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ABSTRAK 
 

Guru bimbingan dan konseling adalah pendidik profesional yang tugas utamanya 

menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yang memandirikan 

peserta didik sebagai konseli. Makalah ini mengkaji secara konseptual tentang kedudukan 

dan peran guru bimbingan dan konseling di sekolah berdasarkan perspektif kebutuhan 

peserta didik. Berdasarkan amanat Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru 

Dan dosen, guru bimbingan dan konseling berkedudukan sebagai pendidik profesional yang 

memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan formal di sekolah. Wujud 

pendidik profesional ditunjukkan dalam penguasaan kompetensi bimbingan dan konseling 

yang memadai serta memiliki sertifikat pendidik. Pelayanan bimbingan dan konseling yang 

diberikan kepada peserta didik oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah, dirancang 

dan diselenggarakan berdasarkan kebutuhan peserta didik yang unik yang berbasis  

dinamika kondisi atas kasus pandemi COVID-19 dalam rangka membantu mereka untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan dalam pasal 3 Undang-Undang RI 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

 

Kata kunci: Kedudukan, peran guru bimbingan dan konseling 

 
 
 

ABSTRACT 

Guidance and counseling teachers are professional educators whose main task is to provide 

guidance and counseling services in schools that establish students as counselees. This paper 

examines conceptually about the position and role of teacher guidance and counseling in 

schools based on the perspective of the needs of students. Based on the mandate of Republic 

of Indonesia Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and lecturers, guidance and 

counseling teachers are located as professional educators who have an important role in 

administering the formal education system in schools. The form of professional educators is 

demonstrated in the mastery of adequate guidance and counseling competencies and having 

an educator certificate. Guidance and counseling services provided to students by guidance 

and counseling teachers in schools, designed and organized based on the unique needs of 

students based on the dynamics of conditions in the case of the COVID-19 pandemic in 

order to help them to achieve the national education goals mandated in article 3 Republic of 

Indonesia Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. 
 

Keyword: Position, the role of teacher guidance and counseling 
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PENDAHULUAN 

         Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat global dan menjadi skala prioritas 

dalam pembangunan bangsa dan negara di mana pun dan kapan pun. Di Indonesia,  

penyelenggaraan pendidikan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 31 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan sebagai 

berikut. “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Substansi pasal 31 

ayat (3) tersebut adalah pendidikan itu perihal penting, sehingga harus diusahakan dan 

diselenggarakan secara nasional oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan 

keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Jadi sasaran utama diselenggarakan pendidikan nasional adalah mewujudkan kecerdasan 

kehidupan bangsa Indonesia yang berkarakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa serta berakhlak mulia. 

         Untuk mewujudkan cita-cita nasional di atas, diperlukan guru, di antaranya adalah 

guru bimbingan dan konseling yang selanjutnya disebut Guru BK. Merujuk pasal 2 sampai 

dengan pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru 

BK berkedudukan sebagai tenaga profesional pada lembaga pendidikan formal di jenjang 

pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini yang secara formal dibuktikan 

dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Menurut berbagai referensi, tenaga profesional 

adalah tenaga yang memiliki keahlian dalam bidangnya dan mampu mempraksiskan di 

dalam kehidupan masyarakat (Kemendikbud, 2016; Moh. Uzer Usman, 2017; Samhis 

Setiawan, 2020).  

         Guru BK adalah pendidik profesional yang memiliki keahlian dalam bidang 

bimbingan dan konseling yang diwujudkan dalam penguasaannya terhadap standar 

kompetensi konselor berdasarkan amanat Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang 

standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi konselor. Menurut pasal 9 Undang-

Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru BK sekurang-kurangnya 

lulusan pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Berdasarkan pasal 

8 Undang-Undang tersebut, Guru BK wajib memiliki kualifikasi akademik, menguasai 

standar kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu 
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mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan pada pasal 3 Undang-Undang 

RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

         Secara substansif tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi yaitu 

seluruh kapasitas yang dimiliki oleh peserta didik yang mencakup inteligensi, bakat, minat, 

motivasi, dan sifat-sifat kepribadian yang berperan dalam pembentukan dan pengembangan 

suatu kompetensi atau suatu bidang keahlian yang dibutuhkan dalam pembangunan bangsa, 

serta didasari suatu karakter yang berbasis budaya Indonesia yaitu beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia sebagai bekal utama dalam mengabdi 

kepada bangsa dan negara, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap dalam menghadapi 

berbagai persoalan dan dinamika global, memiliki kebiasaan hidup dengan disiplin, kreatif 

dan mandiri, sehingga mampu berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang bertanggung 

jawab dan berperilaku demokratis. 

         Inteligensi atau kecerdasan peserta didik merupakan aspek penting, di samping aspek 

yang lain yang bersifat kognitif maupun non-kognitif. Dalam perkembangan teori 

inteligensi, potensi ini tidak hanya bersifat tunggal atau disebut inteligensi tunggal yang 

secara teoritis telah ditemukan oleh Alfred Binet seorang psikolog dan Theodore Simon 

seorang dokter pada awal abad 20, keduanya dari Prancis yang berkolaborasi 

mengembangkan tes kecerdasan pertama yang banyak digunakan, yang terkenal dengan 

nama Skala Inteligensi Binet-Simon. Menurut skala ini inteligensi siswa adalah hasil bagi 

mental age (skor hasil tes) dengan chronological age (umur kalender) dikalikan 100. 

Perkembangan selanjutnya di Amerika Howard Gardner menemukan teori inteligensi 

majemuk (theory of multiple intelligences), yang juga mempengaruhi perkembangan 

pendidikan secara global. Menurut Gardner (1999) kecerdasan individu mencakup 9 bidang 

yaitu kecerdasan spasial (spatial), naturalis (naturalist), musical (musical), logis-matematis 

(logical-mathematical), eksistensial (existensial), antar pribadi (interpersonal), kinestetik-

tubuh (bodily-kinesthetic), linguistik (linguistic), dan intra-pribadi (intra-personal).  

          Guru BK mengemban tugas untuk memberikan fasilitasi kepada setiap peserta didik 

berupa pelayanan bimbingan dan konseling agar mereka mampu mengikuti pembelajaran 

secara maksimal dengan memanfaatkan sumber belajar dalam upaya mengembangkan 

potensinya menuju terwujudnya kepemilikan suatu keahlian tertentu yang dibutuhkan 

masyarakat global. Dengan demikian kedudukan guru BK sebagai aspek penting dalam 

penyelenggaraan sistem pendidikan formal  di sekolah yang berperan menyelenggarakan 

pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik sebagai konseli 
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(Kemendiknas, 2007) dalam upaya mewujudkan visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia maju 

(Kemendikbud, 2020).      

 

EKSISTENSI BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH 

         Sekitar 45 tahun yang lalu bimbingan dan konseling (saat itu bimbingan dan 

penyuluhan) dinyatakan sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan formal di sekolah, 

tepatnya sejak diberlakukan kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah 

Mengah Atas (SMA) tahun 1975 (Hartono, 2020). Buku III C sebagai suplemen kurikulum 

tersebut, menyatakan bahwa bimbingan dan penyuluhan sebagai bagian integral dalam 

sistem pendidikan formal di sekolah. Di dalam buku Rambu-rambu Pelayanan Bimbingan 

dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal Depdiknas (2007) diuraikan diagram wilayah 

pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Wilayah Pelayanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal 

 
          

         Eksistensi atau keberadaan bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari  

keseluruhan sistem pendidikan di sekolah yang ditunjukkan pada gambar 1 di atas 

merupakan aspek terintegrasi dalam sistem pendidikan formal, yang juga berperan dalam 

mewujudkan perkembangan optimal setiap peserta didik melalui pelayanan bimbingan dan 

konseling  yang memandirikan (Depdiknas, 2007). Perkembangan optimal merupakan suatu 

progres dalam pelaksanaan tugas-tugas perkembangan yang dicapai setiap peserta didik 

dalam rangka mengembangkan potensinya yang diwujudkan dalam penguasaan suatu 

bidang keahlian atau kompetensi peserta didik. Secara substantif kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dikuasai setiap peserta 

didik setelah menamatkan suatu jenjang pendidikan dasar dan menengah yang digunakan 
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sebagai dasar dalam menempuh pendidikan di jenjang pendidikan berikutnya dan perguruan 

tinggi.  

         Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa eksistensi bimbingan dan konseling 

merupakan bagian yang terintegratif dalam sistem pendidikan formal di sekolah yang 

memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik 

melalui pelayanan bimbingan dan konseling dalam mewujudkan kemandirian peserta didik. 

Hartono (2016) mengelaborasi ciri-ciri kemandirian individu dari hasil-hasil penelitian,  

yaitu: (1) percara diri, (2) bertanggung jawab, (3) mengarahkan dan mengembangkan diri, 

(4) tekun, inisiatif, dan kreatif, (5) ingin mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain.   

         Percaya diri artinya percaya tanpa ada keraguan bahwa dirinya memiliki kemampuan 

untuk melakukan suatu perbuatan. Di lihat dari aspek perkembangan, percaya diri adalah 

suatu keyakinan individu bahwa dirinya akan mampu melaksanakan tugas-tugas 

perkembangan yang harus dilakukannya. Siswa yang  memiliki rasa percaya diri, ia akan 

sanggup melaksanakan semua tugas-tugas belajarnya tanpa keraguan sedikitpun. 

Bertanggung jawab merupakan sikap moralitas yang baik yang harus ditanamkan kepada 

siswa sejak awal. Sikap dan perilaku siswa yang bertanggung jawab dapat memperkuat 

kapasitas mereka dalam belajar, karena siswa mampu menunjukkan kesungguh-

sungguhannya dalam kegiatan belajarnya sebagai investasi masa depan.  

         Mengarahkan dan mengembangkan diri merupakan suatu kemampuan individu 

untuk mempertimbangkan secara cerdas atas pilihan alternatif suatu kegiatan yang perlu 

dilakukan dalam upaya meningkatkan aktual abilitas  (actual ability) atau kemampuan nyata 

dalam bentuk kinerja/prestasi pada suatu bidang tertentu. Tekun, inisiatif, dan kreatif 

merupakan aspek penting yang saling berkaitan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Kemendikbud, 2016) tekun artinya perlaku rajin dan bersungguh-sungguh. Secara 

substantif, istilah tekun menunjuk pada perbuatan yang tahan lelah dan dilakukan secara 

konsisten yang didorong oleh motif yang kuat. Inisiatif adalah perilaku yang  bersifat inisiasi 

yang diwujudkan dalam bentuk kaya ide dan gagasan yang baru, sedangkan kreatif adalah 

perbuatan yang menghasilkan produk-produk baru yang bersifat unik atau memiliki 

kekhasan yang berbeda dengan produk lain yang sudah ada. 

         Ciri individu mandiri yang kelima adalah  ingin mengerjakan sesuatu tanpa bantuan 

orang lain. Dengan didorong oleh sikap yang kuat, siswa yang mandiri mampu 

menunjukkan usaha atau perbuatan dalam intensitas yang kuat untuk menghasilkan produk-

produk yang berprestasi. Sikap dan perilaku mandiri sangat penting dalam aktivitas belajar 
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siswa di sekolah yang berperan memperkuat usaha belajar peserta didik dalam mencapai 

suatu kompetensi berdasarkan standar kurikulum pendidikan. Bahkan siswa yang memiliki 

kemandirian dalam intensitas tinggi, mereka mampu mencapai prestasi yang unggul 

berdasarkan potensi yang dimilikinya. Kondisi yang demikian ini akan tercipta bila 

pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat diselenggarakan secara maksimal 

untuk mendukung pembelajaran yang mendidik bagi peserta didik.     

 

KEBUTUHAN PESERTA DIDIK 

         Identifikasi kebutuhan peserta didik dapat dilakukan dengan menyelenggarakan survei 

atau sering disebut pengukuran kebutuhan (needs assessment). Kebutuhan peserta didik 

sebagai faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan program bimbingan 

dan konseling di sekolah. Artinya, pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan 

kepada peserta didik harus sesuai dengan kebutuhan mereka baik materinya, metodenya,  

medianya, dan situasi kondisi yang terjadi saat ini yaitu adanya kasus pandemi COVID-19. 

Secara konseptual, bimbingan dan konseling di sekolah mencakup empat bidang pelayanan 

yaitu bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karier, sehingga perlu melakukan 

pemetaan kebutuhan peserta didik berdasarkan empat bidang pelayanan bimbingan dan 

konseling. Alur pikir pemetaan kebutuhan peserta didik diuraikan pada gambar 2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pemetaan Kebutuhan Peserta Didik 
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kebutuhan membentuk rasa mencintai sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan, (5) 

kebutuhan hidup kreatif dan inovatif, (6) kebutuhan kerja keras, tekun, dan mandiri, (7) 

kebutuhan membentuk rasa tanggung jawab dan tenggang rasa, (8)  kebutuhan bersyukur 

dan bangga atas potensi diri, (9) kebutuhan menghormati karya atau produk orang lain, (10) 

kebutuhan mengindari konflik internal yang dapat mengganggu kemampuan berprestasi, 

(10) kebutuhan membiasakan diri hidup bersih dan sehat, dan (11) kebutuhan menjauhkan 

diri dari sikap dan perilaku yang tidak terpuji. 

          Kebutuhan peserta didik dalam bidang bimbingan sosial antara lain mencakup (1) 

kebutuhan penanaman dan pengembangan nilai-nilai kekeluargaan, kerja sama, gotong 

royong, dan nasionalisme, (2) kebutuhan untuk membentuk rasa keberagaman yaitu 

menghargai atas perbedaan suku, agama, dan ras, (3) kebutuhan cara mencari teman dan 

pergaulan yang sehat, (4) kebutuhan proteksi sosial untuk menghindari pengaruh buruk 

seperti sek bebas, minuman beralkohol, dan narkoba, (5) kebutuhan menghindari konflik 

sosial dalam kelompok dan antar kelompok, (6) kebutuhan menghindari perilaku bullying 

dalam bentuk ucapan dan tindakan/perbuatan fisik yang mengganggu dan merugikan 

teman/orang lain, (7) kebutuhan untuk menciptakan dan mengembangkan iklim sosial sehat 

dan kondusif, (8) kebutuhan social distancing dalam rangka pencegahan COVID-19, dan 

(9) kebutuhan untuk menghindari dari perbuatan sosial yang tercelah.   

         Kebutuhan peserta didik dalam bidang bimbingan belajar antara lain mencakup (1) 

kebutuhan untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya bahwa belajar adalah 

ibadah dan investasi masa depan, (2) kebutuhan membentuk sikap tekun, rajin, teliti, dan 

tanggung jawab yang dapat menghasilkan perilaku kreatif dan inovatif, (3) kebutuhan dalam 

mengendalikan dan mengatasi permasalahan kesulitan belajar, (4) kebutuhan atas berbagai 

cara dalam mencari dan memanfaatkan sumber belajar, (5) kebutuhan untuk mengubah 

berbagai kendala, kesulitan, dan tantangan menjadi peluang, dan (6) kebutuhan untuk 

menghidari perbuatan tercelah dalam belajar seperti menyontek, plagiasi, dan perbuatan 

lainnya yang merugikan diri dan masa depan.   

         Kebutuhan peserta didik dalam bidang bimbingan karier antara lain mencakup (1) 

kebutuhan pemahaman diri (self-knowledge) yang mencakup nilai-nilai karier, sikap,  cita-

cita, minat karier, bakat, inteligensi (kecerdasan) tunggal dan majemuk, sifat-sifat 

kepribadian, serta kelebihan dan kekurangannya, (2) kebutuhan pemahaman karier (career-

knowledge) yang mencakup kebutuhan informasi karier, kegunaan informasi karier, sumber 

informasi karier, perencanaan karier, alternatif pilihan karier, mengevaluasi atas pilihan 
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karier, ragam karier dan pendidikan tinggi, dan cara mengevaluasi ragam karier dan 

pendidikan tinggi, dan (3) kebutuhan pengambilan keputusan karier (career-decision 

making) yang mencakup mengenal prospek karier/profesi atau pekerjaan, mengevaluasi 

prospek karier/profesi atau pekerjaan, mempertimbangkan alternatif pilihan karier/profesi 

atau pekerjaan, dan mengambil keputusan karier/profesi atau pekerjaan berdasarkan hasil 

pemahaman diri dan pemahaman karier (Hartono, 2016). 

         Berbagai kebutuhan peserta didik yang telah diuraikan di atas, setelah dikumpulkan 

oleh guru BK dengan menggunakan metode pengumpulan data yang valid dan reliabel, 

selanjutnya dianalisis secara cerdas dan cermat agar dapat disintesis secara objektif dan 

akuntabel sebagai dasar dalam mengembangkan program pelayanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. Dengan demikian program bimbingan dan konseling bersifat unik 

dalam arti berbeda-beda antar lembaga pendidikan, hal ini disebabkan karena kebutuhan 

peserta didik pada suatu sekolah tidak sama dengan kebutuhan peserta didik di sekolah yang 

lain. 

          

PERAN DAN TUGAS GURU BK 

         Pada pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

secara implisit terkandung makna bahwa peran guru BK sebagai agen pelayanan bimbingan 

dan konseling yang memandirikan peserta didik yang berfungsi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional. Pendidikan nasional menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara implisit adalah 

pendidikan yang dirancang dan diselenggarakan berdasarkan dasar negara Pancasila dan 

landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

bersumber dari nilai-nilai keluhuran agama, kebudayaan nasional Indonesia yang tanggap 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (IPTEKS), sehingga 

mampu mewujudkan keunggulan kompetitif di era global dalam mencapai generasi emas 

100 tahun Indonesia merdeka. 

         Tugas guru BK secara tegas telah diatur di dalam lampiran Permendiknas Nomor 35 

Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Guru dan Angka Keditnya, secara 

substansif yaitu (1) wajib menyusun  program bimbingan dan konseling yang berbasis 

kebutuhan peserta didik (2) wajib menyusun silabus bimbingan dan konseling, (3) wajib 

menyusun rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling (RPLBK), (4) wajib 

melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik, (5) 
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wajib menyusun instrumen dan lembar kerja bimbingan dan konseling, (6) wajib 

mengevaluasi proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling, (7) wajib menganalisis 

hasil pelayanan bimbingan dan konseling, (8) wajib melaksanakan pelayanan tindak lanjut 

bimbingan dan konseling berdasarkan hasil evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling, 

(9) berhak menjadi pengawas asesmen proses dan hasil belajar tingkat satuan pendidikan 

dan tingkat nasional, (10) berhak membimbing program induksi kepada guru pemula/yunior, 

kecuali bagi guru dengan jabatan fungsional guru pertama, (11) berhak membimbing siswa 

dalam kegiatan eskta kurikuler, (12) wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dalam 

bentuk peningkatan profesionalitas secara berkelanjutan, dan (13) wajib melaksanakan 

publikasi karya ilmiah dan/atau karya inovatif, kecuali bagi guru dengan jabatan fungsional 

guru pertama golongan IIIa.  

         Berdasarkan uraian tugas guru BK di atas, dapat dipetakan bahwa terdapat 9 butir tugas 

guru BK yang bersifat wajib bagi semua guru BK, 1 butir tugas guru BK yang bersifat 

sebagai hak bagi semua guru BK yaitu tugas menjadi pengawas asesmen proses dan hasil 

belajar pada tingkat satuan pendidikan dan tingkat nasional , dan 1 butir tugas guru BK yang 

bersifat sebagai hak bagi guru BK dengan jabatan fungsional guru muda, guru madya, dan 

guru utama yaitu tugas membimbing program induksi bagi guru pemula, dan 1 butir tugas 

guru BK yang bersifat wajib bagi guru BK dengan jabatan fungsional guru pertama 

golongan IIIb, guru muda, guru madya, dan guru utama yaitu melakukan publikasi ilmiah 

dan/atau karya inovatif.  

 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI ERA NEW NORMAL  

         Istilah new normal dikemukakan oleh Joko Widodo Presiden Republik Indonesia pada 

pertengahan bulan Mei 2020 terkait dengan kasus pandemi COVID-19 melanda dunia 

termasuk Indonesia yang diekspos oleh beberapa media massa. Joko Widodo menyatakan 

kita bangsa Indonesia bisa damai dan hidup berdampingan dengan COVID-19 sampai 

ditemukannya vaksin yang efektif (Indonesia.go.id., 31 Mei 2020). Damai bukan berarti 

pasrah atau tidak melakukan upaya, tetapi damai diartikan kemampuan masyarakat untuk 

menyesuaikan terhadap adanya kasus COVID-19 yang tidak dengan cepat bisa diselesaikan. 

Sehingga masyarakat Indonesia diharapkan mampu hidup dalam situasi pandemi dengan 

menegakkan dan mendisiplinkan pola hidup sehat berdasarkan protokol kesehatan, di 

antaranya rajin mencuci tangan, memakai masker yang benar, tidak berjabat tangan, dan 

menjaga jarak (social distancing).  
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         Peserta didik sebagai konseli adalah anggota masyarakat dan merupakan bagian 

potensial dari masyarakat. Mereka sebagai calon pemimpin masa depan harus disiapkan 

secara profesional sebagai kader pembangunan nasional yang unggul (generasi emas). Data 

sensus penduduk tahun 2010 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk usia sekolah (umur 

0-19 tahun) sebanyak 89,48 juta atau 37% dari jumlah penduduk Indonesia sekitar 237 juta, 

pada tahun 2045 mendatang seratus tahun Indonesia merdeka, mereka memasuki usia 

produktif  (Kemendikbud, 2017; Hartono, 2016). Dalam hal ini, peranan pendidikan formal 

sangat penting untuk menyiapkan generasi emas mendatang (Ahmad Rifa’i Rif’an, 2019) 

yang mana bimbingan dan konseling sebagai bagian terintegrasi dari sistem pendidikan 

formal tersebut. 

         Era new normal berimplikasi pada pelayanan bimbingan dan konseling yang diampu 

oleh guru BK. Mencermati isu yang berkembang tentang kebijakan kementerian pendidikan 

dan kebudayaan menurut Aris Junaidi (Merdeka.com, 12 Juni 2020) hanya sekolah dan 

perguruan tinggi dengan status hijau (pada kasus Covid-19) saja yang boleh 

menyelenggarakan pembelajaran di sekolah/kampus dengan protokoler kesehatan yang 

ketat, maka pelayanan bimbingan dan konseling dapat diselenggarakan secara jarak jauh 

(distance) dengan memanfaatkan berbagai aplikasi media sosial on-line yang dapat 

melindungi privasi konseli seperti WhatsApp, Meet google, Zoom, Duo, Line, dan lainnya 

yang familier bagi guru BK dan konseli. 

         Kerja keras, dedikasi, dan penguasaan kompetensi bimbingan dan konseling 

merupakan tiga unsur penting dalam menunjang praksis pelayanan bimbingan dan konseling 

kepada peserta didik (konseli) di era new normal. Kerja keras adalah bekerja sebagai guru 

BK yang dilakukan dengan sungguh-sungguh yang didorong oleh motif semangat tinggi dan 

pantang menyerah untuk mencapai hasil yang sangat baik, sedangkan dedikasi merupakan 

suatu pengorbanan yang dilakukan oleh guru BK yang terwujud pada pikiran, tenaga, biaya, 

dan waktu demi keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi 

peserta didik dalam proses perkembangannya menuju terwujudnya generasi emas dalam 

upaya mencapai visi Indonesia maju (Kemendikbud, 2020).   

         Penguasaan kompetensi bimbingan dan konseling oleh guru BK merupakan faktor 

melekat pada jati diri guru BK sebagai tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam 

bidang bimbingan dan konseling. Kompetensi ini perlu dikembangkan secara berkesi-

nambungan sejalan dengan salah satu tugas guru BK yaitu wajib melaksanakan kegiatan 

pengembangan diri yang dilakukan secara berkelanjutan (Kemendikbud, 2018) melalui 
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keikutsertaan dalam berbagai kegiatan ilmiah; seminar, workshop, pelatihan, penelitian, 

menulis karya ilmiah/karya inovatif, dan studi lanjut yang dilaksanakan secara bersungguh-

sungguh dalam upaya mewujudkan profesi bimbingan dan konseling sebagai profesi yang 

kredibel dan bermartabat yang dibutuhkan masyarakat global. 

 

PENUTUP 

         Guru BK memegang peran penting dalam proses perkembangan peserta didik menuju  

sebagai individu yang mandiri dan mampu mengembangkan potensinya dalam suatu bidang 

keahlian/profesi/pekerjaan yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

upaya mewujudkan visi Indonesia maju.  Kedudukan guru BK sebagai tenaga profesional 

dibuktikan dengan penguasaannya terhadap standar kompetensi bidang bimbingan dan 

konseling, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang berdaulat dan bermartabat. 

       Eksistensi bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam keseluruhan sistem 

pendidikan di sekolah ditunjukkan keberadaannya pada wilayah bimbingan dan konseling 

yang memandirikan peserta didik, berdampingan dengan wilayah pembelajaran yang 

mendidik, dan wilayah manajemen dan kepemimpinan sebagai satu kesatuan sistem dalam 

proses transformasi pendidikan di sekolah untuk mewujudkan perkembangan yang optimal 

setiap peserta didik. Wilayah bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik 

secara operasional dijabarkan pada program bimbingan dan konseling yang disusun oleh 

guru BK berdasarkan hasil needs assessment kebutuhan peserta didik dengan 

memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi adanya pandemi kasus COVID-19 yang 

bersifat temporer, ke dalam empat bidang pelayanan bimbingan dan konseling yaitu bidang 

bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karier pada konstruksi komponen program layanan 

dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan layanan 

dukungan sistem.    

         Dalam era new normal, kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling diselenggarakan 

oleh guru BK secara DARING dengan menggunakan berbagai aplikasi media sosial yang 

cocok bagi peserta didik/konseli, sehingga program bimbingan dan konseling dapat 

dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Untuk meningkatkan mutu pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah, guru BK secara berkelanjutan harus melakukan 

kegiatan pengembangan diri dalam rangka meningkatkan profesionalitasnya dalam bidang 
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bimbingan dan konseling melalui berbagai kegiatan seminar, workshop, pelatihan, 

penelitian, publikasi karya ilmiah/karya inovatif, dan studi lanjut.       
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