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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 19 Banjarmasin 

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 19 Banjarmasin ini berciri khas 

sekolah umum yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Keberadaan sekolah 

ini diawali sekitar tahun 1984. Yang pertama kali berdiri secara operasionalnya pada 

tahun 1984 dan secara fisiknya didirikan SMP Negeri 19 ini pada tahun ajaran baru 

1985. Dahulu sebelum berdirinya SMP Negeri 19 ini termasuk desa yang tertinggal 

bisa dianggap desa yang jauh dari keramaian. 

SMP Negeri 19 Banjarmasin ini adalah salah satu sekolah umum Negeri yang 

berada di kecamatan Banjarmasin Selatan yang merupakan salah satu sekolah yang 

cukup di minati oleh siswa-siswi, meskipun keberadaan sekolah ini tidak strategis. 

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor dan Tap 

0557/0/1984 dengan nomor statistik sekolah 201156004074 dan didirikannya SMP 

Negeri 19 pada 20 November 1984.  

SMP Negeri 19 Banjarmasin  hingga sekarang mendapat penghargaan dengan 

akreditasi A. Siswa-siswi yang sekolah di SMP Negeri 19 Banjarmasin dilihat dari 

segi ekonominya termasuk siswa-siswi kelas menengah ke bawah. Adapun 

perioredisasi kepemimpinan SMP Negeri 19 Banjarmasin dari awal berdiri hingga 

sekarang dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 4.1 Priodesasi Kepemimpinan Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Banjarmasin 

 

NO NAMA PERIODE 

1 M. Yasin 1985-1989 

2 M. Taha 1989-1993 

3 Johansyah 1993-1997 

4 Johansyah Ideris 1997-1999 

5 Rusman 1999-2021 

6 Selamat, M.BA 2021-2007 

7 Ansyari 2007-2011 

8 Abd Gafar, M.BA 2011-2012 

9  Misran, S.Pd 2012-Sekarang 
Sumber Data: Dokumentasi SMPN 19 Banjarmasin 2013 

Secara geografis madrasah ini terletak di kota Banjarmasin, lebih spesifik lagi, 

sekolah ini terletak di Jalan AMD XII RT. 14 No. 39 Banjarmasin Selatan. Dengan 

batas-batas sebagai berikut: 

1. Sebelah Timur : Mesjid 

2. Sebelah Barat : Rumah Warga 

3. Sebelah Selatan : Sawah milik penduduk 

4. Sebelah Utara : Rumah warga 

a. Visi,  Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Banjarmasin adalah sebagai 

berikut: 

1) Berhasil dalam ujian sekolah dan ujian nasional 

2) Berhasil dalam meningkatkan kegiatan agama 

3) Trampil dalam tata boga, tata busana, dan air tawar. 

4) Berprestasi dalam karya ilmiah dan olah raga 

b. Misi, Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Banjarmasin adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengoptimalkan pembelajaran mulai perencanaan, pelaksanaan, 

pembelajaran, evaluasi, analisis, dan upaya perbaikan pengayaan serta 

program les dan program remedial. 
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2) Mendorong siswa untuk meningkatkan kegiatan keagamaan. 

c. Tujuan 

  Pendidikan yang dilaksanakan di SMPN 19 Banjarmasin ditujukan 

untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas cerdas, trampil, beriman, dan 

bertakwa, serta unggul dalam akademik dengan karakter listik. 

2. Sarana dan Prasarana SMP Negeri 19 Banjarmasin 

Untuk sarana dan prasarana yang tersedia terdiri dari beberapa buah bangunan 

yang dindingnya ulin dan lantainya beton, beratap genteng, dibatasi pagar yang 

berbatasan dengan jalan. SMP Negeri 19 ini mempunyai lapangan olahraga, parkiran 

sepeda motor dan sepeda. 

Berikut rincian sarana dan prasarana yang tersedia di SMP Negeri 19 

Banjarmasin: 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung 

dipergunakan dan menunjang proses pendidikan; khususnya proses belajar mengajar 

seperti; ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran lainnya. 

Sedangkan yang dimaksud prasarana pendidikan adalah faslitas yang secara tidak 

langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti; halaman 

sekolah, kolam-kolam yang berada ditengah sekolah yang ditanam bunga-bunga 

teratai secara tidak langsung komponen-komponen tersebut dapat membawa dampak 

kesejukan dan kenyamanan bagi siswa dalam belajar. 

Sarana dan prasarana dimanapun, termasuk di SMP Negeri 19 Banjarmasin ini 

memberikan kontribusi secara optimal dalam proses pembelajaran dan juga dapat 

menciptakan SMP Negeri 19 Banjarmasin yang bersih, rapi, sejuk dan nyaman. 

Sehingga terciptalah sekolah yang menyenangkan bagi guru, karywaan, maupun 

siswa. 
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Berdasarkan observasi dan dokumentasi sarana dan prasarana yang ada di 

SMP Negeri 19 Banjarmasin dalam keadaan baik dan optimal. Dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.2 Saranan dan Prasarana SMP Negeri 19 Banjarmasin 

NO SARANA DAN 

PRASARANA 

JUMLAH LUAS (m
2) 

1 Ruang teori kelas 15 buah 8,26 

2 Laboraturium 1 buah 120 

3 Laboraturium Bahasa 1 buah - 

4 Ruang Perpustakaan 1 buah 64 

5 Ruang Ketererampilan 1 buah - 

6 Ruang Serbaguna 1 buah 150 

7 Ruang UKS 1 buah 12 

8 Ruang BP/BK 1 buah 16 

9 Ruang Kepala Sekolah 1 buah 21 

10 Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 buah - 

11 Ruang Multimedia 1 buah - 

12 Ruang Guru 1 buah 81 

13 Ruang TU 1 buah 60 

14 Ruang Osis 1 buah 6 

15 K. Mandi/Wc Guru 3 buha 9 

16 K.Mandi/Wc Murid 3 buah 12 

18 Gudang 1 buah 20 

19 Ruang Ibadah 1 buah 64 
Sumber Data: Dokumentasi SMPN 19 Banjarmasin 

3. Guru dan Staf Tata Usaha 

a. Guru di SMP Negeri 19 Banjarmasin 

Keberhasilan proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan sangat 

tergantung dari peran guru yang inovatif, kreatif, dan profesional. Perkembangnan 

ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada dunia pendidikan: penerapan 

teknologi dan informasi dalam dunia pendidikan menuntut adanya keahlian dibidang 

tersebut agar dapat menggunakannya. Peningkatan guru diberikan dengan berbagai 

cara, diantaranya dengan memberikan pelatihan-pelatihan, seminar, kursus-kursus dan 

peningkatan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
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Pada tahun pelajaran 2012/2013  jumlah guru-guru yang ada di SMP Negeri 

19 Banjarmasin  33 orang. Laki-laki  6  orang dan perempuan  27 orang. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.4 Guru-Guru  SMP Negeri 19 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

NO NAMA 
JABATAN/MEGAJAR 

MATA PELAJARAN 
L/P GOL 

1 
Misran, S.Pd. Kepala Sekolah 

Matematika 
L 

IV/a 

2 
Gatot Purwanto, S.Pd. Wakil Kepala Sekolah 

Ips Sejarah 
L 

IV/a 

3 Dra. Hj. Norhasanah PAI dan BTA P IV/a 

4 Dra. Siti Rosdiah PAI dan BTA   

5 Hj. Amel Diah Noor, S.Pd. Fisika P IV/a 

6 Habibah, S.Pd. Mulok P IV/a 

7 Siti Aisyiah, S.Pd. Matematika P IV/a 

8 Basmansyah, S.Pd. Penjaskes L IV/a 

9 Hj. Wasijah, S.Pd. Bahasa Indonesia P IV/a 

10 Dra. Hj. Hernawati BP/BK P IV/a 

11 Hj. Rusmawati, S.Pd. Muatan Lokal dan IPS P IV/a 

12 Elvi Mahpiah, S.Pd. IPA (Biologi) P IV/a 

13 Yani Yuliastuti, S.Pd. IPA (Fisika) P IV/a 

14 Hj. Najibah, S.Pd. Ekonomi dan Seni Budaya P IV/a 

15 Maisyarah, S.Pd. Bahasa Indonesia P IV/a 

16 Munarti, S.Pd. Bahasa Inggris P IV/a 

17 Hirni, S.Pd. Bahasa Indonesia P IV/a 

18 Arpah, S.Pd. IPA dan BTA P IV/a 

19 Dra. Hj. Nursamah BP/BK P IV/a 

20 Hj. Ida Nurbainah, S.Pd. Bahasa Indonesia P IV/a 

21 Rohana Nurhayati, S.Pd Matematika P IV/a 

22 Badariah, S.Pd. Bahasa Inggris P IV/a 

23 Dra. Nor Fahriati IPS (Ekonomi) P III/d 

24 Pathani Penjaskes L III/c 

25 Erliyani, S.Pd Bahasa Indonesia P III/c 

26 Nor Azibah, S.Pd. IPS (Geografi) P III/c 

27 Ristawati Meisanti, S.Pa. PKN P III/c 

28 Arpiah, S.Pd. IPA P III/c 

29 Chapidz Baihki, S.Hut 
TIK, Matematika, dan Seni 

Budaya 
L 

III/b 

30 Zulfahrida, SE IPS dan Bahasa Indonesia P III/b 

31 Juli Eka Nugraheni, S.P 
Bahasa Inggris dan 

Matematika 
P 

III/b 

32 Cahyo Purwandi, S.Pd. Seni Budaya L III/a 

33 Lisda Warhamni, S.Pd. BP/BK P GTT 
Sumber Data: Dokumentasi SMPN 19 Banjarmasin 2013 
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b. Daftar nama tata usaha dan staf 

 Pada tahun pelajaran 2012/2013 jumlah tata usaha dan staf yang ada di SMP 

Negeri 19 Banjarmasin  6 orang. Laki-laki 3 orang dan perempuan 3 orang. 

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5. Tata Usaha SMP Negeri 19 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2012/2013 

NO NAMA JABATAN L/P GOL 

1 Hj. Fahriawati Pelaksana P III/b 

2 Muslim Pelaksana L III/b 

3 Munarti Pelaksana P III/b 

4 Muhammad Pelaksana L III/d 

5 Nor Ipansyah Pelaksana L II/c 

6 Rahma Dewi M.A.Md Pelaksana P II/c 
Sumber Data: Dokumentasi SMPN 19 Banjarmasin 2013 

4. Jumlah Siswa SMPN 19 Banjarmasin 

  Pada tahun pelajaran 2012/2013 jumlah siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 

19 Banjarmasin  204 orang siswa. Laki-laki   orang dan perempuan  307 orang. Untuk 

lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Jumlah Siswa di SMP Negeri 19 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

NO KELAS 
JENIS KELAMIN 

JUMLAH 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 VII 90 100 190 

2 VIII 54 105 159 

3 IX 60 102 162 

JUMLAH 204 307 511 
Sumber Data: Dokumen SMPN 19 Banjarmasin 2013 
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B. Penyajian Data 

Temuan data yang diperoleh tentang kinerja konselor dalam rangka 

penerapan disiplin yang disajikan berikut ini menunjukan hasil penelitian yang 

diperoleh baik melalui observasi, wawancara maupun dokumenter. Teknik wawancara 

tidak hanya kepada guru bimbingan konseling tetapi dilakukan juga kepada kepala 

sekolah dan siswa untuk informasi data. 

Data yang berhubungan dengan kinerja konselor dalam rangka penerapan 

disiplin di SMP Negeri 19 Banjarmasin meliputi: 

 

1. Kinerja Guru Bimbingan Konseling dalam Rangka Menerapkan Disiplin di 

SMP Negeri 19 Banjarmasin. 

a. Perencanaan program bimbingan konseling 

Seorang guru pembimbing yang profesional biasanya mempunyai persiapan 

atau perencanaan bimbingan konseling yaitu, program jangka panjang (program 

tahunan dan semesteran) dan program jangka pendek (silabus dan satuan layanan). 

Mereka membuat perencanaan dan musyawarah demi kelancaran program bimbingan 

konseling. Disini ada beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja konselor dalam 

menjalankan tugasnya sebagai konselor dalam melaksanakan program bimbingan 

konseling di sekolah meliputi: 

1) Program Tahunan 

Program tahunan ini dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun tertentu 

dalam jenjang pendidikan, Program bimbingan merupakan sejumlah kegiatan 

bimbingan yang harus terencana dan terorganisir selama periode tertentu agar 

pembimbing benar-benar memahami apa yang akan dilakukan selama periode satu 
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tahun ajaran itu, kegiatan apa, kapan, siapa yang bertugas melakukan semuanya harus 

jelas, sehingga tidak terjadi kekacauan dalam melaksanakan tugas.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui wawancara pada tanggal 7 

November 2012 dan didukung oleh dokumentasi bahwa ke-3 guru bimbingan 

konseling sudah membuat program tahunan dan mampu menyelesaikan pembuatan 

program tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan serta ke-3 guru 

pembimbing mampu menjalin kerjasama sampai terselesaikannya program tahunan. 

Melihat kembali program tahunan yang telah dibuat oleh ke-3 guru bimbingan 

konseling di SMP Negeri 19 ini cukup baik karena sudah mencakup kejelasan 

kegiatan yang ingin dilakukan seperti memuat semua jenis layanan bimbingan 

konseling, materi mencakup pribadi sosial belajar karier, dan bidang bimbingan yang 

akan dilakukan dalam sebuah kegiatan mencakup berbagai kegiatan yang telah tertulis 

pada lampiran. Contoh program tahunan yang dibuat oleh guru bimbingan konseling 

dapat penulis sajikan pada lampiran. 

2) Program Semester 

Program semeter ini dilaksanakan pada kurun waktu satu semster tertentu 

dalam satu tahun pelajaran di sekolah. Sama halnya seperti yang telah dijelaskan 

diatas bahwa program bimbingan merupakan sejumlah kegiatan bimbingan yang 

terencana dan terorganisir selama periode tertentu seperti program semester. Agar 

pembimbing benar-benar memahami apa yang akan dilakukan selama periode satu 

semeter itu maka perlu menyusun program bimbingan dalam semesteran, supaya 

kegiatan apa, kapan, siapa yang bertugas dapat melakukan dengan jelas, sehingga 

tidak terjadi kekacauan dalam melaksanakan tugas.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui wawancara pada tanggal 7 

November 2012 dan didukung oleh dokumentasi, bahwa ke-3 guru bimbingan 
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konseling sudah membuat program semester dan mampu menyelesaikan pembuatan 

program semester sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan serta ke-3 guru 

pembimbing mampu menjalin kerjasama sampai terselesaikannya program semester. 

Melihat kembali program semeter yang telah dibuat oleh ke-3 guru bimbingan 

konseling di SMP Negeri 19 Banjarmasin cukup baik karena sudah menghimpun 

berbagai kegiatan layanan bimbingan konseling serta bidang perkembangan yang 

akan dilakukan dalam kegiatan bimbingan konseling, berbagai kegiatan apa yang 

dibuat dan bidang perkembangan apa yang ingin dikembangkan pada peserta didik 

sudah tertulis pada lampiran. Contoh program semeter yang dibuat oleh guru 

bimbingan konseling dapat penulis sajikan pada lampiran. 

3) Silabus 

  Silabus adalah rencana pemberian layanan dalam satu kelompok tema 

tertentu yang akan mencakup standar kompotensi dasar, indikator, pengalaman 

belajar, materi pokok, sumber, alat atau bahan, alokasi waktu, dan penilaian. 

  Berdasarkan hasil yang diperoleh wawancara pada tanggal 7 November 2012 

dan didukung oleh dokumentasi, bahwa ke-3 guru bimbingan konseling sudah 

membuat silabus dan mampu menyelesaikan pembuatan silabus sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan serta ke-3 guru pembimbing mampu menjalin kerjasama sampai 

terselesaikannya silabus. Melihat kembali  silabus yang telah dibuat oleh ke-3 guru 

bimbingan konseling di SMP Negeri 19 Banjarmasin sudah cukup baik, karena 

meliputi berbagai tugas perkembangan, bidang kegiatan, rumusan kompotensi, materi 

pengembangan, kepada kelas berapa diberikan serta berbagai jenis kegiatan seperti 

kegiatan layanan, pendukung, fungsi, dan penilaian. Silabus yang dibuat oleh guru 

bimbingan konseling dapat penulis sajikan pada lampiran. 
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Dalam penyusunan silabus ini, mengacu pada penyusunan program kerja 

yang sudah susun. Penyusunan silabus harus sesuaikan dengan tugas perkembangan 

peserta didik. Setiap aspek tugas perkembangan harus  bagi ke dalam beberapa tema 

yang nantinya akan jadikan sebuah satuan layanan.  

4)  Satuan Layanan 

Silabus rencana pembelajaran disusun untuk satu semester, maka dalam 

satuan layanan, guru bimbingan konseling membuat rencana pembelajaran dan 

pengajaran untuk tiap pertemuan. Perlu diketahui bahwa satu kemungkinan 

dilaksanakan untuk lebih dari satu pertemuan, bila materi yang dipelajari luas.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui wawancara pada tanggal 7 

November 2012 dan didukung oleh dokumentasi, bahwa ke-3 guru bimbingan 

konseling sudah membuat satuan layanan dan mampu menyelesaikan pembuatan 

satuan layanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan serta ke-3 guru 

pembimbing mampu menjalin kerjasama sampai terselesaikannya satuan layanan. 

Melihat kepada satuan layanan yang dibuat oleh guru bimbingan konseling sudah 

cukup baik dan memenuhi kriteria. Adapun satuan layanan yang dibuat oleh guru 

bimbingan konseling dapat penulis sajikan pada bagian lampiran. 

b. Pelaksanaan proses bimbingan konseling 

Pelaksanaan proses bimbingan konseling adalah merupakan inti dari kegiatan 

guru pembimbing di sekolah. Jadi pelaksanaan proses bimbingan konseling sebagai 

suatu interaksi yang terjadi antara guru pembimbing dan peserta didik pada saat 

proses bimbingan konseling itu berlangsung. Proses pelaksanaan bimbingan konseling 

meliputi: 
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1. Kemampuan dalam membimbing dan memberikan layanan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui wawancara dan observasi pada 

tanggal 9 November 2012, bahwa melihat dari segi kemampuan yang dimiliki guru 

pembimbing dalam memberikan bimbingan dan layanan cukup baik, karena mereka 

sudah cukup lama memiliki pengalaman dalam membimbing dari segi teori dan 

praktik mereka cukup menguasai, disamping lamanya memiliki pengalaman dalam 

membimbing, dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing sehari-hari 

disekolah dalam memberikan bimbingan dan layanan, seperti dalam hal saat 

pelaksanaan konseling individual dan kelompok guru pembimbing begitu telaten 

dalam melaksanakan kegitan konseling sehingga peserta didik yang bermasalah 

mampu terbuka dan merasa diperdulikan akan masalah yang dihadapi, guru 

pembimbing selalu menggunakan kata-kata yang lembut yang santun pada saat 

melakukan kegiatan bimbingan konseling dengan nada yang ramah sehingga peserta 

didik mudah mengeluarkan masalah dan mampu terbuka dengan masalah yang 

dihadapinya.  

Pada saat pemberian satuan layanan di kelas guru pembimbing selalu 

mengucapkan salam dan menyuruh peserta didik berdoa terlebih dahulu, setelah itu 

guru pembimbing mengontrol kerapian pakaian, dan tempat duduk peserta didik, hal 

ini dilakukan oleh guru pembimbing agar dapat membiasakan peserta didik selalu rapi 

dan disiplin pada saat memulai suatu pelajaran ataupun kegiatan. 

Adapun yang dapat membantu guru pembimbing dalam mengetahui siswa 

yang bermasalah tanpa langsung bertatap muka yaitu digunakannya kotak masalah 

untuk pesera didik yang merasa malu mengutakan masalah serta pertanyaan yang 

yang dimilikinya kepada konselor, maka kotak masalah ini dijadikan sebagai sarana 

dalam membantu guru pembimbing dan peserta didik dalam berkomunikasi meski 
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tidak langsung bertatap muka, kotak masalah ini juga membantu guru pembimbing 

bisa mendapatkan data-data sebagai bahan pertimbangan dalam memilih materi 

layanan bimbingan konseling yang akan diberikan. Misalnya materi pada papan 

bimbingan dan bimbingan kelas. Kotak masalah yang penulis maksud dapat sajikan 

dibagian lampiran. 

Adapun juga yang membantu guru pembimbing dalam mengetahui peserta 

didik yang bermasalah yaitu absensi harian yang diberikan kepada setipa kelas, 

maksud dari kegunaan absensi ini adalah untuk mengetahui dari kehadiran peserta 

didk, dari sini dapat terlihat suatu masalah yang dihadapi peserta didik, hal ini 

menurut guru pembimbing akan membantu kinerja mereka dalam mengetahui peserta 

didik yang mengalami masalah walaupun secara tidak langsung bertatap muka 

menyampaikan masalah yang dihadapinya. Absensi yang penulis maksud dapat 

disajikan dibagian lampiran. 

Guru pembimbing di SMP Negri 19 Banjarmasin ini merupakan guru 

pembimbing yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang membimbing dan 

pengalaman yang mereka miliki ditunjang dengan mengikuti musyawarah guru 

bimbingan konseling (MGBK) sebelum diangkat menjadi konselor dan mengikuti 

pelatihan-pelatihan ditingkat regional serta seminar-seminar. 

Guru-guru pembimbing ini mempunyai ciri khas tertentu dalam membimbing 

dan memberikan layanan. Guru pembimbing A, cara membimbingnya dengan 

kelembutan dan selalu memanggil dan mengatakan kata-kata “ANAK” kepada peserta 

didik baik dalam membimbing dan memberikan layanan, dalam membimbing selalu 

berkata lembut dan hangat, dalam memberikan layanan guru pembimbing A 

menjelaskan dan menyampaikan materi kepada siswa dengan berjalan-jalan dan 

sambil melihat kerapian pakaian dan tempat duduk peserta didik, peserta didik yang 
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dapat menjawab pertanyaan guru pembimbing A ini mendatangi langsung ke tempat 

duduk peserta didik dengan memegang pundak peserta didik mengatakan pintar dan 

cerdas. 

Guru pembimbing B, membimbing dengan kelembutan dan selalu 

mengeluarkan kata-kata yang bentuknya motivasi untuk peserta didik seperti, ibu 

ingin sekali kamu jadi anak yang baik yang patut menjadi contoh teman-teman kamu 

yang lain yang bisa selalu dibanggakan,  “Nak ya” ini kata-kata yang selalu 

diutarakan guru pembimbing B baik dalam membimbing, pada saat memberikan 

layanan guru pembimbing B ini selalu lembut dan ramah dalam menyampaikan dan 

menjelaskan materi, peserta didik yang dapat menjawab pertanyaan diberikan pujian 

dengan mengatakan kata kamu pintar nak, dan diberikan makanan snack. 

Guru pembimbing C, cara membimbing kepada peserta didik dengan tegas 

seperti, anak ibu, jujur ibu tidak suka dengan sikap kamu yang selalu saja tidak bosan-

bosan diberi nasihat nanti diulangi lagi, jadi ibu berharap kamu bisa merubah sikap 

kamu supaya lebih. Dalam memberikan layanan guru pembimbing C, cara 

menjelaskan dan menyampaikan materi dengan nada yang keras, tetapi juga pada saat 

guru pembimbing ini bertanya kepada peserta didik dan peserta didik dapat 

menjawab, guru pembimbing ini selalu memuji peserta tersebut dengan mengatakan 

pintar, cerdas, kamu memang cepat memahami maksud ibu. 

2. Pemberian Motivasi 

  Motivasi ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan sebagai upaya untuk 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dalam aktivitasnya, apabila sesuatu 

dan aktivitas itu dapat diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik, maka peraturan di 

sekolah akan dilaksanakan dengan baik juga. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada tanggal 10 November 2012 

ke-3 konselor memberikan motivasi kepada peserta didik lewat nasihat-nasihat, 

perlakukan ramah dan pujian, serta melalui pembiasaan.  

Konselor A memberikan motivasi kepada peserta didik dengan bentuk 

nasihat seperti; Anan-anak ibu, disiplin ini merupakan salah satu tugas yang penting 

sekali untuk kalian tanamkan dalam diri kalian, bahwasannya disiplin ini nantinya 

akan menunjang karier kalian dimasa depan sehingga dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaan kalian akan selalu tepat waktu dalam menjalankannya. 

Konselor B memberikan motivasi kepada peserta didik dalam bentuk 

perlakukan ramah dan pujian seperti; selalu berkata yang sopan dan bertingkah laku 

yang baik, misalnya dengan menggunakan kata-kata anak, sayang, pintar kepada 

peserta didik, ketika bertemu guru-guru bersalaman dan menundukkan kepala. karena 

menurut konselor B bertutur kata yang sopan dan bertingkah laku yang baik, akan 

mewujudkan kebiasaan yang positif pada saat menjalankan peraturan sekolah. 

Konselor C memberikan motivasi kepada peserta didik melalui pembiasaan 

seperti; turun sekolah tepat waktu, selalu mengikuti upacara bendera yang sebagai 

rutinitas setiap hari senin dilaksanakan di sekolah, melaksanakan tugas piket seperti 

tugas membersihkan kelas. Menurut konselor C memotivasi pserta didik melalui 

pembiasaan ini, akan menanamkan rasa tanggung jawab yang besar dalam dirinya 

sebab kebiasaan itu akan selalu tertanam dalam dirinya hingga dia dewasa. 

3) Penerapan Disiplin 

 Disiplin merupakan salah satu proses latihan dalam mengendalikan 

tindakan-tindakan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan, sehingga 

mampu mewujudkan sikap serta tingkah laku yang patuh dan taat terhadap peraturan 

yang ada di sekolah. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada tanggal 12 November 

2013, Bentuk penerapan disiplin di SMP Negeri 19 Banjarmasin menggunakan sistem 

point. Sistem point ini dibuat, disepakai  dan disesuaikan dengan kondisi dan tempat. 

Sebelum melakukan penerapan disiplin ini guru pembimbing melakukan perencanaan 

yaitu membuat buku point yang disetuji oleh oleh kepala sekolah dan guru-guru 

berserta staf yang ada di sekolah.  

Menurut guru pembimbing penerapan disiplin ini sangat penting sekali 

dilakukan disekolah atau di lembaga pendidikan agar dalam diri peserta didik tumbuh 

rasa cinta terhadap peraturan sekolah. Pada dasaranya disiplin merupakan suatu 

keindahan yang tercermin pada diri seseorang yang mampu melakukannya. Dapat 

dipahami pada diri peserta didik pada tingkat sekolah menegah pertama, pencarian jati 

diri dan selalu ingin mencoba hal-hal yang baru selalu ingin mereka lakukan sehingga 

kadang-kadang mereka tidak sadar itu bertentangan dengan peraturan sekolah. 

Sebagai pembimbing tidak hanya melihat, menegur, dan menasihati saja, tetapi 

langsung memberi contoh hal-hal apa saja yang yang patut dilakukan yang sekiranya 

dapat menumbuh kembangkan pemikiran yang positif pada diri peserta didik.  

Sebagai pembimbing yang dilakukan memperkenalkan segi positif peraturan 

itu, bahwa ketepatan datang kesekolah akan menumbuhkan kebiasaan pada diri pada 

saat melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, misalnya mengerjakan tugas sekolah 

dengan tepat pada hari yang ditentukan guru, berpakaian yang rapi dan sopan 

kesekolah, dengan berpakaian yang rapi dan sopan akan kelihatan menarik.   

Sistem point ini dilakukan tidak untuk menakut-nakuti peserta didik, tetapi 

untuk menyadarkan peserta didik bahwa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan 

peraturan pasti menadapat ganjaran di sisi Allah dan kita wajib bertanggung jawab 

atas apa yang kita perbuat. Keterkaitan dengan kinerja sebagai konselor dalam 
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penerapan disiplin adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri bahwa apapun 

aktivitas atau kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

yang ditetapkan dari sekolah tersebut. 

Penerapan disiplin ini merupakan langkah awal yang dilakukan guru 

bimbingan konseling, terutama memberikan contoh disiplin kepada seluruh siswa 

dengan tepat waktu datang kesekolah, kerapian dalam berpakaian, menjalankan setiap 

peraturan sebagai guru bimbingan konseling, dan juga salah satu penerapan yang 

dilaksanakan yang didapat dari hasil observasi adalah guru pembimbing, mengontrol 

ketepatan datang siswa-siswi kesekolah, mengontrol kerapian pakaian, dan tempat 

duduk siswa saat masuk kelas pada saat pemberian satuan layanan.  

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan kendala bagi guru-guru bimbingan 

konseling dalam melaksanakan penerapan disiplin adalah kurangnya kesadaran dari 

pihak lain seperti; kurangnya kesadaran dari, kepala sekolah, guru-guru, murid, dan 

panggilan untuk orang tua murid yang bermasalah.  

Kendala yang pertama dari kepala sekolah tidak diberi jam pelajaran masuk 

kelas walaupun ada itupun dalam satu minggu satu kali saja dan pernah pada tahun 

ajaran 2012 genap diberikan dan sekarang tidak lagi. sehingga susah dalam 

menyampaikan materi tentang tata-tertib sekolah. Kendala yang kedua guru-guru 

tidak memahami posisi sebagi guru bimbingan konseling, setiap peserta didik yang 

bermasalah selalu dilemparkan kepada guru-guru bimbingan konseling, besar 

kecilnya masalah yang dihadapi siswa selalu dilemparkan kepada guru bimbingan 

konseling, guru-guru nampaknya tidak mau ikut berkerjasama mengatasi masalah 

yang terjadi pada siswa, baik itu pada saat mata pelajaran berlangsung maupun diluar 

mata pelajaran.  
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Kendala yang ketiga kurangnya kesadaran dari peserta didik dalam mentaati 

peraturan-peraturan yang ada di sekolah sehingga terjadi kesulitan dalam menjalankan 

penerapan disiplin sekolah, peserta didik sering menganggap pelanggaran itu hal yang 

positif sehingga sering terjadi pelanggaran maksudnya menganggap hali postif 

misalnya, pada saat masuk kelas dan pelajaran berlangsung peserta didik kelaur 

masuk kelas makan-minum dikantin sekolah seolah-olah hal ini biasa-biasa saja dan 

ketika salah satu peserta didik mengatakan saya lapar bu? tidak apa-apa ya bu saya 

makan dulu baru masuk kelas. 

Kendala yang keempat orangtua peserta didik yang dipanggil untuk datang 

ke sekolah sering tidak memenuhi panggilan guru-guru bimbingan konseling, maka 

sulit bagi guru bimbingan konseling memutuskan masalah yang terjadi pada peserta 

didik, menurut guru pembimbing orangtua peserta didik tidak memenuhi panggilan 

ada berbagai hal yaitu karena malu atas perbuatan anaknya dan sudah malu sudah 

berkali-kali dipanggil atas perbuatan anaknya di sekolah. 

Menurut guru bimbingan konseling di SMP Negeri 19 disiplin adalah 

melaksanakan tata tertib sekolah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah 

yang telah ditetapkan. 

4) Evaluasi 

Evaluasi merupakan salah satu bentuk penilaian yang dilakukan untuk 

mengetahui keberhasilan suatu kegiatan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada tanggal 14 November 2012 

bahwa bentuk evaluasi yang dilakukan konselor dalam penerapan disiplin yaitu 

penulis buat dalam bentuk diagram: 
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     Diagram 4.1 

       EVALUASI PENERAPAN DISIPLIN 

 

     

Tujuan 

 

Mengetahui 

keterlaksanaan dan 

ketercapaian 

 Fungsi 

1. Untuk memberikan umpan 

balik kepada peserta didik. 

2. Untuk memberikan 

informasi tentang 

perkembangan peserta 

didik dalam menjalankan 

peraturan sekolah 

 Langkah-langkah 

1. Merumuskan 

masalah atau aspek 

yang di evaluasi. 

2. Mengumpulkan 

data dari buku 

point peserta didik 

dan absensi harian 

3. Tindak lanjut 

           

ASPEK YANG DIEVALUASI 

 

Proses 

1.  Keseuaian antara 

pelaksanaan dengan 

penerapan disiplin 

2.  Tingkat keberhasilan 

dan hambatan yang 

dialami 

3.  Respon peserta didik 

 Hasil 

1. Pemahaman dan bentuk 

penerimaan peserta didik 

terhadap penerapan 

disiplin 

2. Sikap dan kebiasaan 

dalam menjalankan 

peraturan 

3. kualitas kedisiplinan siswa 

 

 Dilakukannya evaluasi dengan proses yang berawal dari suatu tujuan 

keterlaksanaan yang dicapai, fungsi atau mamfaat dari suatu evaluasi dilakukan, 

langakah-langkah yang akan dilakukan dalam evaluasi, serta aspek-aspek yang 

dievaluasi mulai dari proses pelaksanaan hingga hasil yang ingin dicapai. Kesemua ini 

tentunya saling berkaitan satu sama lain pada saat melakukan evaluasi dalam suatu 

program kegiatan demi memperoleh hasil yang maksimal. 
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Maksud dilakukannya suatu evaluasi untuk mengetahui keberhasilan suatu 

pelaksanaan penerapan disiplin yang dilaksanakan oleh konselor dalam rangka 

menyelesaikan masalah-masalah pada peserta didik yang berkaitan dengan penerapan 

disiplin. Disamping mengetahui keberhasilan evaluasi juga untuk mengetahui 

kekurangan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan disiplin. Adapun 

yang dinilai konselor dalam evaluasi ini adalah melihat kepada perubahan sikap serta 

tingkah laku peserta didik dalam keseharian menjalankan penerapan disiplin. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja konselor 

Guru bimbingan konseling yang tidak memilkik syarat-syarat tertentu yang 

tidak sesuai dengan latar belakang guru bimbingan konseling akan terdapat berbagai 

hambatan dan kendala yang mempengaruhi kelancaran kinerjanya. Adapu faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja konselor meliputi: 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja konselor dalam menerapkan disiplin 

ada beberapa faktor meliputi: 

a. Latar belakang pendidikan 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa latar belakang 

pendidikan yang dimiliki guru bimbingan konseling sangat mempengaruhi hasil 

kinerjanya apabila tidak sesuai dengan bidang pendidikan yang digeluti sebagai 

seorang guru pembimbing.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui observasi dan wawancara didukung 

dokumentasi pada tanggal 17 November 2012. Dimana guru-guru  bimbingan 

konseling di SMP Negeri 19 ini kesemuanya berlatar belakang guru bimbingan 

konseling dari ke-3 orang yakni membimbing kelas VII di pegang oleh Ibu Lisda 

Warhamni, S.Pd. kelas VIII di pegang oleh Ibu Dra.Hj. Nursamah dan kelas IX di 

pegang oleh Ibu Dra.Hj. Hernawati. 
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Berikut tabel tentang latar belakang pendidikan guru-guru bimbingan konseling 

di SMP Negeri 19 Banjarmasin: 

Tabel 4.6. Latar Belakang Guru Bimbingan Konseling di SMP Negeri 19 Banjarmasin 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

No 
Nama Guru Bimbingan 

Konseling 

 

Latar Belakang 

Pendidikan 

Membimbing Kelas 

1 

2 

3 

Dra. Hj. Hernawati 

Dra. Hj. Nursamah 

Lisda Warhamni, S.Pd. 

BK 

BK 

BK 

IX 

VIII 

VII 

 

b. Pengalaman 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengalaman yang 

dimiliki oleh guru bimbingan konseling sangat membantu dalam menjalankan 

kelancaran kinerjanya dalam melaksanakan kegiatan bimbingan konseling. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui wawancara dan observasi pada 

tanggal 17 November 2012 dan didukung dengan dokumentasi bahwa semua guru 

bimbingan konseling di SMP Negeri 19 Banjarmasin sudah lama menjadi guru 

bimbingan konseling dikatakan menjadi guru bimbingan konseling karena sudah lama 

mengeluti bidang bimbingan konseling. 

Berikut tabel pengalaman guru bimbingan konseling di SMP Negeri 19 

Banjarmasin: 
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Tabel 4.7 Pengalaman Membimbing Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 19 

Banjarmasin  

 

No 
Nama Guru Bimbingan 

Konseling 

Lama 

Membimbing 

 

Membimbing 

Kelas 

 

1 

2 

3 

Dra. Hj. Hernawati 

Dra. Hj. Nursamah 

Lisda Warhamni, S.Pd. 

12 Tahun 

11 Tahun 

6 Tahun 

IX 

VIII 

VII 

 

c. Kecocokan Pribadi 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya kecocokan pribadi yang 

dimiliki guru pembimbing juga mempengaruhi kinerjanya, apabila tidak mempunyai 

bakat khusus dalam bimbingan konseling, tidak memiliki minat, kematangan emosi, 

tidak sabar, ramah, tidak tanggap dalam kritik serta tidak memiliki rasa humor. 

Peserta didik akan merasa takut dan sulit terbuka kepada guru pembimbing dan 

menjadi suatu kesulitan bagi guru pembimbing dalam mendekati peserta didik. 

Berdasarkan hasil observasi ke-3 guru bimbingan konseling di SMP Negeri 19 

Banjarmasin sudah memiliki kecocokan pribadi sebagai guru bimbingan konseling, 

mampu melaksanakan bimbingan konseling, memiliki bakat dan minat yang cukup 

baik, dari segi kematangan emosi guru-guru bimbingan konseling mampu 

mengendalikan, serta memiliki rasa humor yang baik. 
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d. Persyaratan kepribadian 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya persyaratan kepribadian 

yang juga mempengaruhi kinerja konselor, apabila konselor tidak mempunyai 

perangai yang baik tidak memiliki emosi yang stabil serta tidak bijaksana dalam 

menerima orang lain sebagai mana adanya dan tidak mampu melihat kekurangan dan 

disamping kelebihan yang dimiliki. Sulit untuk guru pembimbing menjalankan 

kinerjanya apabila mempunyai perangai yang tidak baik dan mudah marah, dan tidak 

bijaksana menerima setiap klien yang datang dan tidak bisa melihat segala 

kekurangan yang dimiliki disampaing kelebihan-kelebihan yang dimiliki sebagai 

konselor dan ini akan berdampak pada hasil kinerjanya. 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 19 November 2012, guru-guru 

bimbingan konseling di SMP Negeri 19 Banjarmasin kesemuanya mempunyai 

perangai yang baik, dan juga mampu menstabilkan emosinya, patut untuk dimintai 

bantuan oleh peserta didik, bijaksana dalam menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapi, dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan bimbingan konseling dengan 

baik. 

e. Persyaratan sifat dan sikap 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa persyaratan sifat dan 

sikap yang dimiliki guru bimbingan konseling juga mempengaruhi kinerjanya. 

Apabila dalam wawancara konseling guru pembimbing tidak mempunyai sifat 

keasliannya tetapi menggunakan sifat kepuraannya yang bisa membuat klien menutup 

diri. Yang perlu ada dalam persyratan sifat dan sikap ini dalam menunjang 

pelaksanaan konseling adalah dengan tidak ada kepura-puraan pada sifat dan sikap 

guru pembimbing, mudah menerima klien, mempunyai sikap yang jujur dan 
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kesungguhan dalam membimbing mempunyai cara hangat, sungguh-sungguh dan 

empati kepada klien. 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 19 November 2012, kesemua guru-

guru bimbingan konseling yang ada di SMP Negeri 19 Banjarmasin memiliki 

persyaratan sifat dan sikap yang terbuka, tidak menutup diri kepada klien, mempunyai 

sikap jujur dan kesungguh-sungguhan dalam membimbing klien, memiliki 

kemampuan berkomunikasi terhadap klien dan juga mampu mengekspresikan cara 

hangat, empati, mampu merasakan perasaan yang dialami klien, serta mampu 

membina keakraban dengan klien. 

f. Kompotensi Konselor 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kompotensi yang 

dimiliki guru pembimbing sangat mempengaruhi kinerjanya apabila tidak memiliki 

kompotensi dasar sebagai konselor yaitu menjalankan kurikulum berbasis kompotensi 

yang mencakup penguasaan wawasan landasan pendidikan, penguasaan konsep 

bimbingan konseling, mampu mengembangkan program bimbingan konseling, 

megembangkan proses kelompok, penguasaan etik profesional, penguasaan 

pemahaman konteks budaya, agama dan situasi kebutuhan khusus 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 19 November 2012, segi kompotensi 

yang dimiliki guru-guru bimbingan konseling di SMP Negeri 19 Banjarmasin ini, 

memiliki kompotensi yang cukup baik dalam membina, membimbing siswa dan 

mampu menjalankan program-program bimbingan konseling dengan baik. 
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C. Analisis Data 

 Pada analisis ini akan dikemukakan analisis data tentang macam-macam 

kinerja konselor dalam rangka penerapan disiplin. Data tentang kinerja konselor 

dalam rangka penerapan disiplin di SMP Negeri 19 Banjarmasin sebagai berikut: 

1. Kinerja konselor dalam rangka penerapan disiplin di SMP Negeri 19   

Banjarmasin 

a. Perencanaan program bimbingan konseling 

Guru pembimbing yang profesional adalah pembimbing yang selalu 

melakukan perencanaan setiap melaksanakan program suatu kegiatan, perencanaan ini 

dilakukan adalah untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

a) Program tahunan 

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi pada penyajian data dapat 

diketahui bahwa ke-3 guru bimbingan konseling telah membuat program tahunan, 

hanya saja pada program tahunan yang dibuat oleh ke-3 guru bimbingan konseling 

tidak mencantumkan durasi waktu dan keterangan tentang mingguan efektif dan tidak 

efektif dalam satu minggu. Padahal dengan mencantumkan durasi waktu dan 

keterangan minggu efektif dan tidak efektif dapat memperjelas perencanaan proses 

bimbingan konseling dan menjadi acuan terhadap tahun yang akan datang apakah 

terlaksana atau tidak. 

Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu satu tahun ajaran 

untuk mencapai tujuan (standar kompetensi dan kompetensi dasar) yang telah 

ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang 

ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Dalam program 

perencanaan menetapkan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus 
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dicapai, disusun dalam program tahunan. Program tahunan yang baik adalah yang 

sesuai dengan langkah-langkah penyusunan program tahunan yaitu: 

a)   Menelaah kalender pendidikan, dan ciri khas sekolah/madrasah berdasarkan 

kebutuhan tingkat satuan pendidikan. 

b)   Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, belajar, 

waktu pembelajaran efektif (per minggu). Hari-hari libur meliputi:     

1. Jeda tengah semester             

2. Jeda antar semester 

3. Libur akhir tahun pelajaran              

4. Hari libur keagaman 

5. Hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional 

6. Hari libur khusus 

c)    Menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam satu tahun 

dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. 

d)    Medistribusikan olokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran, pada 

setiap komptensi dasar dan topik bahasannya pada minggu efektif, sesuai ruang 

lingkup cakupan maeri, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta 

mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. 

b) Program semester 

Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai 

hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program 

semester merupakan penjabaran dari tahunan, isi dari program semester adalah 

tentang pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan 

keterangan-keterangan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi pada penyajian data dapat 

diketahui bahwa, ke-3 guru bimbingan konseling telah membuat program semester, 

hal ini dalam program semester yang dibuat oleh ke-3 guru bimbingan konseling 

memenuhi komponen-komponen dalam pembuatan program semester, hanya saja 

pada program bimbingan konseling ke-3 guru bimbingan konseling tidak 

mencantumkan durasi waktu dan keterangan tentang mingguan efektif dan tidak 

efektif dalam satu semester, dengan mencantumkan durasi waktu dan keterangan 

waktu efektif dan tidak efektif untuk memperjelas pelaksanaan proses bimbingan 

konseling. 

Pada umumnya program semester ini berisikan tentang bulan, pokok bahasan 

yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. 

Program semester yang baik adalah program yang sesuai dengan langkah-langkah 

yang penyusunan program semester yaitu: 

a)  Memasukkan kompotensi dasar, topik dan sub topik bahasan dalam format  

Program Semester 

b)  Menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per 

minggu untuk mata pelajaran  

c)  Mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan sub topik pada kolom 

minggu dan bulan. 

d)  Membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang  membutuhkan 

penjelasan 
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c) Silabus 

Dalam membuat silabus terdapat beberapa komponen yang harus 

dicantumkan dalam menyusun silabus, yaitu mencakup standar kompotensi, 

kompotensi dasar, materi pokok, kegiatan layanan, indikator, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber/alat/bahan pemberian satuan layanan. 

  Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi pada penyajian data dapat 

diketahui bahwa, ke-3 guru bimbingan konseling telah membuat silabus, hal ini sudah 

membuat komponen-komponen yang tercantum dalam pembuatan silabus. 

Silabus ini merupakan salah satu rencana layanan yang harus benar-benar 

dipertimbangkan dalam kejelasan pembuatannya. Pembuatan silabus yang baik adalah 

sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan yaitu:  

a. Mengindentifikasi suatu kelas 

b. Merumuskan standar kompotensi dan kompotensi dasar 

c. Menentukan materi pokok dan sub materi pokok adalah materi bahan ajar yang 

dibutuhkan peserta didik untuk mencapai kompotensi dasar yang telah ditentukan 

dengan mendasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1) Prinsip relevansi, kesesuaian antara materi pokok dan uraian materi poko 

dengan kompotensi dasar yang ingin dicapai. 

2) Prinsip konsentensi adalah adanya kesesuaian antara materi pokok dan urutan 

materi pokok dengan kompotensi dasar  dan standar sompotensi. 

3) Prinsip edukasi adalah adanya kecukupan materi pelajaran yang akan diberikan untuk 

menacapi kompotensi dasar 

Dalam penyusunan silabus ini, mengacu pada penyusunan program kerja 

yang sudah susun. Penyusunan silabus harus sesuaikan dengan tugas perkembangan 
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peserta didik. Setiap aspek tugas perkembangan harus  dibagi ke dalam beberapa tema 

yang nantinya akan jadikan sebuah satuan layanan.  

d) Satuan layanan 

Satuan layanan ini dapat dikatakan baik apabila sudah memuat atau 

memasukan sesuai komponen-komponen yang tercantum dalam pembuatan satuan 

layanan seperti: identitas layanan, standar kompotensi, kompotensi dasar, indikator, 

tujuan, materi satuan layanan, alokasi waktu, metode pemberian satuan layanan, 

kegiatan satuan layanan, penilaian, dan sumber. 

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi pada penyajian data dapat 

diketahui bahwa, ke-3 guru bimbingan konseling sudah membuat satuan layanan 

dengan mencantumkan komponen-komponen dalam satuan layanan. 

b. Pelaksanaan proses bimbingan konseling 

1. Keterampilan dalam membimbing dan memberikan layanan 

Guru pembimbing yang sudah memiliki keterampilan dalam membimbing 

dan memberikan layanan adalah merupakan salah satu wujud nyata dalam 

menjalankan proses bimbingan konseling akan dilakukan dengan baik sesuai dengan 

keterampilan yang dimiliki. Dengan adanya hal ini guru pembimbing sebaiknya lebih 

meningkatkan lagi keterampilannya untuk menunjang ketercapaian pelaksanaan 

proses bimbingan konseling. 

Berdasarkan penyajian data dan didukung oleh observasi dan wawancara, 

dapat diketahui bahwa ke-3 guru bimbingan konseling memiliki keterampilan dalam 

membimbing dan memberikan layanan dengan bervariasi dan memiliki ciri khas 

tersendiri dalam membimbing dan memberikan layanan yaitu, konselor A, B, dan C 

dengan kata-kata yang lembut, hangat dan tegas. 
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2. Pemberian motivasi 

Penerapan disiplin yang efektif adalah adanya motivasi dan bentuk 

perhatian guru pembimbing kepada peserta didik, dan motivasi sangat berpengaruh 

terhadap penerapan disiplin, dengan motivasi peserta didik akan lebih terdukung 

dalam menjalankan penerapan disiplin. Sebaliknya tidak dmotivasi dalam penerapan 

disiplin, maka peserta didik tidak ada dukungan untuk menjalankan penerapan 

disiplin. 

Berdasarkan penyajian data dan didukung oleh hasil observasi dan 

wawancara bahwa, pemberian motivasi yang dilakukan oleh ke-3 guru bimbingan 

konseling kepada siswa sudah terlaksana, hal ini dapat dilihat dari ke-3 guru 

bimbingan konseling dapat menggunakan berbagai variasi memberikan motivasi yaitu 

konselor A,B, dan C dengan nasihat, perlakukan ramah, pujian, dan pembiasaan. 

c. Penerapan disiplin 

Penerapan disiplin di sekolah merupakan salah satu hal yang penting 

sekali dilakukan oleh konselor demi membina dan mendidik peserta didik agar 

menjadi peserta didik yang bermoral dan berkaraker yang baik. 

Berdasarkan penyajian data dan didukung oleh hasil observasi dan 

wawancara bahwa, penerapan disiplin yang diterapkan di SMP Negeri 19 

Banjarmasin ini di lakukan berdasarkan persetujuan dan sudah disepaki oleh pihak 

sekolah dan penerapan disiplin ini dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu 

yaitu membuat buku point. 

d. Evaluasi 

Evaluasi merupakan salah satu bentuk penilaian yang dilakukan untuk 

mengetahui keberhasilan suatu kegiatan.  
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Berdasarkan penyajian data dapat diketahui bahwa, evaluasi yang 

dilakukan oleh guru pembimbing dalam penerapan disiplin ini adalah melihat kepada 

perubahan tingkah laku peserta didik dalam keseharian kepada tingkah laku yang 

positif. Peran konselor merupakan suatu posisi atau kedudukan yang memiliki 

kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan evaluasi ini dengan tujuan 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan disiplin 

pada peserta didik sehingga mampu dan membawa kepada nilai positif dengan 

demikian secara keseluruhan evaluasi sudah berjalan dengan lancar. 

2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja konselor 

a. Latar belakang pendidikan 

Dari ke-3 guru bimbingan konseling kesemuanya berlatar belakang guru 

bimbingan konseling. Yaitu lulusan sarjana lengkap S1, 1 orang lulusan Universitas 

Lambung Mangkurat (UNLAM), dan 2 orang lulusan Universitas Islam Kalimantan 

(UNISKA). Dengan latar belakang yang sesuai dengan bidang sebagai guru 

bimbingan konseling di sekolah, mudah bagi guru-guru bimbingan konseling 

menyesuaikan kinerjanya sebagai guru bimbingan konseling. 

Berdasarkan penyajian data dan didukung oleh hasil observasi bahwa, 

guru pembimbing di SMP Negeri 19 Banjarmasin kesemuanya berlatar belakang guru 

bimbingan konseling. 

b. Pengalaman 

Pengalaman guru bimbingan konseling sangat berpengaruh kepada kinerja 

dan penerapan disiplin sekolah, semakin banyak konselor memiliki pengalaman 

dalam membimbing maka akan semakin baik pula kinerja konselor dalam 

membimbing peserta didik serta dapat melaksanakan penerapan disiplin dengan baik.  
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Berdasarkan penyajian data dan didukung oleh hasil observasi bahwa, 

kesemua guru bimbingan konseling di SMP Negeri 19 Banjarmasin sudah memiliki 

pengalaman yang cukup lama dalam membimbing masing-masing pengalaman 

membimbing, 12, 11, dan 6 tahun. 

c. Kecocokan Pribadi 

Kecocokan pribadi merupakan salah satu yang sangat penting dan sangat 

mendukung kinerja konselor, apabila konselor memiliki kecocokan pribadi yang kuat 

sebagai guru pembimbing atau sebagai konselor, maka akan memudahkan 

terlaksananya  kinerja yang dijalankan. 

Berdasarkan penyajian data dan didukung oleh hasil observasi bahwa, 

guru-guru pembimbing  memiliki kecocokan pribadi sebagai guru pembimbing.  

d. Persyaratan Kepribadian 

Persyaratan kepribadian merupakan salah satu pesrsyaran yang penting 

sebagai konselor, pesrsyartan kepribadian ini merupakan ciri khas tertentu dari 

konselor pada saat menjalankan kinerja sebagai seorang konselor sekolah. 

Berdasarkan penyajian data dan didukung oleh hasil observasi bahwa 

guru-guru pembimbing sudah memiliki persyaratan kepribadian yang cukup baik 

sebagai konselor. 

e. Persyaratan sifat dan sikap 

Persyaratan sifat dan sikap merupakan suatu persyaratan yang harus 

dimiliki guru pembimbing demi menunjang kinerjanya sebagai konselor sekolah, 

untuk memenuhi hasil kinerja yang baik dan maksimal.  

Berdasarkan penyajian data dan ditunjang oleh hasil observasi bahwa 

guru-guru pembimbing sudah memiliki persyaratan sifat dan sikap yang cukup baik 

sebagai guru pembimbing. 
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f. Kompotensi 

Kompotensi merupakan suatu yang memang harus dimiliki oleh setiap 

guru pembimbing dalam menjalankan, sebagai guru pembimbing harus memiliki 

kompotensi yang menonjol yang bisa menguasai berbagai aspek bimbingan konselor, 

agar hasil kinerja yang dilakukan oleh guru pembimbing dapat memenuhi hasil yang 

maksimal. 

Berdasarkan penyajian data dan didukung oleh hasil observasi bahwa, 

guru-guru pembimbing di SMP Negeri 19 Banjarmasin sudah memiliki kompotensi 

dalam melaksanakan program kegiatan bimbingan konseling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


