

pikiran.  Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman dan keyakinan 

serta harapan-harapan individu tentang objek atau kelompok objek 

tertentu. 

2) Aspek afektif: yaitu berwujud proses yang menyangkut perasaan-

perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati dan 

sebagainya yang ditujukan kepada objek-objek tertentu. 

3) Aspek konatif: yaitu berwujud proses tendensi/ kecenderungan untuk 

berbuat sesuatu, misalnya kecenderungan memberi pertolongan, 

menjauhkan diri dan sebagainya(2015: 20). 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

komponen yang ada pada sikap adalah  komponen kognitif (pikiran), 

komponen afektif (perasaan) dan komponen konatif (prilaku/ tindakan). 
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Komponen sikap nantinya akan  saling berkaitan satu dengan yang lainnya 

sehingga akan melahirkan perilaku dan tindakan terhadap objek sikap itu 

sendiri. Contohnya seorang murid yang merasa memiliki masalah dan 

membutuhkan pertolongan untuk mengatasi masalahnya, lalu dia pergi 

untuk mendatangi Bk di sekolah untuk melakukan konseling guna mencari 

solusi dari permasalahan yang ada.  

Selanjutnya Menurut Sarwono, sikap dinyatakan dalam tiga 

domain ABC, yaitu affect, behavior, dan cognition. Affect adalah perasaan 

yang timbul (senang dan tidak senang), behavior adalah perilaku yang 

mengikuti perasaan itu (mendekat atau menghindar), dan cognition adalah 

penilaian terhadap objek sikap (bagus, tidak bagus)(2010: 201). 

Komponen affect merujuk pada emosi terhadap objek. Sobur 

mengatakan “Objek dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan, disukai atau tidak disukai”(2003: 360). Dari 

pendapat ini, maka komponen affect berkaitan dengan perasaan senang 

atau tidak senang dan suka atau tidak suka terhadap objek sikap itu 

sendiri. 

Komponen behavior merupakan kecendrungan tindakan dan 

berperilaku, kecendrungan yang ada dapat berupa tindakan positif maupun 

negatif terhadap objek sikap. Sobur mengatakan “Sikap positif membuat 

seseorang akan membantu atau menolong maupun menyokong objek. 

Sikap negatif berarti berusaha menghindari, menghancurkan, atau 

merugikan objek”(2003: 361). Dari pendapat ini, setiap sikap yang 

dimiliki oleh individu yang positif akan bertindak membantu dan 

menyokong objek sikap sedangkan untuk sikap yang dimiliki negatif 

maka tindakan yang akan ditampilkan berupa menghindari dan  

menghancurkan objek sikap itu sendiri. 

Dan untuk komponen cognition merupakan penilaian dan persepsi 

orang terhadap objek sikap. Menurut Mann (1969, dalam sobur) 
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menjelaskan “komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan 

stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu”(2003: 361). Sejalan 

dengan pendapat di atas, Walgito mengatakan “Sikap seseorang terbentuk 

melalui persepsi yaitunya proses pengorganisasian dan penginterpretasian 

stimulus yang diterima oleh individu yang berlangsung secara integrated 

dalam diri individu sehingga stimulus tersebut mempunyai arti.”(walgito, 

2010: 213) Dari pendapat para ahli ini komponen  cognition yang dimiliki 

oleh individu didapatkan dari stimulus yang didapatkannya dari luar 

dirinya sehingga memiliki arti bagi dirinya. 

Pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa sikap terdiri dari 

tiga komponen, yaitu komponen affect yang berorientasi pada dimensi 

emosional atau perasaan, komponen behavior yang berorientasi pada 

tindakan atau kecenderungan untuk berperilaku, dan komponen cognition 

yang berorientasi pada pengetahuan. Dari komponen yang ada inilah yang 

nantinya dapat menggambarkan sikap yang dimiliki oleh siswa atau 

individu terhadap objek sikapnya. 

 

c. Proses Pembentukan Sikap 

Pembentukan sikap tidak hanya ditujukan untuk ilmu sosial saja, 

tatapi juga penting bagi semua orang yang ingin mempengaruhi kegiatan 

sosial. Seperti: orang tua, pendidik, pemimpin, dan orang-orang yang 

tertarik untuk mengetahui cara mengembangkan sikap-sikap baru dan 

cara menguatkan atau melemahkan sikap. Konselor sebagai pendidik 

harus mengetahui dan memahami proses dari pembentukan serta 

pengembangan-pengembangan dari sikap tersebut, sikap yang 

ditampakkan terlebih dahulu akan melewati sebuah proses untuk sikap itu 

terbentuk. Anoraga mengungkapkan bahwa “pembentukan opini, 

pengertian, konsep, sikap-sikap pada setiap individu dapat berlangsung 

melalui: keluarga yang merupakan tempat pembinaan sejak usia yang 
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sangat muda, kelompok agama, kelompok sekunder dan primer,  

pengalaman pribadi, kebudayaan bangsa sendiri”(2003: 13). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa 

pembentukan sikap itu dapat berlangsung melalui keluarga, kelompok 

agama, kelompok primer dan sekunder, pengalaman pribadi dan 

kebudayaan bangsa sendiri. Dengan perincian di atas bahwa terbentuknya 

sikap bukan berasal dari dalam diri individu, melainkan dari luar individu 

itu sendiri. 

Sedangkan, menurut Sarwono sikap dapat terbentuk melalui empat 

macam cara, yaitu: 

1) Adopsi: Kejadian-kejadian dan peristiwa yang terjadi berulang-ulang 

terus menerus, lama kelamaan secara bertahap diserap kedalam diri 

individu dan mempengaruhi terbentuknya sikap.  

2) Diferensiasi: Dengan berkembangnya inteligensi, bertambahnya 

pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal 

yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas 

dari jenisnya. Terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap 

tersendiri pula.  

3) Integrasi: pembentukan sikap disini terjadi secara bertahap, dimulai 

dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal 

tertentu sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut.  

4) Trauma: trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan yang 

meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. 

Pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan 

terbentuknya sikap(2010: 203). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa 

berkembangnya inteligensi serta bertambahnya pengalaman merupakan 

salah satu proses dalam terbentuknya sebuah sikap. Pembentukan sikap 

tidak terjadi demikian saja, melainkan melalui proses kontak sosial yang 

berjalan terus menerus antara individu dengan individu di sekitarnya atau 

antara individu dengan objek sikap. Sejalan dengan yang diutarakan 

Sarwono, dalam bukunya Walgito berpendapat “sikap yang ada pada 

seseorang terbentuk melalui persepsi. Yang dimaksud dengan persepsi 
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ialah proses pengorganisasian dan penginterpretasian stimulus yang di 

terimaoleh individu yang berlangsung secara integrated dalam diri 

individu sehingga stimulus itu mempunyai arti”(2010: 213). 

Dari beberapa uraian pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan 

bahwa terbentuknya sikap dipengaruhi oleh perkembangan pengalaman, 

intelegensi dan fakto-faktor dari luar individu itu sendiri yang nantinya 

akan saling berkaitan satu sama lain dan membentuk sikap seorang 

individu.  

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap 

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sebuah 

sikap, sebagian ahli psikologi sosial berpendapat bahwa sikap terbentuk 

dari pengalaman dan melalui proses belajar. Anoraga mengemukakan  

“lingkungan sosial merupakan faktor yang menentukan sikap seseorang. 

Perubahan sikap pada dasarnya merupakan hasil dari komunikasi sosial 

dan hal tersebut sebenarnya merupakan proses informasi”(2003: 13). 

Senada dengan itu, Sarwono mengemukakan dua faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya sikap, yaitu: 

1) Faktor Internal: faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang yang 

bersangkutan, seperti faktor pilihan. Kita tidak dapat menangkap 

seluruh rangsangan dari luar melalui persepsi kita, oleh karena itu kita 

harus memilih rangsangan-rangsangan mana yang akan kita dekati, 

dan mana yang harus dijauhi. Pilihan ini ditentukan oleh motif-motif 

dan kecenderungan dalam diri kita.  

2) Faktor Eksternal: selain faktor-faktor yang terdapat dalam diri sendiri, 

maka pembentukan sikap ditentukan pula oleh faktor-faktor yang 

berada diluar, yaitu: (a) sifat objek, (b) kewibawaan, (c) sifat orang-

orang atau kelompok yang mendukung sikap tersebut, (d) media 

komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan sikap, (e) situasi 

pada saat sikap itu terbentuk (2010: 205-206). 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat dipahami bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi sikap seorang individu ada dua, yaitu faktor 
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internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang 

berasal dari dalam diri individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal 

merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu. 

Salah satu faktor internal yang akan mempengaruhi pembentukan 

sikap adalah pilihan yang dibuat oleh individu itu sendiri, karena 

kemampuan berpersepsi seseorang akan menghasilkan beberapa 

pilihannya, sedangkan salah satu faktor eksternal adalah keadaan sosial 

serta kondisi dan situasi keadaan lingkungan individu itu sendiri. Seiring 

dengan hal itu, Horrocks (dalam Ali & Asrori) juga mengataka bahwa 

“lingkungan merupakan faktor yang besar pengaruhnya bagi 

perkembangan nilai, moral, dan sikap individu yang tumbuh dan 

berkembang di dalamnya”(2009: 146). 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat dipahami bahwa ada 

berbagai faktor yang mempengruhi proses pembentukan sikap seseorang, 

diantaranya akumulasi dari tanggapan-tanggapan tipe yang sama terhadap 

suatu hal, pengamatan terhadap sikap lain yang berbeda, pengalaman baik 

dan buruk yang pernah dialami serta hasil peniruan sikap dari pihak lain, 

semua itu tentunya berasal dari dalam maupun luar diri individu itu 

sendiri yang terjadi di lingkungan dimana individu menjalani kehidupan. 

 

3. Siswa Sebagai Remaja 

Masa remaja merupakan masa yang paling sulit untuk dilalui oleh 

Siswa. Masa ini dapat dikatakan masa yang paling kritis bagi perkembangan 

pada tahap-tahap kehidupan selanjutnya. Hal ini disebabkan oleh perubahan-

perubahan yang terjadi, baik itu perubahan secara fisik maupun secara 

psikologis. Dalam berbagai perubahan di atas, remaja biasanya tidak mau lagi 

dikatakan sebagai kanak-kanak dan juga belum dapat dikatakan sebagai 

orang dewasa, hal ini jika dilihat dari berbagai kesiapan yang mereka miliki. 
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Ketidakjelasan status yang dimiliki oleh remaja mengakibatkan timbulnya 

bermacam-macam defenisi tentang remaja itu sendiri. 

 

a. Pengertian Remaja 

Setiap orang sulit menentukan kapan masa remaja berawal dan 

kapan berakhirnya masa remaja, masa remaja itu tidak dapat ditelaah 

secara pasti. Ketidakpastian ini menimbulkan defenisi yang berbeda 

mengenai remaja itu sendiri. Menurut Desmita bahwa “masa remaja(12-

21) merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan 

kehidupan orang dewasa”(2012: 37).  

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami remaja merupakan 

sebuah sebutan dan nama lainnya dari proses tumbuh menjadi dewasa 

atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Hal ini sesuai dengan apa 

yang diungkapkan oleh Rifah Hidayah bahwa:  

“Remaja adalah individu yang sedang mengalami masa perubahan pada 

semua aspek dalam dirinya. Yaitu perubahan dari kondisi anak-anak 

menuju dewasa. Masa remaja sebagai masa peletak dasar yang sangat 

fundamental untuk perkembangan masa selanjutnya. Usia remaja antara 

satu remaja dengan remaja yang lainnya berbeda. Namun pada umumnya 

masa remaja dimulai antara umur 12 tahun dan berakhir pada umur 22 

tahun”(2009: 4). 

Berdasarkan  pendapat di atas dapat dipahami bahwa masa remaja 

merupakan suatu masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa 

dewasa, hal ini ditandai dengan berbagai perubahan dan perkembangan 

baik itu secara fisik, mental, psikologis dan sosial. Adapun batasan 

umurnya berkisar antara umur 12 tahun sampai 22 tahun. 

Sementara itu, WHO (dalam Fadhilah Syafwar) juga memberikan 

defenisi tentang remaja,”Remaja adalah individu yang sedang mengalami 

masa peralihan dari segi kematangan biologis, segi seksual, segi 

perkembangan kejiwaan dan segi sosial ekonomi”(2011: 9). Jadi seorang 



34 
 

 
 

individu dikatakan remaja dipandang dari beberapa segi yaitu segi 

kematangan biologis, segi seksual, segi perkembangan kejiwaan dan segi 

sosial ekonomi yang sedang mengalami peralihan atau perubahan pada 

remaja menuju dewasa. Berangkat dari beberapa pendapat di atas dapat 

dipahami bahwa remaja merupakan suatu masa peralihan dari masa 

kanak-kanak menuju masa dewasa yang diiringi oleh berbagai 

kematangan dan perubahan dalam segala aspek kehidupan yang meliputi 

aspek fisik, psikologis, mental, emosional dan sosial. 

 

b. Tugas-tugas Perkembangan Remaja 

Tugas perkembangan pada masa remaja, lebih dititik beratkan 

pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan menuju 

kemampuan bersikap dan perilaku sebagai mana layaknya orang dewasa. 

Adapun yang dimaksud dengan tugas perkembangan adalah suatu tugas 

yang muncul dalam suatu priode tertentu dalam kehidupan individu. 

Tugas tersebut harus dikuasai dan diselesaikan, sebab apabila dapat 

dikuasai dan diselesaikan dengan baik akan memberikan kebahagian dan 

keberhasilan dalam perkembangan selanjutnya. Sebaliknya apabila tidak 

dapat dikuasai dan diselesaikan dengan tepat, maka akan menimbulkan 

ketidakbahagian, penolakan dari luar dan kesulitan dalam perkembangan 

selanjutnya.  

Remaja harus mampu untuk menerima keadaan dirinya, 

contohnya saja mau merima keadaan fisiknya. Remaja harus mampu 

untuk menyiapkan dirinya dalam menyonsong kehidupan dewasanya 

dengan menginternalisasikan nilai-nilai yang dianut oleh orang dewasa. 

Remaja yang mampu menjalankan tugas perkembangan sebagaimana 

mestinya tidak akan mengalami kendala yang berarti dalam menjalankan 

tugas perkembangan selanjutnya. 
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Tugas perkembangan remaja yang amat penting adalah mau 

menerima keadaan dirinya, memahami peran seks atau jenis kelamin, 

mengembangkan kemandirian, mengembangkan tanggung jawab pribadi 

dan sosial, menginternalisasikan nilai-nilai moral dan merencanakan masa 

depan. Sementara itu, Havighurst (dalam Ali dan Asrori) juga 

mengemukakan beberapa tugas perkembangan yang harus dilalui oleh 

remaja yaitu: 

a. Membina hubungan yang lebih matang baik pada pria maupun 

wanita 

b. Mampu mengekspresikan dan mengembangkan peran jenis 

secara sehat. 

c. Memahami kondisi fisiknya dan memanfaatkan secara efektif. 

d. Mengurangi ketergantungan emosional kepada orang tua atau 

orang dewasa lain. 

e. Mengurangi ketergantungan ekonomi kepada orang tua atau 

orang dewasa lain.  

f. Menyeleksi dan menyiapkan diri untuk suatu pekerjaan di masa 

depan 

g. Mempersiapkan untuk membina rumah tangga. 

h. Mengembangkan intelektual dan keterampilan kemasyarakatan  

i. Menyesuaikan perilaku daan etika yang berlaku sehingga dapat 

memiliki pedoman untuk bertindak. 

j. Mengembangkan minat dan tanggung jawab sosial(2009: 11). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa seseorang 

yang telah menginjak remaja harus menjalani beberapa tugas 

perkembangan diantaranya: seorang remaja harus menjalin hubungan yang 

baik dengan lawan jenisnya, mampu tampil percaya diri, persiapkan diri 

untuk menyonsong masa depan, serta mengembangkan segala potensi 

yang dimiliki. Sejalan dengan itu seorang remaja harus bisa menjalankan 

tugas perkembangannya dengan baik dan dapat mengatasi gangguan atau 

masalah yang nantinya akan dihadapi dengan segala kemungkinan yang 

ada. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian relevan dalam penelitian ini adalah : 

1. Nurkhairani / 09103016 / IAIN Batusangkar, tahun 2014 dengan judul 

skripsi “Sikap Konselor Terhadap Pelayanan Konseling Di SMA Se-

Kabupaten Tanah Datar”. 

2. Maiofita / 09103009 / IAIN Batusangkar, tahun 2014 dengan judul skripsi 

“Sikap Siswa Terhadap Pelaksanaan Layanan Informasi Di MTsN Koto 

Nan Tuo Barulak”.  

3. Desma Yunita / 10103014 / IAIN Batusangkar, tahun 2014 dengan judul 

skripsi “Hubungan Konsep Diri Dengan Sikap Siswa Terhadap Peraturan 

Sekolah di SMPN 3 Rambatan”. 

 

Penelitian Nurkhairani, yang berjudul “Sikap Konselor Terhadap 

Pelayanan Konseling Di SMA Se-Kabupaten Tanah Datar”, bedanya dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitiannya melihat sikap Konselor 

terhadap Pelayanan Konseling, sedangkan yang penelitian yang peneliti lakukan 

adalah melihat Sikap siswa dalam mengatasi masalah melalui pemanfaatan BK di 

sekolah yang memiliki 3 variabel. Yang mana dalam penelitian kali ini kami 

menggunakan jenis Penelitian yang sama yaitu deskriptif kuantitatif. 

Selanjutnya, penelitian Maiofita, yang berjudul “Sikap Siswa Terhadap 

Pelaksanaan Layanan Informasi Di MTsN Koto Nan Tuo Barulak”, bedanya 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitiannya merupakan 

penelitian dengan menggunakan 2 variabel, sedangkan penelitian yang peneliti 

lakukan dengan 3 variabel yaitu sikap siswa, pemecahan masalah, dan Bk di 

sekolah yang menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif.  

Selanjutnya penelitian Desma Yunita, yang berjudul “Hubungan Konsep 

Diri Dengan Sikap Siswa Terhadap Peraturan Sekolah di SMPN 3 Rambatan”, 

bedanya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dilihat dari jenis 



37 
 

 
 

penelitiannya yang mana Desma Yunita menggunakan jenis penelitian 

korelasional, sedangkan yang peneliti gunakan yaitu jenis penelitian deskriptif 

kuantitatif yang nantinya hasil penelitian akan berupa deskripsi dari hasil 

pengolahan data. 

C. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

         Kerangka berpikir di atas, menjelaskan tentang sikap siswa (affect, behaviour 

dan cognition) tehadap kegiatan BK (proses dan hasil) yang sudah didapatkan siswa 

di sekolah yaitu layanan orientasi, layanan informasi,  layanan penempatan dan 

penyaluran,  layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan.  

Sikap Siswa 

Affect,  

behaviour,  

dan cognition 

Kegiatan layanan 

BK di Sekolah 

 (proses dan hasil) 

a. Layanan orientasi. 

b. Layanan informasi.  

c. Layanan penempatan 

dan penyaluran.   

d. Layanan penguasaan 

konten.  

e. Layanan konseling 

perorangan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan   (field research). Adapun metode yang digunakan adalah metode 

penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono “Metode ini disebut dengan 

kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan 

statistik” (2010: 7).  Selanjutnya menurut Arikunto dalam bukunya mengatakan 

“penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu suatu 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan”(2013: 234).  

Berdasarkan kutipan ini dapat dipahami bahwa metode penelitian 

deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang akan mengungkap dan 

menggambarkan gejala apa adanya atau peristiwa yang sedang terjadi dalam 

bentuk analisis statistik. Sesuai dengan data yang ingin dicari yaitu untuk 

mengungkap seperti apakah sikap siswa terhadap kegiatan layanan BK di sekolah 

SMAN 2 Batusangkar. Oleh karena itu peneliti memilih metode inilah yang 

paling tepat, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran tentang fenomena 

tersebut secara terukur. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dalam penelitian ini adalah SMAN 2 Batusangkar dan waktu 

dalam penelitian yaitu pada bulan Oktober  2017– bulan Januari 2018. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan kelompok tertentu dari sesuatu yang dipilih oleh 

peneliti yang hasil studinya atau penelitiannya dapat digeneralisasikan 

terhadap kelompok tersebut. Populasi adalah keseluruhan dari bentuk subyek 

penelitian. Menurut Sugiyono “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek/ subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”(2014: 148). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 

adalah seluruh siswa di SMAN 2 Batusangkar. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel. 1 

Populasi penelitian 

Siswa di SMAN 2 Batusangkar 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 X  120 siswa 141 siswa 261 siswa 

2 XI 108 siswa 129 siswa 237 siswa 

3 XII 96 siswa 117 siswa 213 siswa 

Total 324 siswa 387 siswa 711 siswa 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti. Burhan Bungin mendefinisikan “Sample 

adalah wakil semua unit strata dan sebagainya yang ada didalam 

populasi”(2011: 112). Jadi dapat disimpulkan bahwa sample merupakan 

wakil dari jumblah populasi yang ada. 
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Arikunto(2005) dalam Riduwan menyatakan bahwa “apabila subjek 

penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil seluruhnya sebagai sampel, 

sehingga penelitian merupakan penelitian populasi, jika lebih dari 100 maka 

sampel dapat diambil 10-15 % atau  20-25 % atau lebih” (2012: 95).   Dari 

Pendapat di atas penulis mengambil jumlah sample sebanyak 10% dari total 

keseluruhan populasi yaitu berjumlah 711. Jadi jumlah sample yang akan 

penulis teliti sebanyak 71 siswa yang akan dibagi dari masing-masing kelas 

X, XII, dan kelas XII. Maka sampel didapatkan sebagai berikut: 

Tabel. 2 

Sampel penelitian 

No Kelas Jumlah 

1 X  23 siswa 

2 XI 24 siswa 

3 XII 24 siswa 

Total 71 siswa 

  

Pemilihan sampel ini peneliti menggunakan teknik simple random 

sampling, yang mana pengambilan sample tanpa memperhatikan strata dan 

diambil secara acak. Menurut Sugiyono “teknik simple random sampling 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu dan populasi dianggap 

homogen”(2010: 82). Berdasarkan penjelasan di atas, dari 711 siswa dari 

jumlah populasi maka diambil secara random dari jumlah sample yaitu 71 

siswa yang di ambil secara acak di sekolah berdasarkan kesamaan ciri-ciri 

yang ada yaitu sudah pernah mendapatkan layanan yang akan diteliti. 
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D. Pengembangan Instrumen 

1. Validitas 

Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting, yaitu 

valid dan reliabel. Validitas artinya sah, menurut Sugiyono  “Instrumen yang 

valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) 

itu valid”(2010: 121). Berdasarkan pendapat ini dapat dipahami bahwa suatu 

instrumen dikatakan valid apabila instrumen yang digunakan sesuai 

mengukur apa yang seharusya diukur.  

Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Selanjutnya Sugiyono  menjelaskan bahwa “valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur”(2010: 121). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa suatu instrumen 

dikatakan valid apabila instrumen yang digunakan mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Hasil dari pengukuran itu menggambarkan aspek atau 

segi yang akan diukur serta dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. 

Terdapat tiga jenis uji validitas, yaitu: 

a. Validitas Konstruk (Construct Validity) 

Validitas konstruk merupakan derajat yang menunjukkan suatu tes 

mengukur sebuah konstruk sementara. Untuk menguji validitas 

konstruk dapat digunakan pendapat dari ahli. Jadi, setelah dikonstruksi 

tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori 

tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli Bimbingan 

Konseling. 

b. Validitas Isi (Content Validity) 

Validitas isi merupakan kejituan dari instrument ditinjau dari isi 

instrument tersebut. Jadi untuk menguji apakah isi (pernyataan) skala 

benar-benar sesuai dengan komponen dari prokrastinasi akademik. 

Untuk itu, menentukan validitas isi suatu skala adalah dengan jalan 

meminta penilaian ahli 

c. Validitas Item  
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Penyusunan skala, dimulai dengan menyusun item yang tidak 

memperlihatkan kualitas yang baik atau tidak valid. Item yang tidak 

valid harus disingkirkan atau direvisi terlebih dahulu sebelum dapat 

dijadikan bagian dari skala (Arikunto, 2011: 130). 

Dapat dipahami bahwa validitas ini merupakan pengujian yang 

bertujuan untuk melihat kesesuaian dengan antara  isi dari instrumen tersebut 

dengan apa yang akan di ukur oleh peneliti tersebut. Pengujian validitas isi 

dapat di lakukan dengan meminta pertimbangan ahli yang mana hasilnya 

sebagai berikut ini: 

Pada bagian ini didapatkan hasil berupa aspek-aspek yang akan di 

ukur berdasarkan teori yang ada yaitu suatu objek sikap yang dilihat dari tiga 

aspek sikap yaitu”Aspek affect (perasaan yang timbul), behaviour (perilaku 

yang mengikuti perasaan), dan cognition (penilaian)”(Sarwono S.W, 2010: 

201). 

Tabel. 3 

Kisi-kisi sikap siswa terhadap layanan BK 

Variabel Sub variabel Indikator 

Sikap 

siswa 

Affect 

(perasaan yang 

timbul) 

terhadap 

pelaksanaan 

layanan BK 

a. Kesukaan siswa terhadap komponen 

kegiatan/proses layanan orientasi, penempatan 

dan penyaluran, informasi, konten, konseling 

individual 

b. Kesenangan siswa menjalani kegiatan/proses 

layanan orientasi, penempatan dan penyaluran, 

informasi, konten, konseling individual 

Behaviour  

(perilaku) 

terhadap 

pelaksanaan 

layanan BK 

c. Partisipasi siswa mengikuti layanan orientasi, 

penempatan dan penyaluran, informasi, konten, 

konseling individual 

d. Kedisiplinan mengikuti layanan orientasi, 

penempatan dan penyaluran, informasi, konten, 

konseling individual 

Cognition 

(penilaian) 

terhadap hasil 

layanan BK 

 

a. Penilaian siswa terhadap manfaat yang didapat 

dalam mengikuti layanan orientasi, penempatan 

dan penyaluran, informasi, konten, konseling 

individual 

b. Penilaian siswa terhadap proses kegiatan layanan 
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orientasi, penempatan dan penyaluran, informasi, 

konten, konseling individual 

 

Pada bagian validitas isi disini peneliti meminta pertimbangan kepada 

ahli yaitu Bapak Dr. Irman, S.Ag.,M.Pd yang mana hasil didapatkan sebagai 

berikut: 

Tabel. 4 

Validitas sikap siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel. 5 

Validitas pernyataan sikap siswa 

NO 

Item 

Sebelum Validasi Sesudah Validasi 

2 Saya tidak suka ketika guru BK 

memberikan informasi di kelas 

Saya merasa senang ketika guru 

BK mengisi jam kosong di kelas 

dengan memberikan informasi 

15 Saya asik mengobrol dengan teman 

sebangku saat guru BK 

memberikan arahan berupa 

langkah-langkah untuk mencapai 

sesuatu di kelas 

Saya asik mengobrol dengan teman 

sebangku saat guru BK 

memberikan arahan berupa 

langkah-langkah belajar yang baik 

dikelas 

No Penilaian Saran No Penilaian Saran 

1. A B C 1 2 16. A B C 1 2 

2.  A B C 1 2 17. A B C 1 2 

3. A B C 1 2 18. A B C 1 2 

4. A B C 1 2 19. A B C 1 2 

5. A B C 1 2 20. A B C 1 2 

6. A B C 1 2 21. A B C 1 2 

7. A B C 1 2 22. A B C 1 2 

8. A B C 1 2 23. A B C 1 2 

9. A B C 1 2 24. A B C 1 2 

10. A B C 1 2 25. A B C 1 2 

11. A B C 1 2 26. A B C 1 2 

12. A B C 1 2 27. A B C 1 2 

13. A B C 1 2 28. A B C 1 2 

14. A B C 1 2 29. A B C 1 2 

15 A B C 1 2 30. A B C 1 2 
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17 Pelaksanaan layanan konten yang 

diberikan guru BK tidak ada 

manfaat yang dapat saya ambil 

Pemberian langkah-langkah yang 

diberikan guru BK saat 

menjelaskan materi, tidak ada 

manfaat yang dapat saya ambil 

21 Saya tidak hadir saat kegiatan 

ekstrakurikuler yang saya jalani 

berlangsung 

Saya masa bodoh terhadap 

ekstrakurikuler yang 

direkomendasikan guru BK kepada 

saya 

25. Ketika saya melakukan konseling, 

saya sangat senang karena masalah 

saya terbantu 

Ketika saya mengikuti konseling 

individual, saya merasa senang 

 

2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu angket yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu angket dikatakan reliable atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas menunjuk pada adanya konsistensi 

dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu, reliabilitas 

berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya (Sarwono, 

2006: 219).  

Uji reliabilitas suatu intrumen penelitian dalam hal ini yaitu 

dengan menggunakan program SPSS 21 dengan teknik Alpha Cronbach. 

Syofyan Siregar menyatakan bahwa “instrumen dapat dikatakan reliabel 

bila memiliki koefisisen reliabilitas >0.6, menggunakan Alpha Cronbach”. 

(Eldira Putri Naswarsih, Skripsi Sarjana, 2015, p. 48 ) Adapun hasil uji 

reliabilitas sikap siswa dengan menggunakan program SPSS 21, yaitu: 

Tabel.6 

Hasil uji Reliabilitas skala sikap siswa 

Cronbach's Alpha N of Items 

,822 30 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa hasil perhitungan 

reliabilitas menggunakan SPSS 21 adalah 0,822. Hal ini berarti bahwa 

instrumen tersebut reliabel dan terpercaya sebagai alat pengumpul data 

penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan valid tentang sikap 

siswa, maka teknik pengumpulan data (instrumen) yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan angket sebagai  instrumen untuk mengukur  

sikap siswa. Menurut Noor angket Merupakan “Suatu teknik pengumpulan data 

dengan memberikan atau menyebarkan daftar pernyataan kepada responden 

dengan harapan memberikan respon atas dasar pernyataan tersebut”(2011: 139). 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa angket adalah sejumlah 

pernyataan yang diberikan pada responden sehingga dapat memberikan respon 

sesuai dengan permintaan peneliti. Selanjutnya Noor mengatakan  “angket dapat 

bersifat terbuka, yaitu jawaban tidak ditentukan sebelumnya oleh peneliti, dan 

bersifat tertutup yaitu alternatif jawaban telah ditentukan sebelumnya oleh 

peneliti”(2011: 139).  

Berdasarkan bentuk angket di atas maka penulis menggunakan angket 

campuran. Dikatakan campuran karena nantinya pernyataan yang diajukan 

diberikan alternatif jawaban dan kebebasan penuh kepada responden untuk 

memberi alasan berdasarka alternatif jawaban yang disediakan. Skala yang 

digunakan dalam penyusunan angket ini merujuk pada skala Likert.  

Sugiyono menyatakan bahwa skala Likert merupakan “skala digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

fenomena sosial”(2010: 93). Secara umum skala Likert ini berhubungan dengan 

pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, sehingga memungkinkan 

responden untuk mengetahui sikapnya. 
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Item pernyataan dibuat dengan berpedoman pada model skala Likert yaitu 

setiap responden dapat memilih jawaban dengan cara memberi tanda ceklist (√) 

pada lembar jawaban. Pilihan jawaban untuk setiap item pernyataan terdiri dari 

lima unsur alternatif jawaban: Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-Kadang (KD), 

Jarang (JR) dan Tidak Pernah(TP). Arikunto mengatakan“peneliti dapat membuat 

variabel dengan menyingkat menjadi 3 tingkatan: selalu-kadang-tidak pernah, 

baik-cukup-jelek, besar-sedang kecil, jauh-cukup-dekat” ”(2013: 107). 

Penyusunan item dalam skala ini dikelompokkan menjadi item positif dan 

item negatif. Item positif adalah item yang mengandung nilai-nilai yang 

mendukung secara positif terhadap suatu pernyataan tertentu.Item negatif adalah 

item yang mengandung nilai-nilai yang mendukung secara negatif terhadap suatu 

pernyataan tertentu. Item-item tersebut dibuat dalam 3 alternatif jawaban dengan 

cara penskorannya adalah sebagai berikut: 

Tabel. 7 

Skor Jawaban Skala Likert 

 

No Alternatif jawaban Pertnyataan 

Positif 

Pernyataan 

negatif  

1 Selalu (S) 3 1 

2 Kadang-Kadang (KD) 2 2 

3 Tidak pernah (TP) 1 3 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap 

kali melakukan penelitian. Semua data yang telah terkumpul, tidak akan berarti 

jika tidak diadakan penganalisisan, memberikan gambaran dan arahan serta 

tujuan dan maksud penelitian. Pada penelitian kuantitatif, teknik analisis data 

yang digunakan penulis gunakan adalah statistik deskriptif. 

Statistik deskriptif, yaitu “Statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul”(sugiyono, 2010: 147). Data statistik yang berusaha memaparkan 
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suatu gejala yang telah direkam melalui instrumen penelitian. Dari data yang 

didapat tersebut diambil sebuah kesimpulan sikap siswa terhadap kegiatan 

layanan BK di SMAN 2 Batusangkar. 

Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan langkah-langkah 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Siregar tentang pengolahan data dalam 

penelitian kuantitatif yaitu: 

1. Editing, yaitu proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil 

dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data yang telah 

masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. Pada langkah ini ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu : pengambilan sampel, 

kejelasan data, kelengkapan data, kelengkapan isian, keserasian jawaban. 

2. Codeing yaitu kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang 

termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam 

bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau 

identitas data yang akan dianalisis. 

3. Tabulasi adalah proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah 

diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel-tabel yang dibuat 

sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data 

yaitu data dikelompokan pada tabel yang telah disediakan(Syofian Siregar, 

2011: 206-208). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam tahap 

pengolahan data pada penelitian kuntitatif perlu dilakukan dengan tiga langkah, 

yaitu editing, codeing, dan tabulasi. Berikut penjelasan masing-masingnya: 

Pertama, editing merupakan memeriksa kembali kuesioner yang sudah diisi oleh 

responden. Kedua, codeing adalah memberi kode pada masing-masing data 

dalam kategori yang sama. Terakhir, tabulasi yaitu memasukkan data yang sudak 

diberi kode ke dalam tabel, agar memudahkan penulis dalam proses analisisnya. 

Dengan demikian, ketiga langkah tersebut saling berkaitan antara yang satu 

dengan yang lainnya. 

Berikut hasil pengolahan data sikap siswa SMAN 2 Batusangkar: 
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Tabel. 8 

Hasil pengolahan sikap siswa 

No. 

Responden 

Jenis 

Kelamin 
Skor 

No. 

Responden 

Jenis 

Kelamin 
Skor 

1 P 73 37 L 62 

2 P 85 38 P 72 

3 L 67 39 P 68 

4 L 81 40 P 76 

5 P 77 41 L 61 

6 L 65 42 L 76 

7 P 67 43 P 53 

8 P 55 44 P 57 

9 P 82 45 L 65 

10 P 76 46 L 70 

11 P 72 47 L 65 

12 L 86 48 P 60 

13 P 69 49 L 65 

14 P 68 50 L 71 

15 L 72 51 P 69 

16 P 53 52 L 59 

17 P 68 53 P 82 

18 L 77 54 P 76 

19 L 82 55 L 75 

20 P 69 56 L 77 

21 P 68 57 L 58 

22 P 76 58 P 68 

23 P 73 59 P 71 

24 P 72 60 L 58 

25 P 62 61 P 59 

26 P 80 62 P 83 

27 P 71 63 L 66 

28 P 61 64 L 73 

29 L 64 65 L 64 

30 L 75 66 P 81 

31 P 81 67 L 63 

32 P 73 68 L 75 
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33 L 71 69 L 64 

34 L 74 70 L 64 

35 P 65 71 P 81 

36 P 63    

 

Dari yang didapatkan kemudian dilakukan tabulasi data, yaitu data 

dikelompokkan ke dalam sebuah tabel kemudian dihitung persentasenya dengan 

menggunakan rumus sederhana, yaitu : 

   𝐏 =  
𝐟

𝐍
 𝐱 𝟏𝟎𝟎%    

Keterangan : 

P   = Persentase 

f   = Frekuensi 

N = Jumlah Responden 

Untuk menentukan interval persentase responden yang mana jumlah responden 

71 orang yaitu sama dengan 100% responden, maka kategori persentase 

responden bisa dilihat sebagai berikut: 

Tabel. 9 

Persentase jumlah pilihan responden  

No Rentang 

persentase 

responden 

Kategori 

1 80% – 100% Seluruhnya  

2 60% – 79% Pada umumnya 

3 40% – 59% Separuh 

4 20% – 39% Sedikit  

5 0 – 19% Sangat Sedikit 

 

Selanjutnya peneliti menginterpretasikan data yang telah diolah dan 

dimasukkan dalam tabel data untuk menggambarkan tingkat sikap siswa. 

Interpetasi data atau proses menafsirkan data, interpretasi data mengacu pada 

interval yang disusun dengan rentang skor sebagai berikut: 

Skor maxsimum: 3 x 30 = 90 
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Skor minimum: 1 x 30 = 30 

Rentang skor: 90 – 30 = 60 

Panjang kelas interval: 60 : 3 = 20 

Untuk menentukan tingkat sikap siswa maka penulis menentukan dalam 5 

kategori yaitu: 

 

 

Tabel. 10 

Kategori Sikap Siswa 

No Skor Kategori 

1 70 – 90 Baik 

2 50 – 69 Sedang 

3 30 – 49 Tidak Baik 

  

Sedangkan untuk menentukan tingkat sikap siswa per aspek maka 

rinciannya sebagai berikut: 

Skor maxsimum: 3 x 10 = 30 

Skor minimum: 1 x 10 = 10 

Rentang skor: 30 – 10 = 20 

Panjang kelas interval: 20 : 3 = 6,7= 7 

Tabel. 11 

Kategori sikap siswa per aspek 

No Skor Kategori 

1 24 – 30 Baik 

2 17 – 23 Sedang 

3 10 – 16 Tidak Baik 

  

Untuk menentukan kategori sikap siswa per layanan maka periciannya 

yaitu:        Skor maxsimum: 3 x 6 = 18 

Skor minimum: 1 x 6 = 6 

Rentang skor: 18 – 6 = 12 
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Panjang kelas interval: 12 : 3 = 4 

 

Tabel. 12 

Sikap siswa terhadap pelaksanaan layanan BK 

No Skor Kategori 

1 14 – 18 Baik 

2 10 – 13 Sedang 

3 6 – 9 Tidak Baik 

   

Kategori yang ada akan membantu peneliti dalam memaknai hasil data 

yang diperoleh nantinya yang mana akan terealisasi pada pembahasan bab 

berikutnya.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Pendahuluan  

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang mengungkap 

seperti apakah sikap siswa terhadap pemanfaatan kegiatan layanan BK. Untuk 

mendapatkan data mengenai sikap siswa tersebut peneliti menyebarkan angket 

pada siswa SMA 2 Batusangkar yang berjumlah 71 orang. Dari penarikan sampel 

yang dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling yang mana 

pengambilan responden diambil secara acak tanpa memanndang tingkatan dan 

ciri lainnya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa SMAN 2 

Batusangkar yang nantinya akan diambil secara random berdasarkan jumlah 

sample yaitu 71 siswa.  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Instrument yang 

digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket terbuka dengan skala likert. 

Alternatif jawaban dalam angket ini adalah “selalu, kadang-kadang, dan tidak 

pernah” dan jawaban yang dipilih nantinya akan disertai oleh alasan yang sesuai 

dengan jawaban. Analisis data yang digunakan adalah rumus persentase 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dikumpulkan tersebut 

diperoleh gambaran tingkat sikap siswa serta alasan-alasan dari siswa itu sendiri. 

Sesuai dengan bahasan Bab III, bahwa untuk menginterpetasikan data mengacu 

pada interval yang disusun berdasarkan rentang skor. 

 

B. Interprestasi Siswa 

Berdasarkan angket yang penulis sebarkan kepada 71 orang siswa sebagai 

sampel penelitian didapatkan skor dan kategori data sebagaimana yang tertera di 

tabel berikut ini: 
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Tabel. 13 

Skor dan Kategori Sikap Siswa terhadap Kegiatan Layanan 

No. 

Responden 

L/

P 
Skor Kategori 

No. 

Responden 

L/

P 
Skor Kategori 

1 P 73 Baik 37 P 62 Sedang 

2 P 85 Baik 38 P 72 Baik 

3 L 67 Sedang 39 P 68 Sedang 

4 L 81 Baik 40 P 76 Baik 

5 P 77 Baik 41 P 61 Sedang 

6 L 65 Sedang 42 P 76 Sedang 

7 L 67 Sedang 43 P 53 Sedang 

8 P 55 Sedang 44 P 57 Sedang 

9 P 82 Baik 45 P 65 Sedang 

10 P 76 Baik 46 L 70 Baik 

11 P 72 Baik 47 L 65 Sedang 

12 L 86 Baik 48 P 60 Sedang 

13 P 69 Sedang 49 L 65 Sedang 

14 P 68 Sedang 50 L 71 Baik 

15 L 72 Baik 51 P 69 Sedang 

16 P 53 Sedang 52 L 59 Sedang 

17 P 68 Sedang 53 P 82 Baik 

18 L 77 Baik 54 P 76 Baik 

19 L 82 Baik 55 L 75 Baik 

20 P 69 Sedang 56 L 77 Baik 

21 P 68 Sedang 57 L 58 Sedang 

22 P 76 Baik 58 P 68 Sedang 

23 P 73 Baik 59 P 71 Baik 

24 P 72 Baik 60 L 58 Sedang 

25 P 62 Sedang 61 P 59 Sedang 

26 P 80 Baik 62 P 83 Baik 

27 P 71 Baik 63 L 66 Sedang 

28 P 61 Sedang 64 L 73 Baik 

29 P 64 Sedang 65 P 64 Sedang 

30 P 75 Baik 66 P 81 Baik 

31 L 81 Baik 67 L 63 Sedang 

32 L 73 Baik 68 L 75 Baik 

33 P 71 Baik 69 L 64 Sedang 

34 P 74 Baik 70 P 64 Sedang 

35 L 65 Sedang 71 P 81 Baik 

36 L 63 Sedang     
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Interpretasi: 

Skor yang tertera pada tabel di atas merupakan skor dari masing-masing 

sikap siswa berdasarkan angket penelitian yang sudah penulis sebarkan kepada 71 

orang responden. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 30 item 

angket skala sikap maka diperoleh jumlah skor sikap siswa 1 adalah 68 dengan 

kategori sikapnya sedang, siswa 2 memperoleh skor 85 dengan kategori sikap 

baik, siswa 3 memperoleh skor 73 dengan kategori sikap baik, dan seterusnya 

sampai dengan siswa ke 71 memperoleh skor sejumlah 81 dengan kategori sikap 

baik. 

Berdasarkan skor dan kategori di atas dapat terlihat bahwa perolehan skor 

tertinggi dari sikap siswa terhadap kegiatan layanan BK adalah 85 dengan kategori 

sikapnya baik, sedangkan skor terendahnya adalah 53 dengan kategori sikapnya 

sedang. Perolehan skor dan kategori sikap di atas dapat menggambarkan seperti 

apakah tingkat sikap siswa terhadap kegiatan layanan BK kelompok. Lebih 

jelasnya lihat tabel berikut ini: 

 

Tabel. 14 

Frekwensi Sikap Siswa terhadap kegiatan layanan BK di sekolah 

 

No Interval Kategori f % 

1 70 – 90 Baik 35 49,3 

2 50 – 69 Sedang  36 50,7 

3 30 – 49 Tidak Baik - - 

Jumlah 71 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa dari 71 orang responden 

yang telah mengisi angket tentang sikap siswa terhadap kegiatan layanan BK 

didapatkan data bahwa ada 35 orang responden yang memiliki kategori sikap baik 

terhadap kegiatan layanan BK dengan persentase 49,3%, sedangkan untuk kategori 

sikap netral diperoleh frekuensinya sebanyak 36 responden dari 71 responden yang 



55 
 

 
 

telah mengisi angket dengan persentase 50,7%. sedangkan tidak ada  responden 

untuk kategori sikap tidak baik. 

Berdasarkan tabel di atas dapat  juga dipahami bahwa sebagian siswa 

memiliki sikap baik terhadap kegiatan layanan BK di SMAN 2 Batusangkar. 

Sedangkan separuhnya lagi memiliki tingkatan sikap sedang, terhadap kegiatan 

layanan BK. Untuk kategori tidak baik pada sikap siswa terhadap kegiatan layanan 

BK di SMAN 2 Batusangkar ini tidak dialami oleh siswa tersebut. 

 

1. Sikap siswa pada masing-masing aspek 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini yaitu seperti apakah sikap 

siswa terhadap kegiatan layanan BK, maka penulis akan menjabarkannya satu 

per satu sikap siswa terhadap kegiatan layanan BK di SMAN 2 Batusangkar 

dilihat dari tiga aspek sikap yaitu aspek affect, behaviour, dan cognition. 

Affect yaitu perasaan yang timbul siswa terhadap proses layanan BK, 

behaviour merupakan perilaku yang mengikuti perasaan siswa terhadap proses 

layanan BK, dan cognition merupakan penilaian siswa terhadap hasil yang 

didapat dari layanan BK. Lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini: 

Tabel.15 

Sikap Siswa terhadap Kegiatan Layanan BK per Aspek 

 

No. 

Responden 

Skor 

Affect, 

Perasaan yang 

timbul 

Siswa terhadap 

proses layanan BK 

Behaviour, 

Perilaku yang 

mengikuti 

perasaan siswa 

terhadap proses 

layanan BK 

Cognition, 

Penilaian siswa 

terhadap hasil 

layanan BK 

1 27 19 27 

2 28 27 30 

3 24 22 21 

4 30 28 23 

5 27 24 26 
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6 23 24 18 

7 26 23 18 

8 19 18 18 

9 30 22 30 

10 27 24 25 

11 27 20 25 

12 30 26 30 

13 23 22 24 

14 23 21 24 

15 23 22 27 

16 17 17 19 

17 23 22 23 

18 24 26 27 

19 27 28 27 

20 24 22 23 

21 22 24 22 

22 26 25 25 

23 25 21 27 

24 25 25 22 

25 21 19 22 

26 27 27 26 

27 23 22 26 

28 20 19 22 

29 23 18 23 

30 27 20 28 

31 26 27 28 

32 26 22 25 

33 23 24 24 

34 25 22 27 

35 22 20 23 

36 21 20 22 

37 20 23 19 

38 22 24 26 

39 24 22 22 

40 26 21 29 

41 21 20 20 
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42 26 24 26 

43 18 18 17 

44 22 17 18 

45 19 22 24 

46 27 24 19 

47 23 23 19 

48 19 21 20 

49 21 22 22 

50 22 25 24 

51 26 22 21 

52 20 18 21 

53 27 26 29 

54 26 23 27 

55 23 24 28 

56 27 24 26 

57 20 18 20 

58 22 24 22 

59 25 22 24 

60 18 21 19 

61 21 20 18 

62 28 25 30 

63 26 18 22 

64 25 22 26 

65 23 18 23 

66 29 23 29 

67 20 20 23 

68 25 24 26 

69 21 21 22 

70 23 18 23 

71 28 23 30 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap responden yang 

telah mengisi angket tentang sikap siswa terhadap kegiatan layanan BK 

memiliki sikap yang berbeda-beda dari setiap aspek sikap yang diukur, hal itu 

terlihat pada perolehan skor dari  masing-masing responden seperti yang 
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tertera pada tabel di atas. Untuk lebih jelasnya, masing-masing aspek sikap 

tersebut akan dirinci sebagai berikut: 

a. Affect, perasaan yang timbul siswa terhadap proses layanan BK. 

Sikap yang dilihat dari aspek affect yang terdiri dari 10 item yang 

mana skor tertinggi berjumlah 30 dan yang terendah 10. Dari data yang 

didapatkan maka dikelompokkan pada 3 kategori kelas interval sikap 

dengan panjang kelas intervalnya 7. Untuk lebih jelasnya maka dirinci 

sebagai berikut:  

 

Tabel. 16 

Frekwensi Aspek Affect Siswa terhadap proses layanan BK 

N= 71 

 

No Interval Kategori F % 

1 24 – 30 Baik 36 50,7 

2 17 – 23 Sedang 35 49,3 

3 10 – 16 Tidak Baik - - 

Jumlah 71 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada aspek affect 

siswa terhadap proses kegiatan layanan BK yang terdiri dari 71 responden 

bahwa 36 orang responden memiliki sikap yang baik dengan persentase 

50,7%, sedangkan 35 orang responden lainnya tergolong pada kategori 

sedang dengan persentase 49,3%, dan tidak ada responden yang berada 

pada kategori tidak baik terhadap proses kegiatan layanan BK pada aspek 

affect ini. 

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa separuh dari 

responden memiliki perasaan senang ketika melakukan proses kegiatan 

layanan BK, hal ini dibuktikan dengan perolehan persentase responden 

sebanyak 50,7% dengan jumlah responden 36 orang. Hal ini juga berarti 

bahwa siswa senang dengan proses saat kegiatan layanan yang.  meliputi 

komponen layanan BK pada umumnya yaitu guru BK selaku pemberi 
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layanan dan materi layanan itu sendiri yang berkaitan dengan layanan-

layanan BK yang sudah didapatkan oleh siswa sebelumya. Layanan yang 

dimaksud disini yaitu layanan orientasi, layanan penempatan dan 

penyaluran, layanan konten, layanan informasi dan layanan konseling 

individual.   

Sedangkan untuk kategori sedang, juga separuh dari responden 

berada pada kategori sedang dengan persentase 49,3% dengan jumlah 

responden 35 orang. Pada kategori sedang ini dapat juga diartikan 

responden ada yang memiliki sikap senang terhadap kegiatan layanan BK 

dan kadang tidak senang terhadap kegiatan layanan BK. selanjutnya 

untuk kategori sikap tidak baik, responden tidak ada yang berada pada 

kategori tersebut 

 

b. Behaviour, perilaku yang mengikuti perasaan siswa terhadap proses 

layanan BK. 

Sikap yang dilihat dari aspek Behaviour yang terdiri dari 10 item 

yang mana skor tertinggi berjumlah 30 dan yang terendah 10. Dari data 

yang didapatkan maka dapat dikelompokkan pada 3 kategori kelas 

interval sikap dengan panjang kelas intervalnya 7. Untuk lebih jelasnya 

maka dirinci sebagai berikut:  

 

Tabel. 17 

Frekwensi Aspek Behaviour Siswa terhadap Proses layanan BK 

N= 71 

 

No Interval Kategori f % 

1 24 – 30 Baik 24 33,8 

2 17 – 23 Sedang 47 66,2 

3 10 – 16 Tidak Baik - - 

Jumlah 71 100 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada aspek 

behaviour (perilaku yang mengikuti perasaan) siswa terhadap proses 

kegiatan layanan BK sedikit siswa memiliki sikap yang baik dan dapat 

mengikuti kegiatan layanan BK dan memanfaatkannya dengan 

semestinya, hal ini terlihat dari persentase yang diperoleh yaitu 33,8% 

dengan jumlah responden sebanyak 24 orang dari 71 orang responden 

yang ada berada pada sikap baik. Sedangkan 47 orang dari 71 responden 

memiliki sikap yang sedang terhadap kegiatan layanan BK dengan 

persentase 66,2% yang artinya separuh dari responden memiliki sikap 

sedang. Dari 71 responden tidak ada responden yang memiliki sikap yang 

tidak baik terhadap proses kegiatan layanan BK pada aspek behaviour ini. 

Dari data yang diperoleh di atas, dapat dipahami bahwa sedikit 

siswa memiliki perilaku yang baik terhadap kegiatan layanan BK.  

Perilaku baik yang dimiliki oleh siswa tersebut artinya siswa akan mampu 

berperilaku positif untuk dapat berpartisipasi dan disiplin ketika 

mengikuti layanan-layanan BK yang ada  di sekolah mereka. Dalam hal 

ini siswa tentu dapat memanfaatkan layanan-layanan yang ada secara 

optimal. Sedangkan untuk siswa yang memiliki kategori sikap sedang itu 

artinya siswa juga berperilaku positif terhadap kegiatan layanan, namun 

kadang siswa juga berperilaku yang tidak baik dalam partisipasi dan 

kedisiplinannya mengikuti layanan. Dalam hal ini siswa yang berperilaku 

kurang baik dapat mengganggu dan bahkan dapat mempengaruhi siswa 

lainnya agar berperilaku sepertinya dan tentu ini juga menjadi perhatian 

bagi guru BK di sekolah. 

 

c. Cognition, penilaian siswa terhadap layanan bimbingan kelompok. 

Sikap yang dilihat dari aspek Behaviour yang terdiri dari 10 item 

yang mana skor tertinggi berjumlah 30 dan yang terendah 10. Dari data 

yang didapatkan maka dapat dikelompokkan pada 3 kategori kelas 
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interval sikap dengan panjang kelas intervalnya 7. Untuk lebih jelasnya 

maka dirinci sebagai berikut:  

 

Tabel. 18 

Frekwensi Aspek Cognition Siswa terhadap hasil layanan BK 

N= 71 

 

No Interval Kategori f % 

1 24 – 30 Baik 36 50,7 

2 17 – 23 Sedang 35 49,3 

3 10 – 16 Tidak Baik - - 

Jumlah 71 100 

 

Pada aspek cognition (penilaian) siswa terhadap kegiatan layanan 

BK, berdasarkan tabel di atas 36 responden memiliki penilaian yang baik 

terhadap hasil yang didapatkan dari kegiatan layanan BK dengan 

persentase 50,7%. Sedangkan 35 responden memiliki penilaian yang 

sedang terhadap kegiatan layanan BK dengan perolehan persentase 

49,3%. Dan untuk penilaian pada kategori tidak baik, responden tidak ada 

yang berada pada kategori tersebut.  

Dari perolehan data di atas juga dapat terlihat pada aspek 

cognition (penilaian) separuh dari responden memiliki sikap yang baik. 

Hal ini dapat dipahami bahwa siswa memiliki penilaian yang baik 

terhadap kegiatan layanan BK. Siswa memandang bahwa dalam 

mengikuti layanan BK ada manfaat yang dirasakan  dalam proses layanan 

BK. Sedangkan untuk sikap yang sedang juga separuh dari responden 

memiliki sikap tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa siswa juga 

memiliki penilaian yang baik terhadap hasil layanan, namun kadang siswa 

memiliki spenilaian yang tidak baik terhadap hasil yang didapatkan dari 

layanan BK yang ada. 
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Berdasarkan ketiga aspek sikap yang telah diuraikan di atas bahwa 

pada aspek affect (perasaan yang timbul) separuh dari siswa memiliki sikap 

yang baik sedangkan sisanya berada pada sikap yang sedang atau kurang baik, 

aspek behaviour (perilaku yang mengikuti perasaan itu) siswa yang memiliki 

sikap yang baik hanya sedikit dari jumlah responden sedangkan pada umunya 

prilaku siswa berada pada kategori sedang, dan aspek cognition (penilaian) 

siswa memiliki sikap baik pada aspek ini separuh dari responden memiliki 

penilaian yang baik sedangkan separuhnya lagi berada pada kategori sedang. 

Sikap siswa terhadap kegiatan layanan BK dapat disimpulkan bahwa separuh 

dari responden memiliki sikap yang baik dalam mengikuti proses kegiatan 

layanan BK jika dilihat dari ketiga aspek tersebut. 

 

2. Sikap siswa pada masing-masing Layanan BK 

Lebih lanjutnya untuk menjawab pertanyaan penelitian seperti apakah 

sikap siswa terhadap kegiatan layanan BK di sekolah dapat dilihat dari sikap 

setiap layanan yang diuraikan sebagai berikut: 

Tabel. 19 

Sikap Siswa terhadap kegiatan layanan BK  

Per-layanan 

 

No. 

Responden 

Layanan 

I II III IV V 

1 
14 15 15 15 14 

2 16 16 17 18 18 

3 13 13 13 15 13 

4 14 16 17 18 16 

5 15 17 14 17 14 

6 12 15 13 11 14 

7 16 13 11 16 11 

8 9 14 10 10 12 

9 16 17 16 18 15 

10 13 15 16 14 18 

11 14 15 16 13 14 
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12 17 17 17 17 18 

13 15 14 15 11 14 

14 15 14 14 11 14 

15 15 14 16 13 14 

16 10 11 10 12 10 

17 13 15 15 11 14 

18 14 16 16 17 14 

19 15 17 17 17 16 

20 13 15 16 11 14 

21 16 11 12 14 15 

22 13 15 16 17 15 

23 12 17 16 12 16 

24 12 17 13 15 15 

25 9 15 10 14 14 

26 17 15 15 17 16 

27 13 15 12 17 14 

28 12 11 13 13 12 

29 12 14 13 13 12 

30 15 15 15 15 15 

31 17 18 14 15 17 

32 13 15 16 14 15 

33 13 15 14 15 14 

34 13 17 15 14 15 

35 15 11 12 14 13 

36 10 16 14 11 12 

37 14 14 10 10 14 

38 15 12 16 17 12 

39 14 15 12 12 15 

40 15 16 15 15 15 

41 12 13 13 12 11 

42 13 16 13 17 17 

43 11 11 9 11 11 

44 10 11 12 12 12 

45 11 16 14 11 13 

46 15 13 13 17 12 

47 12 12 14 12 15 

48 12 15 12 10 11 

49 13 13 14 13 12 

50 16 12 16 15 12 

51 13 14 12 17 13 

52 11 10 11 13 14 
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53 16 15 18 18 15 

54 14 16 15 16 15 

55 16 17 13 15 14 

56 15 15 13 17 17 

57 12 11 11 12 12 

58 12 16 11 14 15 

59 12 13 15 17 14 

60 12 12 12 9 13 

61 11 13 11 12 12 

62 16 18 16 17 16 

63 14 15 13 13 11 

64 15 15 14 15 14 

65 11 12 13 14 14 

66 15 15 15 18 18 

67 10 15 12 13 13 

68 15 17 13 18 12 

69 12 16 11 12 13 

70 13 11 13 14 13 

71 16 17 16 15 17 

 

 Keterangan: 

I. Layanan Orientasi 

II. Layanan Penempatan dan Penyaluran 

III. Layanan Konten 

IV. Layanan Informasi. 

V. Layanan Konseling Individual 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 5 layanan yang 

akan dilihat sikapnya, yaitu layanan orientasi, layanan penempatan dan 

penyaluran, layanan konten, layanan informasi dan layanan konseling 

individual.  

Berdasarkan 5 layanan tersebut masing-masing responden memiliki 

sikap yang berbeda-beda satu sama lainnya. Ada yang memperoleh skor 

tertinggi dan ada juga sebaliknya. Lebih jelasnya, perolehan skor dan kategori 

yang dicapai responden pada masing-masing layanan tersebut akan dijelaskan 

di bawah ini: 
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a. Sikap siswa  terhadap kegiatan layanan orientasi. 

Layanan orientasi ini terdiri dari 6 item pernyataan dengan skor 

maksimal 18 dan skor minimal 6, dengan rentangan interval kelas 4 Maka 

didapatkan sebagai berikut: 

 

 

Tabel. 20 

Frekwensi Sikap Siswa terhadap terhadap layanan orientasi 

 

No Interval Kategori f % 

1 14 – 18 Baik 34 47,9 

2 10 – 13 Sedang 35 49,3 

3 6 – 9 Tidak Baik 2 2,8 

Jumlah 71 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa dari 71 responden, 

34 responden memiliki sikap yang baik terhadap layanan orientasi dengan 

perolehan persentase 47,9%, kemudian 35 responden berada pada kategori 

sedang dengan persentase 49,3%. Sedangkan 2,8% memiliki sikap yang 

tidak baik terhadap layanan orientasi dengan jumlah responden 2 orang 

dari 71 jumlah responden.  

 Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa separuh dari 

responden memiliki sikap yang baik terhadap layanan orientasi dan 

separuhnya lagi berada pada sikap sedang. Sedangkan dari jumlah 

responden, juga ada responden memiliki sikap tidak baik terhadap layanan 

orientasi walaupun hanya pada kategori sangat sedikit.. Setiap sikap yang 

ditimbulkan oleh siswa tentu memiliki alasannya sendiri, berikut rekap 

alasan para siswa: 
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Tabel. 21 

Alasan Siswa 

No.Item Alasan Total 

7 

Materi tidak menarik 11 

Tidak menyukai Guru BK 2 

Materi menarik 36 

penyampaian Guru BK yang baik 28 

8 

Penyampaian guru BK tidak saya pahami 24 

Materi yang menarik bagi saya 22 

Penyampaian guru BK jelas 18 

pembahasan yang bermanfaat untuk saya 13 

9 

Paham dengan materi 18 

Materi bermanfaat bagi saya  20 

Malas untuk bertanya 18 

Tidak paham dengan materi 14 

10 

Penyampaian guru BK tidak tegas 14 

Materi yang dibahas lucu 31 

Materi yang dibahas bermanfaat bagi saya 20 

Penyampaian guru BK tegas 7 

11 

Jadi pedoman kedepanya bagi saya 36 

Menambah wawasan saya terhadap lingkungan 

baru 

22 

Saya tidak begitu paham dengan penjelasan yang 

ada 

12 

Tidak ada manfaat yang di rasa 5 

12 

Saya tidak begitu paham dengan penjelasan yang 

ada 

16 

Saya kurang fokus 20 

Jadi pedoman kedepanya bagi saya 20 

Menambah wawasan saya terhadap lingkungan 

baru 

19 

 

Berdasarkan tabel di atas responden yang memiliki sikap yang 

baik terhadap layanan penempatan dan penyaluran ketika menjawab 

pernyataan positif menjawab “selalu” dan pernyataan negatif menjawab 

“tidak pernah” dan “kadang-kadang”. Salah satu alasan berdasarkan tabel 

di atas bahwa siswa akan memperoleh wawasan terkait dengan materi 

yang dibahas, yang mana 36 jumlah responden memberi  alasan untuk 
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layanan orientasi. Siswa juga mau mengikuti layanan orientasi karena 

layanan orientasi dapat memberikan manfaat baginya dengan jumlah 

responden memberi alasan 20 orang, dan alasan-alasan lainnya dapat 

dilihat pada ulasan tabel di atas.  

Sejalan dengan itu, ada juga sebagian siswa yang memiliki sikap 

yang sedang hingga tidak baik terhadap layanan orientasi, yang mana 

responden tersebut ketika menjawab pernyataan, responden memberikan 

jawaban “kadang-kadang” dan bahkan “tidak pernah”. Alasan-alasan 

responden tersebut berupa materi yang tidak menarik dengan jumlah 

respondenya 11 orang, tidak menyukai guru BK dengan 2 orang, dan 

seterusnya berdasarkan ulasan data tabel di atas. 

 

b. Sikap siswa terhadap layanan penempatan dan penyaluran 

Layanan penempatan dan penyaluran ini terdiri dari 6 item 

pernyataan dengan skor maksimal 18 dan skor minimal 6, dengan 

rentangan interval kelas 4. Maka hasilnya sebagai berikut: 

Tabel. 22 

Frekwensi Sikap Siswa terhadap layanan penempatan dan penyaluran 

No Interval Kategori f % 

1 14 – 18 Baik 50 70,4 

2 10 – 13 Sedang 21 29,6 

3 6 – 9 Tidak Baik - - 

Jumlah 71 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa dari 71 responden 

terdapat 50 responden yang memiliki sikap yang baik terhadap layanan 

penempatan dan penyaluran dengan perolehan persentase 70,4%, 21 

responden berada pada kategori sedang dengan persentase 29,6%. Untuk 

kategori tidak baik, responden tidak ada yang mengalaminya.  
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Data yang diperoleh pada tabel di atas menggambarkan sikap 

siswa terhadap layanan penempatan dan penyaluran, dimana pada 

umumnya siswa memiliki sikap yang baik terhadap layanan penempatan 

dan penyaluran. Hanya sedikit responden memiliki sikap sedang terhadap 

layanan penempatan dan penyaluran. Hal ini tentu para responden 

memiliki alasannya masing-masing, berikut rekap alasan responden: 

Tabel. 23 

Alasan Siswa 

No.Item Alasan Total 

19 

Tidak sesuai dengan potensi saya 21 

Arahan yang tidak jelas  9 

Terdapat kesesuaian potensi yang dimiliki 22 

Penyampaian Guru BK mudah dipahami 18 

20 

Guru BK mengarahkan sesuai potensi saya 46 

Penjurusan sesuai dengan minat saya 10 

Penjurusan tidak sesuai dengan potensi saya 11 

Penjurusan sekarang sulit untuk saya jalani 7 

21 

Tidak menyukai ektrakurikuler yang saya jalani 15 

Malas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 12 

Dapat mengembangkan potensi saya 32 

Banyak manfaat yang saya dapatkan 10 

Guru BK tidak pernah merekomendasikan 2 

22 

Sesuai dengan potensi saya 27 

Penting untuk saya lakukan 25 

Malas melakukannya 12 

Saran yang diberikan tidak saya sukai 5 

Guru BK tidak memberi saran 2 

Kadang suka dan tidak 1 

Kadang tidak sesuai dengan potensi saya 1 

23 

Menjawab kebingungan saat akan memilih 

penjurusan 

18 

Jurusan sekarang sesuai potensi saya 41 

Jurusan sekarang bukan minat saya  7 

Saya tidak mengerti arahan guru BK 4 

Jurusan sesuai minat saya 1 

24 

Saya kurang  terbuka pada guru BK 20 

Guru BK tidak bisa mengarahkan saya 3 

Guru BK bisa memahami minat dan potensi saya 32 
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Saya menjelaskan minat dan potensi saya pada guru 

BK 

9 

 

Berdasarkan tabel di atas responden yang memiliki sikap yang 

baik terhadap layanan penempatan dan penyaluran ketika menjawab 

pernyataan positif menjawab “selalu” dan pernyataan negatif menjawab 

“tidak pernah” dan “kadang-kadang”. Alasan yang diberikan berdasarkan 

jawaban  diantaranya terdapat kesesuaian potensi yang dimiliki dengan 22 

responden, penyampaian guru BK mudah dipahami dengan 18 responden 

yang memberi alasan, dan seterusnya berdasarkan tabel di atas. 

Selanjutnya untuk responden yang memiliki sikap sedang, 

responden ketika menjawab pernyataan positif pada umumnya 

memberikan jawaban “kadang-kadang” dan bahkan ‘tidak pernah”. Untuk 

pernyataan negatif responden memberikan jawaban “selalu” dan “kadang-

kadang”. Alasan yang diberikan diantaranya tidak sesuai dengan potensi 

saya dengan 21 responden yang memberi alasan, arahan yang tidak jelas 

terdapat 9 responden, dan seterusnya berdasarkan tabel di atas.  

 

c. Sikap siswa terhadap layanan konten. 

Layanan konten ini terdiri dari 6 item pernyataan dengan skor 

maksimal 18 dan skor minimal 6, dengan rentangan interval kelas 4. 

Maka dapat dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel. 24 

Frekwensi Sikap Siswa terhadap layanan konten 

No Interval Kategori f % 

1 14 – 18 Baik 37 52,1 

2 10 – 13 Sedang 33 46,5 

3 6 – 9 Tidak Baik 1 1,4 

Jumlah 71 100 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami 52,1% dengan jumlah 

responden 37 orang dari 71 responden memiliki sikap baik terhadap 

layanan konten, sedangkan pada kategori sikap sedang persentasenya 

adalah 46,5% dengan jumlah responden 33 orang. Untuk kategori yang 

tidak baik ada 1 orang dari 71 responden dengan persentase 1,4%.  

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa separuh dari responden  memiliki sikap yang baik, 

separuh lagi memiliki sikap yang sedang dan sangat sedikit yang 

memiliki sikap tidak baik terhadap layanan konten. Dalam hal ini tentu 

para responden juga memiliki alasannya masing-masing, berikut rekap 

alasan responden: 

Tabel. 25 

Alasan Siswa 

No.Item Alasan Total 

13 

Materi tidak menarik  13 

Tidak menyukai Guru BK 5 

Materi menarik 43 

Menyukai guru BK  8 

14 

Penyampaian guru BK menyenangkan 38 

Materi yang menarik bagi saya 20 

Penyampaian guru BK kaku 8 

Materi yang membosankan 4 

Guru BK sangat ramah dan nyaman 1 

15 

Materi yang membosankan 25 

Tidak menyukai Guru BK 8 

Materi yang menarik 30 

Penjelasan yang tidak saya pahami 11 

16 

Bermanfaat bagi saya 47 

Mudah dilakukan 12 

Tidak ada manfaat bagi saya 6 

sulit untuk dilakukan 14 

17 

Materi yang sulit dimengerti 21 

Guru BK tidak bisa mengajak siswa kedalam suasana 

layanan 

5 

Saya fokus mendegarkan arahan 21 
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Pembahasan menambah wawasan saya 22 

Apa yang disampaikan sangat berguna untuk saya 1 

18 

Penyampaian yang kaku 26 

Guru BK tidak menguasai materi 4 

Penyampaian yang bagus 29 

Guru BK menguasai materi 14 

Guru BK mengajari sampai kami mengerti 1 

 

Berdasarkan tabel di atas responden yang memiliki sikap yang 

baik terhadap layanan penempatan dan penyaluran ketika menjawab 

pernyataan positif menjawab “selalu” dan pernyataan negatif menjawab 

“tidak pernah” dan “kadang-kadang”.  Alasan yang diberikan oleh 

responden berdasarkan tabel di atas diantaranya materi yang menarik 

dengan jumlah responden memberi alasan 43 responden, menyukai guru 

BK dengan 8 responden memberikan alasan dan alasan lainnya yang 

terdapat pada tabel di atas. 

Selanjutnya untuk responden yang memiliki sikap sedang, 

responden ketika menjawab pernyataan positif pada umumnya 

memberikan jawaban “kadang-kadang” dan bahkan ‘tidak pernah”. Untuk 

pernyataan negatif responden memberikan jawaban “selalu” dan “kadang-

kadang”. Alasan yang diberikan diantaranya materi yang tidak menarik 

dengan jumlah rewsponden memberi alasan 13 orang, alasan tidak 

menyukai guru BK 5 orang  dan alasan lainnya yang tertera pada tabel di 

atas . 

 

d. Sikap siswa terhadap layanan informasi 

Layanan informasi ini terdiri dari 6 item pernyataan dengan skor 

maksimal 18 dan skor minimal 6, dengan rentangan interval kelas 4. 

Maka dapat dikategorikan sebagai berikut: 
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Tabel. 26 

Frekwensi Sikap Siswa terhadap Layanan informasi 

 

No Interval Kategori f % 

1 14 – 18 Baik 42 59,2 

2 10 – 13 Sedang 28 39,4 

3 6 – 9 Tidak Baik 1 1,4 

Jumlah 71 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa dari 71 responden 

terdapat 42 orang responden yang memiliki sikap baik terhadap layanan 

informasi dengan persentase 59,2%, sedangkan pada kategori sedang 

dimiliki oleh 28 orang responden dengan persentase 39,4%, dan 1,4% 

responden memiliki sikap yang tidak baik terhadap layanan informasi 

dengan jumlah responden 1 orang.  

Berdasarkan data yang diperoleh di atas dapat dipahami bahwa 

sikap terhadap layanan informasi separuh dari responden memiliki sikap 

yang baik terhadap layanan,separuh lagi memiliki sikap sedang dan hanya 

sedikit responden memiliki sikap tidak baik terhadap layanan informasi. 

Sikap yang ditampilkan siswa memiliki alasannya masing-masing. 

Berikut rekap alasan para responden di antaranya:  

Tabel. 27 

Alasan Siswa 

No.Item Alasan Total 

1 

Mengganggu saya saat mendengarkan guru BK 38 

Informasi bermanfaat bagi saya 20 

Saya tidak memperhatikan guru BK 9 

Saya ikut meribut di kelas 4 

2 

Membuang waktu saja 9 

Penyampaian guru BK membosankan 20 

Penyampaian guru BK menarik 24 

Menambah wawasan saya 20 

3 
Materi membosankan 22 

Tidak menyukai Guru BK 7 
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Informasi ini penting bagi saya 31 

Materi yang menarik 14 

4 

Informasi tidak penting bagi saya 11 

Penyampaian informasi tidak menarik 14 

Informasi ini penting bagi saya 34 

Materi yang menarik 12 

5 

Materi yang diberikan mudah dipahami 38 

Materi dikemas secara menarik 28 

Tidak mengerti dengan pembahasan 10 

Saya tidak memperhatikan 1 

6 

Tidak menambah wawasan 8 

Materi membosankan 9 

Menambah ilmu dan wawasan saya 42 

Pedoman bagi saya kedepannya 14 

 

Berdasarkan tabel di atas responden yang memiliki sikap yang 

baik terhadap layanan penempatan dan penyaluran ketika menjawab 

pernyataan positif menjawab “selalu” dan pernyataan negatif menjawab 

“tidak pernah” dan “kadang-kadang”.  Alasan yang diberikan oleh 

responden berdasarkan tabel di atas diantaranya Informasi bermanfaat 

bagi saya dengan 20 responden, penyampaian guru BK menarik dengan 

24 responden yang memberi alasan, dan seterusnya berdasarkan tabel di 

atas. 

Selanjutnya untuk responden yang memiliki sikap sedang, 

responden ketika menjawab pernyataan positif pada umumnya 

memberikan jawaban “kadang-kadang” dan bahkan ‘tidak pernah”. Untuk 

pernyataan negatif responden memberikan jawaban “selalu” dan “kadang-

kadang”. Alasan yang diberikan diantaranya membuang waktu saja 

dengan 9 responden yang memberi alasan, penyampaian guru BK yang 

membosannkan terdapat 20 responden yang memberikan alasan, dan 

seterusnya berdasarkan tabel di atas.  
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e. Sikap siswa terhadap layanan konseling individual 

Layanan konseling individual ini terdiri dari 6 item pernyataan 

dengan skor maksimal 18 dan skor minimal 6, dengan rentangan interval 

kelas 4. Maka dapat dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel. 28 

Frekwensi Sikap Siswa terhadap layanan Konseling Individual 

 

No Interval Kategori f % 

1 14 – 18 Baik 45 63,4 

2 10 – 13 Sedang 26 36,6 

3 6 – 9 Tidak Baik - - 

Jumlah 71 100 

   

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa dari 71 responden 

terdapat 44 orang responden yang memiliki sikap baik terhadap layanan 

konseling individual dengan persentase 62%. Sedangkan pada kategori 

netral dialami oleh 27 orang responden dengan persentase 38%. Kategori 

sikap tidak baik responden tidak ada yang memiliki sikap tersebut. 

Berdasarkan data yang diperoleh di atas dapat dipahami bahwa 

sikap terhadap layanan konseling individual pada umumnya siswa 

memiliki sikap yang baik terhadap layanan, hanya sedikit siswa saja yang 

memiliki sikap sedang terhadap layanan informasi. Baiknya sikap siswa 

dan sedang tentu responden memiliki alasannya masing-masing. Berikut 

rekap alasan para responden di antaranya:  

Tabel. 29 

Alasan Siswa 

No.Item Alasan Total 

25 

Masalah yang terentaskan 22 

Guru BK begitu membantu 31 

Masalah saya tidak terentaskan 5 

Nasehat yang diberikan sulit dipahami 9 

Tidak pernah ke ruang BK 7 

26 
Penyampaian guru BK tidak menyenangkan 11 

Saran tidak sesuai dengan masalah saya 11 



75 
 

 
 

Guru BK yang simpati 24 

Saran sesuai dengan masalah saya 26 

Tidak pernah konseling 2 

27 

Terasa berat dilakukan 14 

Komitmen yang membingungkan 10 

Ingin masalah cepat terselesaikan 22 

Komitmen baik untuk diri saya 22 

Tidak pernah konseling 1 

28 

Takut untuk memandang guru BK 10 

Sudah terbiasa seperti itu 15 

Agar dapat bisa memahami yang dikatakan Guru BK 22 

Supaya menghargai orang lain berbicara 23 

Tidak pernah melakukan hal ini 2 

29 

Solusi yang didapatkan bagus 30 

Guru BK bisa untuk dipercaya 22 

Saya bisa mengatasi masalah saya sendiri 15 

Saya tidak mau orang lain mengetahui masalah saya 7 

30 

Solusi yang diberikan tidak sesuai dengan masalah 

saya 

4 

Terlihat raut muka yang tidak simpati 13 

Terlihat kesungguhan guru BK ingin menolong saya 36 

Keramahan guru BK pada saya 18 

 

Berdasarkan tabel di atas responden yang memiliki sikap yang 

baik terhadap layanan penempatan dan penyaluran ketika menjawab 

pernyataan positif menjawab “selalu” dan pernyataan negatif menjawab 

“tidak pernah” dan “kadang-kadang”. Alasan yang diberikan oleh 

responden berdasarkan tabel di atas diantaranya masalah yang terentaskan 

dengan 22 responden, guru BK begitu membantu dengan 31 responden 

yang memberi alasannya, dan alasan lainnya yang ada pada tabel di atas.  

Selanjutnya untuk responden yang memiliki sikap sedang, 

responden ketika menjawab pernyataan positif pada umumnya 

memberikan jawaban “kadang-kadang” dan bahkan ‘tidak pernah”. Untuk 

pernyataan negatif responden memberikan jawaban “selalu” dan “kadang-

kadang”.Alasan yang diberikan diantaranya masalah tidak terentaskan 
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dengan 5 responden yang memberi alasan, nasehat yang diberikan sulit 

dipahami terdapat 9 responden yang memberikan alasan, dan lainnya 

terdapat pada tabel di atas.  

 

C. Pembahasan 

Siswa yang sikap dimilikinya positif atau baik terhadap kegiatan layanan 

tentu akan mendapatkan manfaat dari kegiatan layanan yang diberikan di sekolah 

serta pemberian layanan oleh guru BK tentu akan berjalan dengan efektif dan 

tercapai tujuan dari layanan yang diberikan. Namun sebaliknya siswa yang 

sikapnya tidak baik atau negatif terhadap kegiatan layanan BK maka manfaat 

dari layanan tidak akan dirasakan dan proses pemberian layanan akan sia-sia di 

lakukan oleh guru BK. Seperti yang dikatakan prayitno manfaat yang didapatkan 

“tahu: dari tidak tahu menjadi tahu, bisa: dari tidak bisa menjadi bisa, mau: dari 

tidak mau menjadi mau, biasa: dari tidak biasa menjadi terbiasa dan ikhlas: dari 

tidak ikhlas menjadi ikhlas”. (2012: 6).  

Dalam kegiatan layanan BK tentu ada faktor yang mempengaruhi 

memanfaatkan layanan BK yaitu salah satunya sikap. Menurut Romadhon 

“Faktor yang mempengaruhi memanfaatkan layanan BK dapat dilihat dari 

aspeknya yang meliputi: adanya masalah yang timbul, motivasi diri, sikap, 

keluarga, guru BK, fasilitas, teman pergaulan, dan media yang digunakan”. 

(2016: 650)  

Sikap yang dimiliki oleh seseorang memiliki 3 apek sikap yaitu affect, 

behavior, dan cognition. “Affect adalah perasaan yang timbul (senang/tidak 

senang), behavior adalah perilaku yang mengikuti perasaan itu (tindakan) dan 

cognition adalah penilaiaan terhadap objek sikap (bagus/tidak bagus)” Sarwono 

S.W, 2010: 201). Jika ketiga aspek-aspek yang  yang dimiliki oleh seseorang 

baik tentu sikap yang dimiliki baik, dan sebaliknya jika ketiga aspek negatif 

maka sikap yang dimiliki negatif.    
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Untuk lebih rincinya, dapat dilihat tingkat sikap siswa, per aspek yang 

penulis jabarkan sebagai berikut: 

1. Aspek affect: perasaan siswa yang timbul terhadap kegiatan layanan BK 

di sekolah 

Aspek affect ini terdiri dari 2 indikator yang masing-masing terdiri dari 

5 layanan BK yang telah diberikan oleh guru BK di sekolah. Layanan-layanan 

yang dimaksud yaitu layanan orientasi, layanan penempatan dan penyaluran, 

layanan konten, layanan informasi dan layanan konseling individual.  

Berdasarkan indikator yang ada akan terlihat seperti apakah sikap 

siswa terhadap kegiatan layanan BK yang ditinjau dari aspek affect, dimana 

berdasarkan angket yang disebarkan didapatkan data bahwa pada aspek affect 

ini yang terdiri dari 10 item pernyataan dengan skor maksimal 30 dan skor 

minimal 10, maka panjang kelas interval adalah 7 dengan banyak kelasnya 3. 

Sikap siswa terhadap kegiatan layanan BK dilihat dari aspek affect ini 

diketahui separuh dari jumlah responden adalah baik. Hal ini terlihat dari 

perolehan persentase baik yaitu 50,7% dengan jumlah responden 36 orang, 

sedangkan 49,3% memiliki sikap yang sedang dengan jumlah responden 35 

orang, maksudnya sedang disini perasaan yang timbul pada responden 

memiliki perasaan yang kurang baik terhadap kegiatan layanan.  

Sedangkan pada aspek affect tidak ada responden yang ada pada 

kategori yang tidak baik . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap 

siswa terhadap layanan BK jika ditinjau dari aspek affect ini adalah pada 

kategori baik dan  kategori sedang. Baiknya sikap siswa terhadap layanan BK 

ini dapat terlihat dari senangnya siswa terhadap kegiatan layanan BK yaitu 

layanan orientasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konten, 

layanan informasi dan layanan konseling individual. Untuk sikap yang sedang 

siswa memiliki. Sedangkan untuk sikap yang sedang siswa kadang-kadang 

senang terhadap layanan dan bahkan  tidak pernah 
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Jadi dari data data yang diperoleh tersebut dapat diketahui bahwa 

siswa SMAN 2 Batusangkar separuhnya memiliki perasaan yang senang 

terhadap kegiatan layanan BK di sekolah. Siswa merasa senang dengan 

komponen layanan BK yaitu guru BK selaku pemberi materi dan materi yang 

diberikan guru BK  serta siswa senang menjalani proses pada saat kegiatan 

layanan BK. Sebagaimana yang dipaparkan Sarwono bahwa “sikap 

merupakan istilah yang mencerminkan perasaan senang, tidak senang ataupun 

perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu.”(2010: 201) 

Siswa menyenangi kegiatan layanan BK, karena layanan BK yang ada 

membantu mengatasi masalah siswa, menambah wawasan siswa, 

penyampaian guru BK yang menarik, materi yang menarik dan alasan lainnya. 

Sedangkan untuk siswa yang tidak senang atau biasa-biasa saja terdapat 

alasan bahwa materi yang tidak menarik, penyampaian guru BK 

membosankan dan ada juga yang tidak menyukai guru BK itu sendiri. Jadi 

dapat disimpulkan separuh dari siswa mampu menampilkan perasaannya 

terhadap proses kegiatan layanan untuk memanfaatkan kegiatan layanan yang 

diberikan guru BK di sekolah dengan baik dan optimal.  

 

2. Aspek behaviour: perilaku yang mengikuti perasaan  siswa terhadap 

kegiatan layanan BK di sekolah 

Aspek behaviour ini juga terdiri dari 2 indikator yang masing-masing 

terdiri dari 5 layanan BK yang telah diberikan oleh guru BK di sekolah. 

Layanan yang dimaksud yaitu layanan orientasi, layanan penempatan dan 

penyaluran, layanan konten, layanan informasi dan layanan konseling 

individual.  

 Berdasarkan indikator yang ada akan terlihat seperti apakah sikap 

siswa terhadap kegiatan layanan BK yang ditinjau dari aspek behaviour, 

dimana berdasarkan angket yang disebarkan didapatkan data bahwa pada 
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aspek behaviour ini yang terdiri dari 10 item pernyataan dengan skor 

maksimal 30 dan skor minimal 10, maka panjang kelas interval adalah 7 

dengan Banyak kelas 3. Diketahui bahwa sikap siswa terhadap kegiatan 

layanan BK dilihat dari aspek behavior, sedikit dari jumlah responden adalah 

baik. Hal ini terlihat dari perolehan persentase yaitu 33,8% dengan jumlah 

responden 24 orang, sedangkan 66,2% memiliki sikap yang sedang dengan 

jumlah responden 47 orang. Sedangkan pada aspek behaviour responden yang 

kategori tidak baik, tidak ada siswa yang memilikinya. 

Disimpulkan bahwa sikap siswa terhadap layanan BK jika ditinjau dari 

aspek behaviour ini hanya sedikit yang memiliki kategori baik. Baiknya sikap 

siswa terhadap layanan BK ini dapat terlihat dari perilaku positif yang 

ditimbulkan siswa terhadap kegiatan layanan BK yaitu layanan orientasi, 

layanan penempatan dan penyaluran, layanan konten, layanan informasi dan 

layanan konseling individual. Sedangkan untuk siswa yang memiliki sikap 

sedang pada umunya responden mengalaminya. Sikap sedang siswa disini 

termasuk juga pada sikap yang kurang baik. 

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut dapat diketahui bahwa siswa 

SMAN 2 Batusangkar sedikit dari siswa memiliki perilaku yang baik terhadap 

kegiatan layanan BK di sekolah. Sobur dalam bukunya mengatakan “Sikap 

positif membuat seseorang akan membantu atau menolong maupun 

menyokong objek. Sikap negatif berarti berusaha menghindari, 

menghancurkan, atau merugikan objek”(2003: 361). Sikap siswa yang baik, 

siswa akan memanfaatkan layanan yang diberikan kepadanya, perilaku yang  

ditampilkannya diantaranya siswa berpartisipasi dengan baik berkaitan 

layanan yang ada seperti melakukan apa yang disuruh guru BK dan aktif pada 

saat layanan berlangsung. Disisi lain kedisiplinan siswa juga bagian dari 

perilaku siswa, kedisiplinan yang dimaksud diantaranya siswa mendengarkan 

guru BK dengan sungguh-sungguh dan tidak meributnya dengan temannya 
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pada saat layanan berlangsung. Sedangkan sebaliknya jika siswa memiliki 

sikap yang sedang atau tidak baik maka perilaku yang ditampilkan negatif. 

Siswa berperilaku baik terhadap kegiatan layanan BK, karena layanan 

BK yang ada penting untuk siswa itu sendiri siswa, menambah wawasan 

siswa, materi yang menarik dan alasan lainnya. Jadi dapat disimpulkan sikap 

siswa pada aspek behaviour terhadap kegiatan layanan BK di sekolah pada 

sedikit dari siswa berperilaku untuk memanfaatkan kegiatan layanan yang 

diberikan guru BK di sekolah dengan baik. 

 

3. Aspek cognition: penilaian siswa terhadap kegiatan layanan BK di 

sekolah  

Aspek cognition ini juga terdiri dari 2 indikator yang masing-masing 

terdiri dari 5 layanan BK yang telah diberikan oleh guru BK di sekolah. 

Layanan-layanan yang dimaksud yaitu layanan orientasi, layanan penempatan 

dan penyaluran, layanan konten, layanan informasi dan layanan konseling 

individual.  

Berdasarkan indikator yang ada akan terlihat seperti apakah sikap 

siswa terhadap kegiatan layanan BK yang ditinjau dari aspek cognition, 

dimana berdasarkan angket yang disebarkan didapatkan data bahwa pada 

aspek cognition ini yang terdiri dari 10 item pernyataan dengan skor maksimal 

30 dan skor minimal 10. Panjang kelas interval adalah 7 dengan banyak 

kelasnya 3.  

Diketahui sikap siswa terhadap kegiatan layanan BK dilihat dari aspek 

cognition separuh dari responden adalah baik. Hal ini terlihat dari perolehan 

persentase yaitu 50,7% dengan jumlah responden 36 orang, 49,3% memiliki 

sikap yang sedang dengan responden 35 orang, Sedangkan pada aspek 

cognition responden yang kategori tidak baik, tidak ada siswa yang 

mengalaminya 
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Dengan demikian sikap siswa terhadap layanan BK jika ditinjau dari 

aspek cognition ini yaitu pada kategori baik separuh dari siswa memilikinya. 

Baiknya sikap siswa terhadap layanan BK ini dapat terlihat dari penilaian 

yang bagus dari siswa terhadap hasil yang didapat dari kegiatan layanan BK 

yaitu layanan orientasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konten, 

layanan informasi dan layanan konseling individual.  

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut dapat diketahui bahwa siswa 

SMAN 2 Batusangkar separuh siswa memiliki cognition yang bagus terhadap 

kegiatan layanan BK di sekolah. Siswa berpersepsi/ beranggapan manfaat 

mengikuti layanan BK di sekolah itu bagus untuk dirinya dan penilaian proses 

pada saat kegiatan layanan BK berlangsung. “Sikap seseorang terbentuk 

melalui persepsi yaitunya proses pengorganisasian dan penginterpretasian 

stimulus yang diterima oleh individu yang berlangsung secara integrated 

dalam diri individu sehingga stimulus tersebut mempunyai arti.”(walgito, 

2010: 213). Sedangkan untuk siswa yang memiliki kategori sedang hingga 

tidak baik beranggapan tidak ada manfaat yang akan ia dapatkan ketika 

mengikuti layanan BK di sekolah. 

Penilaian kegiatan layanan BK baik oleh siswa, karena pada saat 

layanan BK berlangsung materi yang dibahas menarik, mampu membantu 

mengatasi masalah siswa, menambah wawasan siswa, penyampaian guru BK 

yang menarik, materi yang menari dan alasan lainnya. Sedangkan penilaiaan 

yang tidak baik dikarenakan materi yang dibahas tidak menarik, tidak 

menambah wawasan dan lainnya. Jadi dapat disimpulkan sikap siswa pada 

aspek cognition terhadap kegiatan layanan BK di sekolah separuhnya 

memiliki sikap baik, dan sisanya siswa siswa memiliki sikap sedang, maka 

dengan kata lain sebagian siswa mampu memberi penilaiaan yang bagus 

terhadap hasil yang didapat untuk memanfaatkan kegiatan layanan yang 

diberikan guru BK di sekolah untuk dirinya sendiri.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan tentang sikap 

siswa terhadap pemanfaatan kegiatan layanan BK di SMAN 2 Batusangkar dapat 

disimpulkan bahwa sebagian siswa memiliki sikap yang baik terhadap kegiatan 

layanan BK di sekolah, dan sebagian siswa lagi memiliki sikap yang  sedang, dan 

tidak ada siswa yang memiliki sikap tidak baik terhadap kegiatan layanan BK di 

SMAN 2 Batusangkar. Baiknya sikap siswa tersebut terlihat dari perasaan siswa, 

perilaku siswa dan penilaiaan siswa terhadap kegiatan layanan BK yang 

ditampilkannya. dimana siswa senang, berperilaku baik, dan memiliki anngapan 

yang bagus terhadap kegiatan layanan BK yang telah diberikan di sekolah yakni 

layanan orientasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konten, layanan 

informasi dan layanan konseling individual.  

 

B. Implikasi  

Adapun implikasi dari penelitian ini terhadap sikap siswa yaitu dengan 

adanya penelitian ini dapat diketahui sikap yang dimiliki oleh siswa terhadap 

kegiatan layanan BK di sekolah yang dilihat pada 3 aspek sikap. Sikap yang 

ditampilkan oleh siswa juga memiliki alasannya masing-masing terhadap setiap 

layanan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti peroleh tentu 

akan mempunyai arah tindak lanjutnya untuk mempertahankan dan 

membuatnya lebih baik lagi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber 

informasi tentang seperti apakah sikap siswa terhadap kegiatan layanan BK di 

sekolah. Penelitian ini dapat dikembangkan untuk kemajuan ilmu terutama 

bidang Bimbingan Konseling. Hasil penelitian ini menjadi wacana bagi guru 

BK dan pembaca lainnya sebagai bahan atau referensi. 
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C. Saran 

 Berdasarkan  hasil penelitian yang telah penulis dapatkan tentang sikap 

siswa terhadap kegiatan layanan BK di sekolah, maka ada beberapa hal yang 

penulis sarankan di antaranya, kepada: 

1. Guru Pembimbing 

  Guru pembimbing diharapkan dapat mempertahankan dan 

mengembangkan menjadi lebih baik lagi sikap baik siswa tersebut terhadap 

layanan-layanan BK di sekolah agar siswa mampu serta merasakan manfaat 

dari layanan-layanan BK yang ada. Untuk mencapai semua itu maka guru 

pembimbing diharapkan dapat memberikan layanan kepada siswa dengan 

optimal lagi seperti membuat suasanan layanan itu asik, mengkemas materi 

layanan secara lebih menarik lagi, dan keramah-tamahan guru BK ditingkatkan 

lagi agar terjalin kedekatan yang lebih dengan siswa di sekolah 

2. Siswa  

Seluruh siswa diharapkan dapat mempertahankan sikap baiknya terhadap 

kegiatan layanan BK yang ada di sekolah dan meningkatkan motivasinya dalam 

mengikuti layanan agar dapat merasakan manfaat yang lebih optimal lagi 

sehingga dapat dilakukan dalam kehidupasn sehari-hari agar bisa terhindar dari 

kehidupan efektif sehari-hari terganggu (KEST.) 
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