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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan Tentang Bimbingan dan Konseling 

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling 

a. Definisi Bimbingan dan Konseling 

  Dalam kehidupan sehari- hari, seiring dengan penyelenggaraan 

pendidikan pada umumnya, dan dalam hubungannya saling 

mempengaruhi antara orang satu dengan yang lainnya, peristiwa 

bimbingan tiap kali dapat terjadi. Orang tua membimbing anak-anaknya, 

guru membimbing muridnya dan lain sebagainya. 

Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance yang 

didalamnya terkandung beberapa makna. Setzer & Stone (1966) 

mengemukakan bahwa guidance berasal dari kata guide yang mempunyai 

arti to direct, pilot, manager, or steer (menunjukkan, menentukan, 

mengatur, atau mengemudikan). Sedangkan menurut W.S. Winkel (1981) 

mengemukakan bahwa guidance mempunyai hubungan dengan guiding : 

“ showing a way” (menunjukkan jalan), leading (memimpin), conducting 

(menuntun), giving instructions (memberikan petunjuk), regulating 
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(mengatur), governing (mengarahkan) dan giving advice (memberikan 

nasihat).
1
 

Bimbingan merupakan salah satu bidang dan program dari 

pendidikan, dan program ini ditujukan untuk membantu mengoptimalkan 

perkembangan siswa. Menurut Tolbert, bimbingan adalah seluruh 

program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan 

yang diarahakan pada membantu individu agar mereka dapat menyusun 

dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua 

aspek kehidupannya sehari- hari. Bimbingan merupakan layanan khusus 

yang berbeda dengan bidang pendidikan lainnya.
2
 

Jika ditelaah berbagai sumber akan dijumpai pengertian- 

pengertian yang berbeda mengenai bimbingan, tergantung dari jenis 

sumber dan yang merumuskan pengertian tersebut. Perbedaan tersebut 

disebabkan kelainan pandangan dan titik tolak, tetapi perbedaan itu 

hanyalah perbedaan tekanan atau dari sudut mana melihatnya.
3
 

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29, 90, “ 

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam 

rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan 

merencanakan masa depan.” ( Depdikbud, 1994 ). 

                                                           
1
 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling (Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 4-7. 

2
 Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 1-2. 

3
 Ibid, hal. 3. 
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Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi dimaksudkan 

agar peserta didik mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, serta 

menerimanya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan 

diri lebih lanjut. Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan 

dimaksudkan agar peserta didik mengenal secara objektif lingkungan, baik 

lingkungan sosial dan lingkungan fisik, dan menerima berbagai kondisi 

lingkungan itu secara positif dan dinamis pula. Pengenalan lingkungan itu, 

yang meliputi lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat, dan alam sekitar serta “lingkungan yang lebih luas”, 

diharapkan menunjang proses penyesuaian diri pserta didik dengan 

lingkungan yang dimaksud, serta dapat dimanfaatkan sebesar- besarnya 

untuk pengembangan diri secara mantap dan berkelanjutan. 

Sedangkan bimbingan dalam rangka merencanakan masa 

depan dimaksudkan agar peserta didik mampu mempertimbangkan dan 

mengambil keputusan tentang masa depan dirinya sendiri, baik yang 

menyangkut bidang pendidikan, bidang karier, maupun bidang budaya/ 

keluarga/ kemasyarakatan.
4
 

Oleh karena itu, untuk memahami pengertian bimbingan, perlu 

dipertimbangkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli 

sebagai berikut: 

                                                           
4
 Dewa Ketut, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Rajawali Pers, 

2011), hal. 18-19. 
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1) Prayitno dan Erman Amti (2004:27) mengemukakan bimbingan 

adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli 

kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak- anak, 

remaja, maupun dewasa. Tujuannya adalah orang yang dibimbing 

dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri 

dengan memanfaatkan kekeatan individu dan sarana yang ada dan 

dapat dikembangkan berdasarkan norma- norma yang berlaku.
5
 

2) Winkel (2005:27) mendefinisikan bimbingan : (1) usaha untuk 

melengkapi indivdu dengan pengetahuan, pengalaman, dan informasi 

tentang dirinya sendiri; (2) cara untuk memberikan bantuan kepada 

individu untuk memahami dan mempergunakan secara efisian segala 

kesempatan yang dimiliki untuk perkembangan pribadinya; (3) sejenis 

pelayanan kepada individu- individu agar mereka dapat menentukan 

pilihan, menetapkan tujuan dengan tepat, dan menyusun rencana yang 

realistis sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan memuaskan 

diri dalam lngkungan tempat mereka hidup; (4) proses pemberian 

bantuan atau pertolongan kepada individu dalam hal memahami diri 

sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan 

lingkungan, memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai 

dengan konsep dirinya dan tuntunan lingkungan.
6
 

                                                           
5
 Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 30. 

6
 Winkel, W.S, Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah (Jakarta: Grasindo, 1997), hal. 2. 
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3) Djumhur dan Moh. Surya, (1975:15) berpendapat bahwa bimbingan 

adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus- menerus dan 

sistematis kepada individu untuk memecahkan masalah yang 

dihadapinya. Dengan demikian, individu tersebut memiliki 

kemampuan untuk memahami dirinya (self understanding), 

kemampuan untuk menerima dirinya (self acceptance), kemampuan 

untuk mengarahkan dirinya (self dirention), dan kemampuan untuk 

merealisasikan dirinya (self realization) sesuai dengan potensi atau 

kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, 

baik keluarga, sekolah, dan masyarakat.
7
 

4) Dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan 

Menengah dikemukakan bahwa “Bimbingan merupakan bantuan yang 

diberikan kepada peserta didik dalam rangka menemukan pribadi, 

mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan”.
8
 

Rumusan tentang bimbingan formal menurut Frank Parson, 

dalam Jones, bimbingan adalah sebagian bantuan yang diberikan kepada 

individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu 

jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya.
9
 

Menurut Lefever, dalam McDaniel bimbingan adalah bagian 

dari proses pendidikan yang teratur dan sistematik guna membantu 

                                                           
7
 Djumhur, I dan Surya, Moh,  Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Bandung: Ilmu, 1978), hal. 3. 

8
 www.hukumonline.com/pusatdata/detai, Diakses, pada Tgl 20-05-2015.  

9
 Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 93. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detai,%20Diakses
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pertumbuhan anak muda atas kekuatannya dalam menentukan dan 

mengarahkan kehidupannya sendiri, yang pada akhirnya ia dapat 

memperoleh pengalaman pengalaman yang dapat memberikan sumbangan 

yang berarti bagi masyarakat.
10

 

Menurut Crow and Crow bimbingan adalah bantuan yang 

diberikan oleh seseorang laki-laki atau perempuan, yang memiliki 

kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-

individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidup sendiri, 

mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri 

dan menanggung bebanya sendiri.
11

 

Menurut Jones, Staffire & Stewart, bimbingan adalah bantuan 

yang diberikan kepada individu dalam membuat pilihan-pilihan dan 

penyesuaian penyesuaian yang bijaksana. Bantuan itu berdasarkan atas 

prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan hak setiap individu untuk 

memilih jalan hidupnya sendiri sejauh tidak mencampuri hak orang lain. 

Kemampuan membuat pilihan seperti itu tidak diturunkan (diwarisi), 

tetapi harus dikembangkan.
12

 

Dengan demikian pelayanan bimbingan telah menjangkau 

berbagai aspek yang lebih luas dari perkembangan dan kehidupan 

manusia. Unsur unsur pokok bimbingan konseling dari semua rumusan 

                                                           
10

 Ibid, hal. 145.  
11

 Ibid, hal. 94. 
12

 Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 95. 
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diatas adalah pelayanan bimbingan yang merupakan suatu proses dalam 

artian pelayanan bimbingan bukan sesuatu yang sekali jadi, melainkan 

liku-liku tertentu sesuai dengan dinamika yang terjadi di dalam pelayanan. 

Dalam kaitannya upaya bimbingan,baik bentuk,isi dan tujuan serta aspek-

aspek pelanggarannya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma 

yang berlaku, bahkan justru menunjang kemampuan klien untuk dapat 

mengikuti norma-norma tersebut. Norma tersebut berupa berbagai aturan, 

nilai dan ketentuan yang bersumber dari agama, adat, hukum, ilmu dan 

kebiasaan yang diberlakukan di masyarakat. Pelayanan bimbingan dan 

konseling memiliki peranan penting, baik bagi individu yang berada 

dalam lingkungan sekolah, rumah tangga, maupun masyarakat pada 

umumnya.
13

 

Perkembangan yang lebih lanjut tentang rumusan bimbingan 

konseling memperlihatkan gejala yang amat menarik. Belkin secara tegas 

menolak konsep, rumusan ataupun penjelasan yang mengecilkan arti 

istilah konseling.
14

 

Ia mengusulkan, dari pada meletakkan konseling sebagai 

bagian dari bimbingan adalah akan lebih baik dan menguntungkan untuk 

                                                           
13

 Abu Ahmadi, Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hal. 21. 
14

 Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 242. 
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membangun dan rumusan tentang konseling yang meliputi juga segala 

sesuatu yang selama ini disebutkan sebagai pelayanan bimbingan.
15

 

Orientasi bimbingan dan konseling mengacu pada pusat 

perhatian atau titik berat pandangan konselor dalam penyelenggaraan 

pelayanan bimbingan dan konseling. Orientasi perorangan berarti pusat 

perhatian dan titik berat layanan bimbingan dan konseling diarahkan 

kepada orang perorangan sasaran layanan. Demikian pula dalam layanan 

kelompok, titik berat layanan tetap diarahkan kepada sasaran layanan 

secara individual.
16

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa 

bimbingan pada prinsipnya adalah proses pemberian bantuan yang 

dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang 

individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman 

tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan, dan 

menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan 

berdasarkan norma- norma yang berlaku.
17

 

Konseling sebagai terjemahan dari “Counseling” merupakan 

bagian dari bimbingan, baik sebagai layanan maupun teknik. 

Koseling (couseling) biasanya kita kenal dengan istilah 

penyuluhan, yang secara awam dimaknakan sebagai pemberian 

                                                           
15

 Ibid, hal. 243. 
16

 Ibid, hal. 245. 
17

 Anas Salahuddin, Bimbingan dan Konseling (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 15. 
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penerangan, informasi atau nasihat kepada pihak lain. Istilah penyuluhan 

sebagai padanan kata konseling bisa diterima secara luas,tetapi dalam 

pembahasan ini, konseling tidak dimaksudkan dalam pengertian tadi. 

Dalam literatur diuraikan dalam bermacam-macam pengertian 

menurut Carl Rogers adalah konseling merupakan hubungan terapi dengan 

klien yang bertujuan untuk melakukan perubahan self (diri) pada pihak 

klien. Yang ditegaskan dalam bahasa “The process by which structure of 

the self is relaxed in the safety of ralationship with the therapist, and 

previously denied experiences are perceived and then integrated in to an 

altered self”pada intinya menekankan pada perubahan sistem self klien 

sebagai tujuan konseling akibat dari struktur hubungan konselor dengan 

klien lainnya.
18

 

Menurut Pietrofesa konseling adalah proses yang melibatkan 

seseorang profesional berusaha membantu orang lain dalam mencapai 

pemahaman dirinya (self undertanding), membuat keputusan dan 

pemecahan masalah.
19

 

Menurut Stefflre Grant adalah konseling sebagai proses berarti 

konseling tidak dapat dilakukan sesaat. Proses berarti ada selang waktu 

tertentu yang diperlukan dalam hubungan konseling serta menyelesaikan 

masalah yang dialami klien, dalam beberapa hal konseling tidak hanya 

                                                           
18

 Latipun, Psikologi Manajemen (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hal. 5. 
19

 Ibid, hal. 12.  
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dilakukan sekali pertemuan. Untuk membantu klien yang memiliki 

masalah cukup berat dan kompleks, konseling dapat dilakukan beberapa 

kali pertemuan secara berkelanjutan. Konseling sebagai hubungan spesifik 

yaitu hubungan antara konselor dengan klien merupakan unsur penting 

dalam konseling. Dalam kehidupan sosial sebenarnya hubungan satu 

dengan yang lain itu selalu ada. Ada hubungan guru dan murid, hubungan 

dokter dan pasien, hubungan orang tua dan anak, dan dalam konseling 

hubungan konselor dengan beberapa klien.Hubungan yang diantaranya 

perlu adanya keterbukaan, pemahaman, penghargaan secara positif tanpa 

syarat dan empati. Konseling membantu klien konseling ini bersifat 

membantu memberikan kepercayaan kepada klien untuk bertanggung 

jawab terhadap dirinya sendiri mengatasi masalahnya. Konseling untuk 

mencapai tujuan hidup, untuk mencapai pemahaman dan penerimaan diri, 

proses belajar melakukan pemahaman yang lebih luas tentang dirinya 

yang tidak hanya membantu know about tetapi juga belajar how to sejalan 

dengan kualitas dan kapasitasnya. 

Rochman Natawidjaja mengartikan konseling merupakan 

bagian terpadu dari bimbingan. Konseling dapat diartikan sebagai 

hubungan timbal balik antara dua individu, di mana yang seseorang (yaitu 

konselor) berusaha membantu yang lain (yaitu klien) untuk mencapai 
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pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah- 

masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang.
20

 

Prayitno, mengemukakan bahwa konseling adalah pertemuan 

empat mata antara klien dan konselor yang berisi usaha yang laras, unik, 

dan human (manusiawi), yang dilakukan dalam suasana keahlian yang 

didasarkan atas norma- norma yang berlaku.
21

 

Sedangkan Walgito (1982: 10-11) mengartikan konseling atau 

penyuluhan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam 

memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara- 

cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai 

kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini harus selalu diingat agar individu 

pada akhirnya dapat memecahkan masalahnya dengan kemampuan 

sendiri. Dengan demikian maka klien tetap dalam keadaan aktif, memupuk 

kesanggupannya di dalam memecahkan setiap persoalan yang mungkin 

akan dihadapi dalam kehidupannya.
22

 

Menurut Slameto (1989: 89), konseling merupakan salah satu 

teknik bimbingan. Sering dikatakan bahwa konseling merupakan inti atau 

                                                           
20

  Rochman Natawidjaya, Bimbingan Penyuluhan (Jakarta: UT, 1986), hal. 23.  
21

 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 21. 
22

 Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Yogyakarta: Andi Offest, 1993), hal. 10.  
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jantung bimbingan. Konseling terutama digunakan untuk membantu 

mengatasi masalah- masalah psikologis, sosial, spiritual, dan moral-etis.
23

 

Dari beberapa pengertian konseling di atas dapat ditarik 

kesimpulan, bahwa konseling adalah salah satu teknik dalam bimbingan 

yang diberikan oleh seorang (konselor) kepada orang lain 

(konsele/konseli) yang mempunyai masalah psikologis, sosial, spiritual 

dan moral etis, dengan berbagai cara psikologis, agar orang tersebut 

(konseli) dapat mengatasi masalahnya. 

Adapun tujuan pokok konseling adalah membantu peserta 

didik memperoleh identitas dirinya sebagai landasan pokok dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya dalam keseluruhan kehidupan pribadinya. 

Dengan demikian setelah pelaksanaan konseling berakhir diharapkan 

tersuluh (klian) memperoleh konsep yang memadai mengenai dirinya 

sendiri, orang lain di sekitarnya, pendapat orang lain mengenai dirinya, 

tujuan- tujuan dan harapan- harapan yang mudah dicapai, serta 

kepercayaan terhadap dirinya sendiri. 
24

 

Dengan demikian definisi dari bimbingan dan konseling adalah 

layanan/bantuan yang diberikan kepada peserta didik baik perorangan atau 

kelompok agar mampu mandiri berkembang secara optimal dalam bidang 

pribadi, sosial, belajar, karier, keluarga dan keagamaan melalui berbagai 

                                                           
23

 Slameto, Bimbingan di Sekolah (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 89.   
24

 Etty Kartikawati, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Yogyakarta: Andi Offest, 1993), hal. 5. 
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jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma- norma yang 

berlaku. Atau bimbingan konseling juga dapat diartikan proses pemberian 

bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling (face to face) oleh 

seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu 

masalah (konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi 

konseli serta dapat memanfaatkan sebagai potensi yang dimiliki dan 

sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu itu dapat 

memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, 

mandiri serta dapat merencanakan masa depat yang lebih baik untuk 

mencapai kesejahteraan hidup.
25

 

  

b. Tujuan Bimbingan dan Konseling 

Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan bantuan untuk 

peserta didik baik individu/kelompok agar mandiri dan berkembang secara 

optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karier, melalui berbagai 

jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma- norma yang 

berlaku. 

Terkait dengan pembahasan tentang bimbingan konseling 

maka tidak kala pentingnya pengertian bimbingan konseling mempunyai 

beberapa tujuan menurut Cristiani sebagai berikut. 

 

                                                           
25

 Sulistiyarin, Dasar- Dasar Konseling (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014), hal. 32. 
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a) Menyediakan Fasilitas Untuk Perubahan Perilaku : tujuan bidang 

konseling ini membawa klien agar terjadi perubahan yang 

memungkinkan klien hidup lebih produktif dan menikmati kepuasan 

hidup sesuai dengan pembatasan yang ada dalam masyarakat. 

b) Meningkatkan Keterampilan Untuk Menghadapi Sesuatu : seorang 

konselor meningkatkan keterampilan untuk menghadapi sesuatu baik 

membantu orang belajar untuk memenuhi tuntutan baru. 

c) Meningkatkan Kemampuan Dalam Menentukan Keputusan : dalam 

batasan tertentu, konseling diarahkan agar seseorang bisa membantu 

sesuatu keputusan pada saat penting dan benar-benar dibutuhkan. 

Serta bertujuan membantu klien memperoleh informasi dan kejelasan 

di luar pengaruh emosi dan ciri kepribadiannya yang bisa 

mengganggu pengambilan keputusan. 

d) Meningkatkan Dalam Hubungan Antar Perorangan ; konseling 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan seseorang sehingga 

pandangan dan penilaian terhadap diri sendiri bisa lebih obyektif serta 

meningkatkan keterampilan dalam penyesuaian diri agar lebih efektif. 

e) Menyediakan Fasilitas Untuk Pengembangan Kemampuan Klien: 

mengenai tujuan konseling tersebut sangat dipengaruhi oleh latar 

belakang teori dan teknik yang dipakai oleh konselor.
26

 

                                                           
26

 E.P Gintings, Gembala dan Konseling Pastoral (Yogyakarta:Yayasan Andi, 2002), hal. 42.  
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Namun ada kesamaan dalam tujuan konseling yakni pertama, 

mengetahui apa yang harus dan akan dilakukan dalam berbagai bidang 

kehidupan, kedua merasa lebih baik, jauh dari ketegangan dan tekanan 

terus menerus karena ada persoalan, ketiga berfungsi maksimal sesuai 

dengan potensi yang dimiliki, keempat mencapai sesuatu yang lebih baik 

karena bersikap positif dan optimistik.
27

 

Tujuan bimbingan dan konseling, yaitu untuk membantu 

memandirikan peserta didik dalam mengembangkan potensi- potensi 

mereka secara optimal.
28

 

Secara garis besar, tujuan bimbingan dan konseling dibagi 

menjadi dua, yaitu adalah tujuan umum dan tujuan khusus.
29

 

Tujuan umum bimbingan dan konseling di sekolah pada 

dasarnya sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri karena bimbingan 

dan konseling merupakan bagian integral dari system pendidikan. Pada 

undang- undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah terwujudnya manusia 

Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang beriman dan taqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

                                                           
27

 Sulistyarin, Dasar- Dasar Konseling (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2014), hal. 90. 
28

 Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 64. 
29

 Sulistiyarin, Dasar- Dasar Konseling (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014), hal. 102. 
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ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan 

mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
30

 

Tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan 

penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan 

permasalahan yang dialami individu yang bersangkutan, sesuai dengan 

kompleksitas permasalahannya. Dengan demikian, maka tujuan khusus 

bimbingan dan konseling untuk tiap- tiap individu bersifat unik pula, 

artinya tujuan bimbingan dan konseling untuk individu yang satu dengan 

individu yang lain tidak boleh disamakan.
31

 

Tujuan khusus bimbingan dan konseling di sekolah, diuraikan 

H.M. Umar,dkk sebagai berikut: 

a) Membantu siswa- siswa untuk mengembangkan pemahaman diri 

sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, hasil belajar, serta 

kesempatan yang ada. 

b) Membantu siswa-siswa untuk mengembangkan motif- motif dalam 

belajar, sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang berarti. 

c) Memberikan dorongan di dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, 

pengambilan keputusan, dan keterlibatan diri dalam proses 

pendidikan. 
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36 
 

d) Membantu siswa- siswi untuk hidup di dalam kehidupan yang 

seimbang dalam berbagai aspek fisik, mental, dan sosial.
32

 

Tujuan bimbingan bagi guru adalah pertama, membantu guru 

dalam berhubungan dengan siswa- siswi, kedua membantu guru dalam 

menyesuaikan keunikan individual dengan tuntutan umum sekolah dan 

masyarakat, ketiga membantu guru dalam mengenal pentingnya 

keterlibatan diri dalam keseluruhan program pendidikan, keempat 

membantu keseluruhan program pendidikan untuk menemukan 

kebutuhan- kebutuhan seluruh siswa. 

Adapun tujuan bimbingan bagi sekolah adalah pertama, 

menyusun dan menyesuaikan data tentang siswa yang bermacam- macam, 

kedua mengadakan penelitian tentang siswa dari latar belakangnya, ketiga 

membantu menyelenggarakan kegiatan penataran bagi para guru dan 

personil lainnya, yang berhubungan dengan kegiatan bimbingan, keempat 

mengadakan penelitian lanjutan terhadap siswa- siswa yang telah 

meninggalkan sekolah. 

Demikian tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Berhasil 

atau tidaknya bergantung pada pelaksanaan bimbingan itu sendiri.
33
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c. Fungsi Bimbingan dan Konseling 

Adapun fungsi dari bimbingan dan konseling di sekolah 

diantarnya adalah sebagai berikut : 

a) Fungsi Pemahaman 

Yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseliagar 

memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkunganya 

(pendidikan , pekerjaan, dan norma agama). Berdasarkan pemahaman 

ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara 

optimal, dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis 

dan konstruktif.
34

 

b) Fungsi Preventif 

Yaitu fungsi berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa 

mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya 

untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi 

ini, konselor memberikan bimbingan pada konseli tentang cara 

menghindari diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan 

dirinya. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan 

orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Beberapa masalah 

yang perlu diinformasikan kepada para konseli dalam rangka 

mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan. Diantaranya 
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bahaya minum keras, merokok, penyalahgunaan obat- obatan, droup 

out , dan pergaulan bebas.
35

 

c) 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. Konselor dan personel sekolah/ madrasah 

lainnya secara sinergi sebagai teamwork berkaloborasi atau bekerja 

sama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara 

sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli 

mencapai tugas- tugas pekerbangannya. Teknik bimbingan yang dapat 

digunakan di sini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi 

kelompok atau curah pendapat, dan karyawisata.
36

 

d) Fungsi Penyembuhan 

Yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. 

Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada 

konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek 

pribadi, sosial, belajar, maupun karier. Tekinik yang dapat digunakan 

adalah konseling, remedial teaching. 
37
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e) Fungsi Penyaluran 

Yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu 

konseli memilih kegiatan ekstrakulikuler, jurusan atau program studi, 

dan memantapkan penguasaan karier atau jabatan yang sesuai dengan 

minat, bakat, keahlian, dan ciri- ciri kepribadian lainnya. Dalam 

melaksanakan fungsi ini konselor perlu bekerja sama dengan pendidik 

lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. 

f) Fungsi Adaptasi 

Yaitu fungsi yang membantu para pelaksana pendidikan, 

kepala selokah/madrasah dan staf, konselor, dan guru untuk 

menyesuaiakan program pendidikan terhadap latar belakang 

pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuan konseli, 

pembimbing/konselor dapat membantu para guru dalam 

memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan 

menyusun materi sekolah/ madrasah, memilih metode dan proses 

pembelajaran maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan 

kemampuan dan kecepatan konseli.
38

 

g) Fungsi Penyesuaian 

Yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu 

konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan 

lingkungannya secara dinamis dan konstrutif. 
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h) Fungsi Perbaikan 

Yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu 

konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, 

berperasaan, dan bertindak (berkehendak). Konselor melakukan 

intervensi (memberikan perlakuan) terhadap konseli supaya memiliki 

pola berfikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat 

sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak 

yang produktif dan normatif 

i) Fungsi Fasilitas 

Memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai 

pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan 

seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. 

j) Fungsi Pemeliharaan 

Fungsi ini adalah untuk membantu konseli supaya dapat 

menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta 

dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari 

kondisi- kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktifitas diri. 

Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang 

menarik, rekreatif, dan fakultatif  (pilihan) sesuai dengan minat 

konseli.
39
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d. Asas – Asas Bimbingan Konseling 

  Dalam  penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling 

kaidah- kaidah tersebut dikenal dengan asas- asas bimbingan konseling 

yakni ketentuan- ketentan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan 

pelayanan. Proses pelayanan mengarah pada tujuan yang akan diharapkan. 

Asas- asas dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Asas Kerahasiaan 

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut 

dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli yang 

menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak 

boleh ada tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini guru 

pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data 

dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar- benar terjamin.
40

 

b. Asas kesukarelaan 

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya 

kesukarelaan dan kerelaan konseli mengikuti/menjalani 

pelayanan/kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini guru 

pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaa 

tersebut.
41
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c. Asas keterbukaan 

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar 

konseli yang menjadi sasaran pelayanan/ kegiatan bersifat terbuka dan 

tidak berpura- pura, baik dalam memberikan keterangan tentang 

dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan 

materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal 

ini guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan 

konseli. Keterbukaan ini amat terkait pada terselenggaranya asas 

kerahasiaan dan adanya kkesukarelaan pada diri konseli yang menjadi 

sasaran pelayanan/kegiatan. Agar konseli dapat terbuka, guru 

pembimbing terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura- 

pura. 

d. Asas Kegiatan 

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar 

konseli yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di 

dalam penyelenggaraan pelayanan/kegiatan bimbingan. Dalam hal ini 

guru pembimbing perlu mendorong konseli untuk aktif dalam setiap 

pelayanan/kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukan 

baginya. 

e. Asas Kemandirian 

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjukkan pada 

tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni konseli sebagai sasaran 
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pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli- 

konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri 

sendiri dan lingkungannya, mampu mengarahkan segenap pelayanan 

bimbingan hendaknya mampu mengarahkan segenap pelayanan 

bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi 

berkembangnya kemandirian konseli.
42

 

f. Asas Kekinian 

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar 

objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalah 

konseli dalam kondisinya sekarang. Pelayanan yang berkenan dengan 

masa depan atau kondisi masa lampau pun dilihat dampak dan atau 

kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperlukan sekarang. 

g. Asas kedinamisan 

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar 

isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan (konseli) yang sama 

kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus 

berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap 

perkembangannya dari waktu ke waktu.
43
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h. Asas Keterpaduan 

Yaitu adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki 

agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik 

yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun piak lain, saling 

menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk ini kerja sama antara guru 

pembimbing dan pihak- pihak yang berpern dalam penyelenggaraan 

pelayanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan. 

Koordinasi segenap pelayanan/ kegiatan bimbingan dan konseling itu 

harus dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. 

i. Asas Keharmonisan 

 Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar 

segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan 

pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, 

yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu 

pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Bukanlah pelayanan atau 

kegiatan bimbingan dan konseling yang dapat dipertanggungjawabkan 

apabila isi dan pelaksanaanya tidak berdasarkan nilai dan norma yang 

dimaksudkan itu. Lebih jauh, pelayanan dan kegiatan bimbingan dan 

konseling justru harus dapat meningkatkan kemampuan konseli 

memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai dan norma tersebut.
44
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j. Asas Keahlian 

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar 

pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas 

dasar kaidah- kaidah professional. Dalam hal ini, para pelaksana 

pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga 

yang benar- benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling 

keprofesionalan guru pembimbing harus terwujud baik dalam 

penyelenggaraan jenis- jenis pelayanan dan kegiatan dan konseling 

maupun dalam menegakkan kode etik bimbingan dan konseling. 

k. Asas Alih Tangan Kasus 

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar 

pihak- pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan 

bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu 

permasalahan konseli mengalih tangankan permasalahan itu kepada 

pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing dapat menerima alih tangan 

kasus dari orang tua, guru- guru lain, atau ahli lain dan demikian pula 

guru pembimbing dapat mengalih tangankan kasus kepada guru mata 

pelajaran/ praktik dan lain- lain. 

l. Asas Tut Wuri Handayani 

Yaitu kasus yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan 

konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi 

(memberi rasa aman), mengembangkan keteladanan, dan memberikan 
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rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas- luasnya 

kepada peserta didik (klien) untuk maju.
45

 

 

e. Prinsip – Prinsip Bimbingan Konseling 

Prinsip disini dapat menjadi pegangan di dalam proses 

bimbingan dan penyuluhan. Seperti halnya dalam memberikan pengertian 

mengenai bimbingan dan penyuluhan Siti Rahayu Haditono membagi 

prinsip sebagai berikut:
46

 

a. Bimbingan dan penyuluhan dimaksudkan untuk anak-anak orang 

dewasa dan orang-orang yang sudah tua. 

b. Tiap aspek daripada kepribadian seseorang menentukan tingkah laku 

orang itu. Sehingga usaha bimbingan yang bertujuan untuk 

memajukan penyesuaian individu, harus berusaha pula memajukan 

individu itu dalam semua aspek-aspek tersebut.
47

 

c. Usaha-usaha dalam prinsipnya harus menyeluruh kesemua orang 

karena semua orang tentu mempunyai masalah-masalah butuh 

pertolongan. 
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d. Berhubungan dengan prinsip no. 2, semua guru disekolah seharusnya 

menjadi seorang pembimbing, karena semua murid saja membutuhkan 

bimbingan. 

e. Sebaiknya semua usaha pendidikan adalah bimbingan, sehingga alat 

alat dan teknik mengajar juga sebaiknya mengandung suatu dasar 

pandangan bimbingan. 

f. Dalam memberikan suatu bimbingan harus diingat, bahwa semua 

orang meskipun sama dalam kebanyakan sifat-sifatnya namun 

mempunyai perbedaan-perbedaan individual,dan perbedaan-perbedaan 

individual inilah yang kita perhatikan. 

g. Supaya bimbingan dapat berhasil baik, dibutuhkan pengertian yang 

dalam mengenai orang yang dibimbing. 

h. Haruslah diingat bahwa pergolakan-pergolakan sosial, ekonomi dan 

politik dapat menyebabkan timbulnya tingkah laku yang sukar atau 

penyesuaian-penyesuaian yang salah. 

i. Bagi anak-anak haruslah kita ingat, bahwa sikap orang tua dan suasana 

rumah sangat dipengaruhi tingkah laku anak, berhubungan dengan itu 

kadang-kadang beberapa kesukaran sangat dibutuhkan. 

j. Fungsi dari pada bimbingan ialah menolong orang supaya berani dan 

dapat memikul tanggung jawab sendiri dalam mengatasi kesukaran-

kesukaran sehingga dapat berupa kemajuan dari pada keseluruhan 

pribadi yang bersangkutan. 
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k. Usaha bimbingan harus bersifat lincah (fleksibel) sesuai dengan 

kebutuhan keadaan masyarakat serta kebutuhan individual. 

l. Akhirnya tiada boleh dilupakan bahwa berhasil atau tidaknya sesuatu 

bimbingan sebagian besar tergantung kepada orang yang minta tolong 

pada kesedian kesanggupan dan proses yang terjadi dalam diri 

orangnya sendiri.
48

 

 

2. Peranan dan Fungsi BK di Sekolah 

Konselor adalah orang yang mempunyai keahlian dalam melakukan 

konseling. Berlatar belakang pendidikan minimal sarjana Strata 1 (S1) dari 

jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB), Bimbingan Konseling 

(BK), atau Bimbingan Penyuluhan (BP). Mempunyai organisasi profesi 

bernama Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN), melalui proses 

sertifikasi, asosiasi ini memberikan lisensi bagi para Konselor. Khusus bagi 

Konselor pendidikan bertugas dan bertanggung jawab memberikan bimbingan 

dan layanan konseling pada peserta didik di satuan pendidikan (sering disebut 

guru BP/BK atau pembimbing).
49

 

Konselor juga diartikan orang yang memberikan bantuan kepada 

konseli secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam Undang-

Undang RI No. 20 tahun 2003 SPN pasal 1 ayat 6 disebutkan, Konselor 
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adalah pendidik yang merupakan salah satu tenaga kependidikan yang 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
50

 

Peran guru konselor adalah guru- guru dari sekolah yang 

bersangkutan, yang ditugaskan untuk melaksanakan bimbingan dan 

penyuluhan di sekolah karena latar belakang pendidikannya yang 

memungkinkan untuk melaksanakan tugas tersebut.
51

 

Fungsi seorang pembimbing atau guru BK di sekolah adalah 

membantu kepala sekolah beserta stafnya di dalam menyelenggarakan 

kesejahteraan sekolah. Sehubungan dengan fungsi ini maka seorang 

pembimbing atau guru BK mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Mengadakan penelitian ataupun observasi terhadap situasi atau keadaan 

sekolah, baik mengenai peralatannya, tenaganya, penyelenggaraannya 

maupun aktivitas- aktivitas yang lain.
52

 

b. Menyelenggarakan bimbingan terhadap anak- anak baik yang bersifat 

preventif, preservatif maupun yang bersifat korektif atau kuratif. Bersifat 

preventif yaitu dengan tujuan menjaga jangan sampai anak- anak 

mengalami kesulitan – kesulitan, menghindarkan hal- hal yang tidak 

diinginkan, yang ditempuh antara lain dengan mengadakan papan 

bimbingan untuk berita- berita atau pedoman- pedoman yang perlu 
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mendapatkan perhatian anak- anak dan mengadakan kontak masalah atau 

kontak Tanya untuk menampung persoalan- persoalan atau pertanyaan- 

pertanyaan yang diajukan secara tertulis, sehingga dengan demikian bila 

ada masalah dapat segera teratasi. Bersifat preservatif yaitu suatu usaha 

untuk menjaga keadaan yang telah baik agar tetap baik, jangan sampai 

keadaan yang telah baik menjadi keadaan yang tidak baik. Bersifat 

korektif yaitu mengadakan konseling kepada anak- anak yang mengalami 

kesulitan- kesulitan yang dapat dipecahkan sendiri, yang membutuhkan 

pertolongan dari pihak lain. 

c. Kecuali hal- hal tersebut di atas pembimbing dapat mengambil langkah- 

langkah lain yang dipandang perlu demi untuk kesejahteraan sekolah atau 

persetujuan kepala sekolah.
53

 

 

3. Macam- Macam BK di Sekolah 

Istilah ragam bimbingan menunjukkan dalam bidang kehidupan 

tertentu atau aspek perkembangan tertentu yang menjadi fokus perhatian 

dalam pelayanan bimbingan dengan kata lain, tentang apa yang diberikan 

bimbingan. Dilihat dari masalah individu, ada empat jenis bimbingan yaitu: 

a. Bimbingan Akademik 

Ialah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, 

dalam memilih program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi 
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kesukaran- kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan belajar 

disuatu institusi pendidikan.
54

 

Bimbingan akademik dilakukan dengan cara mengembangkan 

suasana belajar mengajar yang kondusif agar terhindar dari kesulitan 

belajar. Para pembimbing membantu individu mengatasi kesulitan belajar, 

mengembangkan cara belajar yang efektif, membantu individu agar sukses 

dalam belajar dan agar mampu menyesuaikan diri terhadap semua tuntutan 

program/pendidikan. Dalam bimbingan akademik, para pembimbing 

berupaya memfasilitasi individu dalam mencapai tujuan akademik yang 

diharapkan.
55

 

b. Bimbingan Sosial Pribadi 

Merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam 

memecahkan masalah- masalah sosial pribadi yang tergolong dalam 

masalah- masalah sosial pribadi. Bimbingan sosial pribadi diarahkan 

untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan 

individu dalam menangani masalah- masalah dirinya bimbingan ini 

merupakan layanan yang mengarahkan kepada pencapaian pribadi yang 

seimbang dengan memperhatikan keunikan karakteristik pribadi serta 

ragam permasalahan yang dialami oleh individu. 
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Bimbingan sosial pribadi diberikan dengan cara menciptakan 

lingkungan yang kondusif, interaksi pendidikan yang akrab, 

mengembangkan sistem pemahaman diri dan sikap- sikap yang positif, 

serta ketrampilan- ketrampilan sosial pribadi yang tepat.
56

 

c. Bimbingan Karir 

Bimbingan karir yaitu bimbingan untuk membantu individu dalam 

perencanaan, pengembangan dan pemecahan masalah- masalah karir 

seperti:pemahaman terhadap jabatan dan tugas- tugas kerja, pemahaman 

kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, 

perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan dan 

pemecahan masalah- masalah karir yang dihadapi. 

Bimbingan karir juga merupakan layanan pemenuhan kebutuhan 

perkembangan individu sebagai bagian intergral dari program pendidikan. 

Bimbingan karir terkait dengan perkembangan kemampuan kognitif, 

afektif, maupun ketrampilan individu dalam mewujudkan konsep diri 

yang positif, memahami proses pengambilan keputusan, maupun 

perolehan pengetahuan dalam ketrampilan yang akan membantu dirinya 

memasuki sistem kehidupan sosial budaya yang terus menerus berubah. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir 

merupakan upaya bantuan terhadap individu agar dapat mengenal dan 
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memahami dirinya, mengenal dunia kerjanya, mengembangkan masa 

depannya yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkan.
57

 

d. Bimbingan Keluarga 

Bimbingan keluarga adalah upaya pemberian bantuan kepada para 

individu sebagai pemimpin/ anggota keluarga agar mereka mampu 

menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memperdayakan diri 

secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma 

keluarga, serta berperan/berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan 

yang bahagia.
58

 

 

B. Tinjauan Tentang Kejenuhan Belajar 

1. Definisi Kejenuhan Belajar 

a. Pengertian Kejenuhan Belajar 

Setiap manusia pasti akan mengalami kejenuhan. Kejenuhan 

terjadi di sela- sela masa giat yang di alami. Hal ini serupa dengan mesin 

kendaraan yang terus dipacu, lama kelamaan mesin itu menjadi panas dan 

perlu didinginkan untuk sementara sampai temperaturnya normal kembali. 

Suatu ketika, kita merasa bersemangat ketika menekuni sesuatu. Begitu 

bersemangat sehingga kita melupakan banyak hal. Namun, masa- masa 

giat itu tidak bertahan lama sesudah itu muncul masa malas, lesu dan 
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jenuh inilah masa ketika ketekunana kita sampai dititik jenuh. Saat itu 

ketekunan ada di garis ambang batas, ia tidak mungkin dinaikan lebih 

tinggi. Setelah beberapa lama masa jenuh itu berjalan, tak lama kemudian 

muncul kembali kegairahan untuk menekuni kesibukan seperti semula. 

Demikian seterusnya rasa giat dan jenuh, silih berganti datang satu pihak 

menjadi yang lain.
59

 

Demikian pula yang terjadi pada siswa, sering kita menemukan 

beberapa siswa yang mengalami lambatan belajar. Ia sulit meraih prestasi 

dasar di sekolah, padahal telah mengikui pelajaran dengan sungguh- 

sungguh. Bahkan ditambah dengan pelajaran tambahan di rumah, tetapi 

hasinya tetap kurang memuaskan. Sehingga siswa terkesan lambat 

melakukan tugas yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Mereka 

tampak malas, mudah putus asa, acuh tak acuh, jenuh dan bosan. 

Terkadang disertai sifat menentang orang tua, guru atau siapa saja yang 

mengarahkan mereka untuk belajar. Mereka juga sering menampakkan 

sikap pemurung, mudah tersinggung. Bahkan tak jarang dari mereka yang 

bersikap menyimpang seperti membolos, melalaikan tugas dan mogok 

untuk belajar. 

Adapun pengertian kejenuhan menurut para ahli adalah yang 

pertama menurut Abu Abdirrahman Al- Qawiy bahwa kejenuhan adalah 
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tekanan sangat mendalam yang mudah sampa titik jenuh.
60

, yang kedua 

menurut Muhibbin Syah jenuh juga dapat berarti jemu dan bosan dimana 

sistem akalnya tidak dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dalam 

memproses item- item informasi atau pengalaman baru sedangkan secara 

harfiah jenuh ialah padat atau penuh sehingga tidak memuat papun, 
61

 

yang ketiga menurut Sayyid Muhammad Nuh jenuh atau futur ialah suatu 

penyakit hati (rohani) yang efek minimnya timbulnya rasa malas, lamban 

dan sikap santai dalam melakukan sesuatu amaliyah yang sebelumnya 

pernah dilakukan dengan penuh semangat dan menggebu- gebu efek 

maksimalnya terputus sama sekali dari kegiatan amaliyah tersebut.
62

 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulakn bahwa siapapun yang 

merasa jenuh, jemu, bosan dia akan berusaha sekuat tenaga melepaskan 

diri dari tekanan itu.
63

 

Apabila kita mendengar kata belajar, mungkin fikiran kita 

terbayang adanya siswa yang serius, mendengarkan dan memperhatikan 

guru yang sedang memberikan pertanyaan yang ada di dalam kelas, atau 

seseorang siswa yang membaca buku. Akan tetapi yang lebih luas 

bukanlah demikian, karena aktivitas belajar bukan hanya untuk siswa saja 
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dan terbatas ruang kelas. Pengertian yang umum itu tidak dibatasi kapan 

saja, dimana saja dan dari siapa saja. 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan 

belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaiamana 

proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik.
64

 

Berikut ini akan dipaparkan pengertian belajar menurut beberapa 

ahli: 

1) Elizabeth B. Harlock, learning is development that comes from 

exercice and effort.
65

 Belajar adalah suatu perkembangan setelah 

adanya proses (latihan) dan usaha (belajar). 

2) The Liang Gie, belajar adalah segenap rangkaian kegiatan/aktivitas 

yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan 

perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau 

kemahiran yang sifatnya sedikit banyak bersifat permanen.
66

 

3) Menurut Agus Hardjana, belajar adalah kegiatan untuk mendapat 

pengetahuan, pemahaman tentang sesuatu hal, atau penguasaan 
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kecakapan dalam suatu hal atau bidang hidup tertentu lewat usaha 

pengajaran dan pengalaman.
67

 

4) Menurut Ali, belajar adalah proses perubahan prilaku akibat interaksi 

individu dengan lingkungan.
68

 

Belajar adalah perubahan di dalam diri siswa berdasarkan 

penyalinan masa lalu, sehingga terciptanya perubahan yang baru.
69

 Dari 

definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

belajar merupakan suatu aktivitas yang antara lain mempunyai ciri-ciri 

yaitu: pertama, menghasilkan perubahan pada individu yang belajar, 

kedua perubahan itu terjadi karena usaha yang disengaja dan perubahan 

itu pada pokoknya adalah didapatkan karena pengalaman baru yang 

berlaku dalam waktu relatif lama dan tetap. 

Jadi belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku 

seseorang yang dilakukan secara sengaja yaitu usaha melalui latihan dan 

pengalaman, sehingga timbul kecakapan baru dalam dirinya. Kecakapan 

baru sebagai pola tingkah laku manusia itu sendiri dari beberapa aspek 

yang meliputi pengentahuan, pengertian, sikap, keterampilan, kebiasaan, 

emosi, budi pekerti dan apresiasi.
70
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Kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental seseorang saat 

mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga 

mengakibatkan timbulnya rasa lesu tidak bersemangat atau hidup tidak 

bergairah untuk melakukan aktivitas belajar.
71

 Sedangkan pengertian 

kejenuhan belajar menurut Robert adalah rentang waktu yang digunakan 

untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil.
72

 

Jadi maksud kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental siswa 

dalam rentang waktu tertentu malas, lelah, bosan, lesu, tidak bersemangat, 

tidak berghairah untuk melakukan aktivitas belajar. 

 

b. Jenis- Jenis Kejenuhan Belajar 

Satu langkah penting yang sangat dibutuhkan ketika kita mulai 

berusaha mengatasi masalah kejenuhan, yaitu mengenali jenis-jenih 

kejenuhan. Secara umum ada tiga jenis kejenuhan yaitu kejenuhan positif, 

kejenuhan wajar dan kejenuhan negatif. 

a) Kejenuhan positif 

Kejenuhan positif adalah kejenuhan terhadap segala sesuatu 

yang buruk, baik berupa penyimpangan perilaku, perbuatan dosa, 

tindak kezhaliman, kesesatan, hingga keyakinan bathil, contoh 

kejenuhan positif misalnya seorang bosan berhura-hura, bosan 

                                                           
71

 Thursen Hakim, Belajar Secara Efektif  ( Jakarta:  Puspa Swara, 2004 ), cet  4, hal. 62.  
72

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet 2, hal. 162.  



59 
 

menipu, bosan berbuat dosa dan lain-lain.
73

 Kejenuhan positif tidak 

perlu dilawan, atau di carikan kiat-kiat tertentu untuk 

memusnahkannya. Akan tetapi, kejenuhan seperti ini harus terus 

ditumbuh kembangkan. 

b) Kejenuhan wajar 

Kejenuhan wajar merupakan kejenuhan yang sangat lumrah 

terjadi. Setiap orang melakukan kesibukan berulang-ulang pasti akan 

mengalami kejenuhan. Kejenuhan wajar sering kita jumpai dalam 

aktifitas belajar,berkerja, berumah tangga, bergaul dan lain-lain.
74

 

Dari pengertian diatas jelas bahwa kejenuhan wajar pasti akan 

dialami setiap orang, karena kejenuhan tidak bisa dihapuskan dan 

sudah menyatu dengan kodrat hidup manusia 

c) Kejenuhan Negatif 

 Kejenuhan negatif adalah kejenuhan yang berat, merusak 

kehidupan dan bisa memicu munculnya keburukan-keburukan lain 

yang lebih serius. Kejenuhan negatif, misalnya kejenuhan akibat 

kegagalan, kesempitan hidup, penganiyayaan, sakit hati, juga hidup 

kacau dan lain-lain.
75

 

 Kejenuhan negatif merupakan bahaya bagi kehidupan manusia 

karena pengaruhnya sangat buruk. 
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c. Faktor – Faktor Penyebab Kejenuhan Belajar 

Kejenuhan adalah suatu proses bertahap yang merusak fisik, 

emosi dan psikis, ini disebabkan oleh stresor (penyebab stres) yang 

potensial dari dalam diri orang itu sendiri maupun dari pihak luar 

dirinya.
76

 Kejenuhan problematika hidup, apalagi jika kadar kejenuhan 

melebihi ambang kewajaran. Tidak ada jalan lain yang ditempuh, selain 

mengatasi kejenuhan itu dengan sebaik-baik cara. Untuk tujuan itu kita 

perlu memahami sebab-sebab timbulnya kejenuhan. Dengan memahami 

sebab-sebab ini kita akan memperoleh beberapa manfaat penting antara 

lain :Kita memiliki pengetahuan untuk memahami gejala-gejala yang 

terjadi dalam kehidupan.Kita bisa menhindari kejenuhan yang 

merugikan.Kita bisa menyusun strategi yang tepat untuk mengatasai 

kejenuhan ketika ia datang melanda.Kita akan memiliki kemunkinan 

besikap yang lebih bijaksana.
77

 

Dalam bukunya Abu Abdirrahman Al-Qowiy disebutkan sebab 

sebab yang menimbulkan kejenuhan antara lain kesibukan monoton, 

restasi mandeg, lemah minat, penolakan hati nurani, kegagalan berusaha. 

Penghargaan nihil, ketegangan panjang, perlakuan buruk.
78

 

Untuk lebih jelasnya maka akan penulis paparkan satu persatu 

sebagai berikut: 
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a. Kesibukan monoton. 

Kemonotonan sering kali merupakan salah satu sebab 

kebosanan. Melakukan hal yang sama secara berulang-ulang tanpa 

beberapa perubahan juga dapat membuat jenuh.
79

 Sebab paling umum 

dibalik timbulnya rasa jenuh adalah kesibukan yang monoton. 

berulang, dengan proses sama, suasana yang sama, hasil sama, dalam 

kurun waktu yang lama. Misalnya seorang siswa yang diajar oleh 

gurunya dengan menggunakan metode yang tidak bervariasi, setiap 

pertemuan gurunya tersebut menggunakan metode ceramah, mencatat, 

merangkum, menerangkan saja tanpa diselingi dengan metode yang 

lain maka hal tersebut juga bisa menimbulkan kejenuhan. 

b. Prestasi Mandeg 

Sebab selanjutnya yang kerap memicu kejenuhan adalah 

kemandegan prestasi. Siswa yang terus menerus belajar dengan giat 

secara konsisten tidak kenal lelah pantang menyerah. Namun setelah 

sekian lama belajar tidak mengalami perubahan yang diharapkan. 

Maka kndisi seperti ini berpotensi melahirkan kejenuhan, bahkan rasa 

prustasi. 

c. Lemah Minat 

Kejenuhan juga akan muncul ketika seseorang menekuni yang 

tidak diinginkan. Demikian pula dengan siswa yang sejak awal tidak 
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menyukai atau tidak minat pada mata pelajaran tertentu ia akan selalu 

merasa jenuh dan bosan terhadap mata pelajaran tersebut. 

d. Penolakan hati nurani 

Penyebab selanjutnya adalah tinggal atau berkecimpung di 

sebuah lingkungan yang tidak sesuai dengan hati nurani. Demikian 

pula dengan seorang siswa, kalau tempat sekolahnya karena dipilih 

oleh orang tua tidak sesuai dengan kehendaknya maka ia akan merasa 

jenuh dan malas untuk sekolah  

e. Kegagalan beruntun 

Penyebab lain kejenuhan adalah kegagalan yang beruntun. 

Seorang siswa yang pernah mengalami kegagalan dalam meraih 

prestasi di sekolah padahal ia telah belajar dan berusaha tetapi gagal. 

Maka siswa tersebut pasti mengalami kejenuhan. 

f. Penghargaan Nihil 

Sebab lain yang memicu kejenuhan adalah penghargaan kecil 

terhadap penghargaan prestasi pengorbanan yang telah dilakukan. 

Didunia belajar, betapa banyak kita saksikan pelajar-pelajar yang 

kecewa terhadap guru atau lembaga penyelenggara pendidikan. 

g. Ketegangan Panjang 

Sebab selanjutnya yang menimbulkan kejenuhan adalah 

ketegangan yang ber kepanjangan ketegangan dalam hidup kadang 

perlu, setidaknya agar hidup ini tidak terasa datar atau monoton. 
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Tetapi ketegangan yang terus menerus bisa menimbulkan kejenuhan 

besar. 

h. Perlakuan buruk 

Sebab lain yang kerap kali menimbulkan kejenuhan adalah 

perlakuan buruk. Hal tersebut juga bisa terjadi pada siswa yang 

mendapat perlakuan buruk dari gurunya pada salah satu bidang studi, 

tentunya siswa tersebut akan merasa jenuh, bosen dan males terhadap 

mata pelajaran itu. 

Ada sejumlah tanda- tanda umum yang memperlihatkan bahwa 

seseorang sedang mengalami kejenuhan (Yeo. 1985). Tanda-tanda itu 

adalah sebagai berikut pertama, pengambilan keputusan, baik besar atau 

kecil, menjadi sulit, kedua, khayalan atau fantasi yang berlebihan tentang 

“meninggalkan pekerjaan tersebut sama sekali”, ketiga meningkatkan 

penggunaan obat- obatan (untuk pusing atau sakit- sakitan ringan lainnya), 

keempat, pikiran meloncat- loncat ketika berbicara atau menulis, kelima 

kekawatiran yang berlebihan tentang segala hal, keenam ledakan 

kemarahan dan sikap bermusuhan yang tiba- tiba, ketujuh lupa akan janji- 

janji, batas akhir tugas, dan jadual- jadual, kedelapan anyak 

menungkapkan hal- hal sedih dan mrasa tidak mampu, ke sembilan 

memperlihatkan perilaku yang tidak biasa. 
80
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Banyak sebab yang melatar belakangi timbulnya kejenuhan, 

sebab sebab itu berasal dari diri sendiri, dari kesibukan yang ditekuni, dari 

lingkungan pergaulan, suasana hidup masyarakat, alam sekitar bahkan dari 

pemikiran yang dianut.
81

 

Kejenuhan merupakan pertanda ketidak seimbangan hidup,oleh 

karena itu untuk mengatasi hal tersebut perlu introspeksi diri dan 

melakukan penyesuaian diri. Menurut Spiro yang dikutip oleh Ratna 

Agustine, ada tiga penyebab utama kejenuhan yaitu adalah stress, 

kelelahan, kejenuhan Emosi.
82

 

Kejenuhan belajar, sebagaimana kejenuhan pada aktivitas-

aktivitas lainnya, pada umumnya disebabkan suatu proses yang 

berlangsung secara monoton (tidak bervariasi) dan telah berlangsung sejak 

lama. Adapun faktor faktor yang menjadi penyebab kejenuhan belajar 

sebagai berikut: 

1. Cara atau metode belajar yang tidak bervarias 

2. Belajar hanya di tempat tertentu. 

3. Suasana belajar yang tidak berubah-ubah. 

4. Kurang aktivitas rekreasi atau hiburan. 

5. Adanya ketegangan mental kuat dan berlarut-larut pada saat belajar. 
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Kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah 

sampai pada batas kemampuan jasmaniahnya, karena bosan (boring) dan 

kelelahan (fatigue). Namun, penyebab kejenuhan yang paling umum 

adalah keletihan yang melanda siswa, karena keletihan dapat menjadi 

penyebab munculnya perasaan bosan pada siswa yang bersangkutan. 

Keletihan siswa dapat dikatagorikan menjadi tiga macam, yaitu adalah, 

yang pertama, keletihan indra siswa, yang kedua keletihan fisik siswa. 

yang ketiga, keletihan mental siswa. 

 

d. Indikator Kejenuhan Belajar 

Kejenuhan belajar juga mempunyai tanda-tanda atau gejala-

gejala yang sering dialami yaitu timbulnya rasa enggan, malas, lesu dan 

tidak bergairah untuk belajar.
83

 Sedangkan menurut Armand T. Fabella 

tanda-tanda kejenuhan pribadi dapat didedakan menjadi dua yaitu secara 

fisik dan secara kejiwaan dan perilaku. Adapun secara fisik misalnya 

adalah letih, merasa badan makin lemah, sering sakit kepala, gangguan 

pecernaan, sukar tidur, nafas pendek, berat badan naik atau turun, secara 

kejiwaan dan perilaku, kerja makin keras tetapi prestasi makin menurun, 

merasa bosan dan merasa bingung, semangat rendah, merasa tidak nyaman 

,mempunyai perasaan sia-sia, sukar membuat keputusan.
84
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Dari tanda-tanda dan gejala-gejala kejenuhan tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa kejenuhan itu muncul dari dalam diri orang itu 

sendiri dengan pengaruh faktor dari luar seperti lingkungan sekitar. 

 

2. Cara Mengatasi Kejenuhan Belajar 

Menurut Paryati Sudirman cara mengatasi kejenuhan adalah 

dengan membuat suasana baru, misalnya dengan memperbaharui suasana 

kamar, mengubah posisi perabot kamar untuk menimbulkan nuansa baru dan 

memberikan kesegaran, mengadakan rekreasi untuk mengendorkan syaraf-

syaraf yang tegang, tertawa.
85

 Selain itu ada beberapa strategi untuk 

mengatasi kejenuhan diantaranya adalah: 

a. Ambilah inisiatif 

b. Berganti karir 

c. Kembali belajar.
86

 

d. Memanfaatkan keahlian dalam bidang lain. 

e. Menciptakan keseimbangan.
87

 

Kejenuhan, sebagai suatu stres yang sangat negatif adalah sebuah 

masalah didalam. Hal itu terjadi didalam diri orang itu sendiri. Karena itu 

menjadi urusannya sendiri untuk mencegah atau melawan kejenuhan. 
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Langkah langkah dapat diambil untuk mengurangi adanya kejenuhan bukan 

berpengkal pada sifat sifat permanen orang, melainkan pada faktor-faktor 

sosial dan situasional, spesifik yang dapat diubah. Strategi-strategi yang 

digunakan untuk mengatasi kejenuhan menurut Armand T. Fabella adalah 

sebagai berikut: 

a) Tingkatkan mawas diri. 

b) Pelajarilah pengetahuan dan keterampilan baru. 

c) Santai. 

d) Kembangkan minat-minat baru. 

e) Gerak badan secara teratur. 

f) Kembangkan ketrampilan mengatur waktu. 

g) Kembangkan dan tumbuhkan rasa humor.
88

 

Sedangkan menurut Abdurrahman Alqawiy, langkah-langkah 

praktis yang bisa ditempuh untuk mengatasi kejenuhan adalah: pertama 

istirahat sejenk, kedua ubah suasana sekitar. ketiga, pelihara kebersihan dan 

kerapian, keempat cari kesibukan lain., kelima, komsumsi buah segar, keenam 

mandi air dingin. ketujuh lakukan tindakan pemijitan, kedelapan curhat 

kepada orang lain. kesembilan carilah hiburan sehat.
89

 

Berikut ini ada beberapa metode yang membuat belajar siswa lebih 

stimulus, antara lain : 
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a. Berikan keberagaman dalam belajar. 

b. Hubungan pembelajaran dengan ketrampilan siswa. 

c. Gunakan kemampuan tak terduga dalam menjaga lingkungan 

pembelajaran. 

d. Gunakan metode dan muatan pengajaran baru dan tidak biasa pada siswa. 

e. Beri siswa pertanyaan dan tugas-tugas yang membuat mereka berfikir 

diluar kepala.
90

 

f. Sudahkah murud-murid aktif berpartisipasi dalam pelajaran. 

g. Memberikan pengaruh baik yang konsisten. 

h. Menciptakan pengalaman belajar yang memiliki akibat atau hasil yang 

wajar. 

i. Menggunakan teknik-teknik belajar bersama. 

j. Mendorong murid-murid untuk memilih dalam situasi belajar. 

k. Memberikan pelajarang yang menantang.
91

 

 

3. Dampak Buruk Kejenuhan Belajar 

Dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh kejenuhan, antara 

lain : sebagai penyakit, produktifitas menurun, rencana gagal, hasil tidak 

matang, orientasi berubah, muncul sikap usil, sikap antipasti, mencari 
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pelarian, menyuburkan perilaku hipokrit, memicu kezhaliman, menimbulkan 

frustasi.
92

 

Dari dampak-dampak kejenuhan tersebut dapat penukis simpulkan 

bahwa ketika jenuh melanda , siapapun akan merasa tertekan. Jika semula 

siswa belajar penuh semangat dan tekun, namun ketika rasa kejenuhan itu 

datang, mendadak semangatnya melemah, tubuh terasa lunglai, hilang gairah 

dan keceriaan. 

 

C. Peran Guru BK Mengatasi Kejenuhan Belajar 

1. Peran Guru BK dalam Mengatasi Kejenuhan Belajar 

Guru adalah spiritual father atau bapak rohani bagi seorang anak 

didik yang memberikan santapan jiwa dengan pendidikan akhlak, dan 

membenarkannya, maka menghormati guru berarti menghormati anak didik 

kita, dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang, sekiranya setiap guru 

itu menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Profil guru yang ideal 

adalah sosok yang mengabdikan diri berdasarkan panggilan jiwa, panggilan 

hati nurani, bukan karena tuntutan uang belaka, yang membatasi tugas dan 

tanggung jawabnya sebatas dinding sekolah. Tapi, jangan hanya menuntut 

pengandian guru, kesejahteraannya juga patut ditingkatkan. Guru yang ideal 

selalu ingin bersama anak didiknya menunjukkan sikap seperti sedih, murung 
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suka berkelahi, malas belajar, jarang turun kesekolah, sakit dan sebagainya, 

guru merasa prihatin dan tidak jarang pada waktu tertentu guru harus 

menghabiskan waktunya untuk memikirkan perkembangan pribadi anak.
93

 

Posisi guru dan anak didik boleh berbeda, tetapi keduanya tetap 

seiring dan setujuan, bukan seiring tidak setujuan. Sering dalam arti kesamaan 

langkah dalam mencapai tujuan bersama. Anak didik berusaha mencapai cita-

citanya dan guru dengan ikhlas mengantar dan membimbing anak didik ke 

pintu gerbang cita-citanya. 

Banyak peran yang diperlukan dari guru sebagai pendidik antara 

lain sebagai berikut: 

a. Guru sebagai korektor 

Guru selaku korektor harus bisa membedakan mana nilai yang 

baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda ini harus betul 

betul dipahami dalam kehidupannya didalam masyarakat. Bila guru 

membiarkannya, berarti guru telah mengambaikan peranannya sebagai 

seorang korektor. 

b. Inspirator 

Sebagai inspirator guru harus dapat memberikan ilham yang baik 

bagi kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah 
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utama anak did ik.Guru harus memberikan petunjuk bagaimana belajar 

yang baik. 

c. Informator 

Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan 

pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam 

kurikulum. 

d. Organisator 

Guru sebagai organisator adalah peranan dalam bidang 

pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun 

kalender akademik dan sebagainya. 

e. Motivator 

Dalam peranannya guru sebagai motivator hendaknya guru 

mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya 

memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang 

melatarbelakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di 

sekolah. 

f. Inisiator 

Berhubungan dengan perana guru sebagai inisiator, guru harus 

dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan 

pengajaran. Guru harus menjadikan dunia pendidikan, khususnya 

interaksi indukatif agar lebih baik dari dulu. 
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g. Fasilitator 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas 

yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik, lingkungan 

belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap. 

meja kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia, 

menyebabkan anak didik malas belajar. 

h. Pembimbing 

Peranan guru yang tidak kala pentinnya dari semua peran yang 

telah disebutkan di atas, adalah sebagai pembimbing. Tanpa bimbingan, 

anak didik akan megalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan 

dirinya. 

i. Demonstrator 

Dalam interaksi edukatif tidak semua bahan pelajaran dapat anak 

didik pahami. Untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami anak didik 

guru harus berusaha dengan membantunya, dengan cara memperagakan 

apa yang diajarkan secara didaktis. Tidak terjadi kesalah pahaman 

pengetian antara guru dan anak didik. 

j. Pengolahan kelas 

Sebagai pengelolah kelas, guru hendaknya dapat mengelolah kelas 

dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik 

dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. 
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k. Mediator 

Guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai 

bentuk dan jenisnya, baik media non materiil mapun materiil. Media 

berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses interaksi 

edukatif. 

l. Supervisor 

Salah satu guru sebagai supervisor membantu memperbaiki, dan 

menilai secara kritis terhadap proses pengajaran teknik-teknik supervisi 

harus guru kuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap 

situasi belajar mengajar menjadi lebih baik. 

m. Evaluator 

Guru sebagai evaluator dituntut untuk menjadi seorang evaluator 

yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh 

aspek instrinsik dan ekstrinsik.
94

 

 

2. Teknik – Teknik Guru BK Mengatasi Kejenuhan Belajar 

Setidaknya para konselor atau guru bimbingan konseling memiliki 

implementasi model konseling kognitif- perilaku untuk menangani kejenuhan 

belajar siswa yang pertama, seorang konselor harus mampu memahami 
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pikiran, perasaan dan perilaku, sebagai bagian dari aktivitas belajar yang 

membentuk keyakinan dasar konseling, sehingga menjadi alasan penyebab 

kejenuhan belajar siswa, kedua memahami asumsi dasar dan keyakinan utama 

mahasiswa yang menjadi alasan mereka mengalami kejenuhan belajar, ketiga 

memahami dan mengenali pola pikiran yang menggangu mereka, dengan 

merancang suatu rencana untuk membantu menyelesaikan masalah kejenuhan 

belajar, keempat mampu menampilkan penjelasan terhadap pikiran yang 

mengganggu, berdasakan bukti- bukti yang ada, dan mencatatnya dengan 

keyakinan utama dan asumsi dasar baru yang lebih positif, kelima, mampu 

merancang suatu eksperimen untuk menguji pikiran dan perasaan yang tidak 

rasional dan keenam, mampu memeriksa pikiran, perasaan, tingkah laku, 

aspek biologis dan lingkungan mereka guna memahami masalah kejenuhan 

belajar yang dihadapi.
95

 

 

3. Dampak Teratasinya Kejenuhan Belajar Bagi Siswa Kelas Akselerasi 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dampak-dampak buruk yang 

ditimbulkan oleh kejenuhan, antara lain : sebagai penyakit, produktifitas 

menurun, rencana gagal, hasil tidak matang, orientasi berubah, muncul sikap 
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usil, sikap antipasti, mencari pelarian, menyuburkan perilaku hipokrit, 

memicu kezhaliman, menimbulkan frustasi.
96

 

Maka penulis dapat simpulkan ketika kejenuhan belajar yang 

dialami oleh siswa akselerasi tersebut teratasi maka akan menghasilkan hasil 

yang berdampak positif. Suatu misal penuh semangat dalam belajar, penuh 

gairah, akan muncul keceriaan, mengikuti pelajaran dengan hati yang senang 

maka dengan demikian prestasi akan meningkat.  
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