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Abstrak 

 

Anak berkebutuhan khusus dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya mengalami gangguan 

fisik, mental, emosi dan intelektualnya, sehingga dalam pemberian layanan Bimbingan dan Konseling harus dapat 

dilakukan dengan maksimal mulai dari need assessment sampai pembuatan program, karena kebutuhan yang ada 

pada peserta didik anak berkebutuhan khusus dan peserta didik normal itu berbeda. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana perencanaan layanan, pelaksanaan layanan, dan evaluasi layanan bimbingan dan konseling 

pada peserta didik anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri 2 Metro. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Subjek peneliti Peneliti adalah guru Bimbingan dan Konseling dan guru Inklusi di SMP 

Negeri 2 Metro. Data dalam peneliti diperoleh melalui metode wawancara dan observasi. Analisis data 

menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Pengujian keabsahan 

dilakukan dengan cara triangulasi.  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan layanan bimbinan dan konseling peserta didik pada 

anak berkebutuhan khusus kurang dapat dilaksanakan sepenuhnya, guru Bimbingan dan Konseling melakukan 

need asessment dengan menggunakan instrumen angket anak berkebutuhan khusus yang berisis tentang fisik, 

kognitif, interaksi sosial, cara berkomunikasi dan sensoris akan tetapi belum memiliki program secara khusus bagi 

peserta didik anak berkebutuhan khusus, sehingga program yang ada masih dijadikan satu dengan peserta didik 

normal. Pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling menyesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan yang 

dimiliki oleh peserta didik. Evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling, guru 

Bimbingan dan Konseling melihat perubahan dan perkembangan yang terjadi pada peserta didik anak 

berkebutuhan khusus. 

 

Kata Kunci: : Pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling, Anak Berkebutuhan Khusus 

 
PENDAHULUAN  

 
Anak berkebutuhan khusus tidak bisa disamakan dengan anak normal pada umumnya dalam 

pemberian layanan, dikarenakan anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan perkembangan dan 

pertumbuhan yang dialami. Setiap individu ataupun peserta didik yang yang memiliki kekurangan fisik 

ataupun kecerdasan berhak memperoleh kesempatan serta layanan pendidikan yang sama dengan anak 

normal lainnya.  

Salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan pendidikan sekolah yang tidak diskriminatif bagi 

peserta didik yaitu dengan cara menyelenggarakan sekolah inklusi. Sekolah inklusi merupakan 

pendidikan sekolah yang tidak membedakan kekurangan pada peserta didik dalam jenis ketunaan dan 

kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik yang dibuat suatu bentuk pendidikan khusus, sehingga 

dalam sekolah tersebut selain terdapat anak normal pada umumnya terdapat pula anak yang memiliki 

kekurangan atau keterbatasan yang dimiliki. 

Pendidikan inklusi merupakan suatu cara untuk menghilangkan perbedaan antara anak 

berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya agar mereka dapat belajar dan bekerja sama 
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secara efektif dalam satu sekolah. Sehubungan dengan proses pembelajaran, model pembelajaran bagi 

anak berkebutuhan khusus yaitu dengan cara melakukan kaloborasi dengan melibatkan banyak pihak 

yaitu kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, guru bimbingan dan konseling, guru khusus untuk 

ABK, serta orang tua peserta didik berjebutuhan khusus. Hal ini dilakukan agar pembelajaran bagi anak 

berkebutuhan khusus dapat menjadi lebih efektif. 

Setiap guru mempunyai tugasnya masing-masing. Salah satu contohnya yaitu, guru Bimbingan 

dan Konseling mempunyai tugas untuk memberikan bantuan mengembangkan kemampuan dan 

memecahkan masalah yang dihadapi peserta didiknya. Seperti halnya pengertian Bimbingan dan 

Konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh guru Bimbingan dan Konseling atau  

konselor terhadap klien atau peserta didik dalam rangka mengembangkan potensi dirinya ataupun 

memecahkan masalah yang dimiliki. Sebagai layanan yang diselenggarakan dan dilaksanakan di 

lingkup sekolah, maka layanan Bimbingan dan Konseling juga membantu peserta didik yang memiliki 

kebutuhan khusus. 

Fenomenanya yang terjadi hingga saat ini sudah ada beberapa sekolah yang telah 

menyelenggarakan pendidikan inklusi yaitu sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus dalam 

sekolah umum, sehingga anak berkebutuhan khusus dan anak normal lainnya dapat belajar dan 

berinteraksi satu sama lain. Salah satunya yaitu Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 2 Metro yang 

menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Peserta didik ABK yang 

berada di SMP Negeri 2 Metro terdiri dari peserta didik dengan gangguan cacat fisik, lambat belajar, 

tunagrahita.  

Keberhasilan dalam pemberian layanan oleh guru Bimbingan dan Konseling yaitu dilihat dari 

program yang telah dibuat, serta pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling yang sudah sesuai 

dengan program. Guru Bimbingan dan Konseling di sekolah Inklusi dituntut lebih untuk melaksanakan 

program Bimbingan dan Konseling, karena dalam pendidikan inklusi tidak terdapat peserta didik yang 

normal, tetapi terdapat pula peserta didik yang memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam hal 

kecerdasan maupun ketunaan. 

Pemberian layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah merupakan proses bantuan yang 

diberikan oleh guru Bimbingan dan Konseling kepada klien atau peserta didik dalam bentuk individu 

maupun kelompok dengan tujuan untuk memandirikan peserta didik dan mengentaskan suatu 

permasalah yang dihadapi oleh peserta didik. Hal ini didukung dengan pendapat Prayitno dan Amti 

(2013) yang menyatakan layanan Bimbingan dan Konseling merupakan proses bantuan yang diberikan 

oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan 

timbal balik antara keduanya, supaya konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan 

menemukan masalahnya serta mempunyai kemampuan memecahkan masalahnya sendiri.  

Menurut Awwad (2015), dalam pendidikan khusus, konselor telah mengetahui bahwa siswanya 

mempunyai kekurangan, namun harus percaya bahwa siswa juga mempunyai potensi yang masih dapat 

dikembangkan. Sehingga konselor diharapkan dapat menciptakan lingkungan ideal yang 

memungkinkan siswa ABK berkembang dengan maksimal. Lingkungan ideal ialah lingkungan yang 

penuh kehangatan, sikap menerima kenyataan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada siswa untuk melakukan eksplorasi terhadap diri dan lingkungan. Layanan khusus yang diberikan 

kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sesuai dengan kebutuhan khususnya bukan berdasarkan 

jenis kecacatan yang dialaminya, karena jenis kecacatan tidak secara langsung menggambarkan 

kebutuhan khususnya. Hal ini diperkuat oleh menurut Budiyanto (2017:210) mengatakan bahwa 

layanan khusus dalam sekolah inklusi yaitu “Fokus layanan pendidikannya bukan ditekankan pada jenis 

kecacatan, melainkan padak kekhususan layanan agar semua peseerta didik memperoleh kesempatan 

untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara optimal”. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan secara kualitatif, 

dengan jenis pendekatan deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah 

atau fakta-fakta yang ditemukan dilapangan yang menghasilkan berupa kata-kata tertulis, lisan. peneliti 
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bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Sumber data dalam penelitian ini bisa berasal 

dari primer adalah: 1 (satu) guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 2 Metro, 1 (satu) ketua inklusi 

di SMP Negeri 2 Metro. Sumber data sekunder yaitu: didapatkan dari catatan-catatan maupun foto-foto 

yang dijadikan data pelengkap dalam penelitian ini. Prosedur penelitian dengan menggunakan:  a). 

Observasi terstruktur dimana observasi yang dilakukan secara sistematis tentang apa yang akan diamati, 

kapan dan dimana tempatnya, b). Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan 

peneliti dalam mencari informasi tidak menggunakan pedoman wawancara. Pedoman yang digunakan 

hanyalah pertanyaan yang akan diajukan sesuai garis-garis besar pada titik permasalahan yang akan 

dibahas, c). Triangulasi teknik, Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. d). Analisis data 

dengan cara Pengumpulan Data, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan 

yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Reduksi Data, seleksi, pemfokusan, dan 

penyederhanaan serta abstraksi. Penyajian Data, penyajikan sekumpulan informasi yang sudah tersusun 

sehingga memberikan penarikan kesimpulan sesuai apa yang telah diteliti. Penarikan Kesimpulan, 

usaha untuk mencari atau memahami makna, ketautan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau 

proporsi. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki 

validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Pembahasan data hasil penelitian mengenai pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling pada 

peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK) sebagai berikut: 

 

1. Perencanaan Layanan Bimbingan dan Konseling pada Peserta Didik Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) 

Layanan Bimbingan dan Konseling agar berjalan dengan lancar perlu adanya persiapan 

perencanaan yang baik atau matang dalam menyusun suatu kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut 

diselenggarakan melalui suatu bentuk program bimbingan. Perencanaan disusun melalui beberapa 

tahap persiapan agar menjadi sebuah program oleh karena itu, Layanan BK pada peserta didik ABK 

harus memiliki program tersendiri yang tidak dijadikan satu dengan program layanan BK pada 

peserta didik normal. Masalah perencanaan layanan BK pada peserta didik anak berkebutuhan 

khusus dalam pembuatan program khusus. 

Berikut mengenai temuan penelitian terkait perencanaan layanan Bimbingan dan Konseling 

pada peserta didik anak berkebutuhan khusus:  

a) Guru Bimbingan dan Konseling melakukan need asesmen terlebih dahulu terhadap peserta 

didik anak berkebutuhan khusus. 

b) Instrumen yang digunakan oleh guru bimbingan dan konseling yaitu angket yang berisis tentang 

fisik, kognitif, interaksi sosial, cara berkomunikasi, dan sensorisnya. 

c) Guru bimbingan dan konseling tidak memiliki program khusus bagi anak berkebutuhan khusus 

sehingga program untuk anak normal dan anak berkebutuhan khusus masih dijadikan satu 

program.  

d) Memiliki fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus berupa ruang sumber untuk anak ABK, WC 

untuk anak ABK, kursi roda, jalan menurun khusus ABK. 

Hal ini dijelaskan oleh informan 1 guru Bimbingan dan Konseling (W/01/F01/a/1-4) 

menyatakan bahwa: “Guru Bimbingan dan Konseling sudah melakukan need asesmen terhadap 

peserta didik anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan instrumen berupa angket. Tetapi guru 

Bimbingan dan Konseling belum memiliki program khusus bagi anak berkebutuhan khusus. 
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Program bagi peserta didik normal dan ABK masih dijadikan satu. Namun dalam fasilitas bagi 

peserta didik anak berkebutuhan khusus sudah cukup mendukung yang berupa ruang sumber untuk 

anak ABK, WC untuk anak ABK, kursi roda, jalan menurun khusus ABK”. 

Pembuatan program BK pada peserta didik anak berkebutuhan khusus secara terpisah dengan 

program Bimbingan dan Konseling pada peserta didik normal sangatlah penting bagi kelancaran dan 

sistematis dalam sebuah perencanaan layanan bimbingan dan konseling. Pada temuan peneliti ini 

sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh menurut Sunardi (dalam badiah 2017:10) pelaksanaan 

program Bimbingan dan Konseling di sekolah belum terlaksana secara sistematis dan intensif, meski 

sebenarnya guru pendamping khusus (GPK) dan guru BK sudah memahami urgensi layanan BK 

dalam proses keberhasilan ABK. 

Kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling akan berjalan dengan lancar dengan adanya 

dukungan mengenai sarana dan prasarana. Hal ini sesuai dengan pendapat sukardi (2008: 98) 

mengemukakan bahwa: kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling akan berjalan dengan lancar 

sesuai dengan yang direncanakan apabila didukung dengan sarana prasarana yang memadai. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan layanan BK pada 

peserta didik kurang maksimal dikarenakan guru Bimbingan dan Konseling sudah melakukan need 

asesmen terhadap peserta didik anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan instrumen berupa 

angket bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang berisis tentang fisik, kognitif, interaksi sosial, 

cara berkomunikasi, dan sensorisnya. akan tetapi guru Bimbingan dan Konseling belum memilik 

program secara terpisah antar program Bimbingan dan Konseling pada peserta didik anak 

berkebutuhan khusus dengan peserta didik normal, sehingga progam yang dibuat masih dijadikan 

satu. Namun saranan dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus sudah baik karena didukung 

dengan adanya fasilitas khusus bagi anak berkebutuhan khusus misalnya ruang sumber untuk anak 

ABK, WC untuk anak ABK, kursi roda, jalan menurun khusus ABK.  

 

2. Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling pada Peserta Didik Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) 

Pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling pada peserta didik anak berkebutuhan khusus 

dilakukan dengan melihat atau menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dalam 

menerima materi yang diberikan, dengan seperti itu guru Bimbingan dan Konseling dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan dan megoptimalkan kebutuhan pada peserta didiknya. 

Berikut mengenai temuan penelitian terkait pelaksanaan layanan BK pada peserta didik ABK:  

a) Pelaksanaan pemberian  layanan Bimbingan dan Konseling pada peserta didik anak 

berkebutuhan khusus dilaksanakan dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh peserta 

didik anak berkebutuhan khusus dalam menerima materi atau layanan yang diberikan 

b) Jenis layanan yang digunakan dalam pemberian layanan Bimbingan dan Konseling pada peserta 

didik anak berkebutuhan khusus yaitu layanan bimbingan kelompok, konseling individu 

c) Selain itu untuk memperlancar bimbingan dan konseling pada peserta didik anak berkebutuhan 

khusus guru melakukan kerja sama dengan pendidikan inklusi.  

Hal ini diceritakan oleh informan 1 guru Bimbingan dan Konseling (W/01/F01/a/10) dan 

(W/01/F01/a/8) sebagai berikut: “Guru Bimbingan dan Konseling dalam pelaksanaan layanan 

Bimbingan dan Konseling pada peserta didik anak berkebutuhan khusus dengan melihat dari jenis 

ABKnya. pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling dengan peserta didik lambat belajar dan 

cacat fisik layanan yang diberikan bersifat klasikal di kelas yang sama dengan peserta didik normal, 

tetapi pada peserta didik lambat belajar maka guru sering mengulang penyampaian materi, dan 

Pemberian layanan untuk peserta didik tunagrahita guru Bimbingan dan Konseling dilakukan 
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terpisah serta memerlukan bantuan dengan pendamping khusus bagi peserta didik tersebut untuk 

melihat permasalahan perkembangan yang ada pada peserta didik tunagrahita. Layanan yang 

dilakukkan yaitu layanan bimbingan kelompok dan konseling individu. Selain itu juga guru 

bimbingan dan onseling mengadakan alih tangan kasus kepada pihak yang lebih kompeten”. 

Temuan peneliti ini senada dengan Suhaeri dan Purwanta (dalam Badiah 2017:127) 

menyatakan layanan Bimbingan dan Konseling yang bisa diterapkan untuk membantu peserta didik 

anak berkebutuhan khusus yaitu layanan konseling individu dan bimbingan kelompok.  

Berdasarkan pemamparan di atas dapat disimpulkan pelaksanaan layanan BK adalah dengan 

melihat kemampuan peserta didik dalam penerimaan materi atau layanan. Kemudian jenis layanan 

yang digunakan guru Bimbingan dan Konseling yaitu layanan bimbingan kelompok dan konseling 

individu. Penjelasan jenis layanan Bimbingan dan Konseling pada peserta didik anak berkebutuhan 

khusus sebagai berikut: 

 

a) Layanan Bimbingan Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik 

secara bersama-sama memperoleh materi dari narasumber atau guru Bimbingan dan Konseling atau 

konselor yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi peserta didik berkebutuhan 

khusus dengan peserta didik anak normal. Bimbingan kelompok dimaksudkan agar peserta didik 

anak berkebutuhan khusus dengan peserta didik normal ataupun dengan lingkungannya dapat 

bersosialisasi dengan baik, sehingga peserta didik anak berkebutuhan khusus tidak merasa berbeda 

dengan yang lain. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka melalui pemberian layanan bimbingan kelompok 

mengenai sikap bersosialisasi dengan teman atupun dengan lingkungan dapat memberikan 

pemahaman kepada peserta didik anak berkebutuhan khusus.  

Penyelenggara layanan bimbingan kelompok ini adalah guru BK yaitu MM. Pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok dalam pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling pada peserta 

didik anak berkebutuhan khusus diberikan kepada peserta didik normal dan peserta didik anak 

berkebutuhan khusus yang dijadikan satu didalam suatu ruangan atau diluar ruangan, dengan alokasi 

waktu 1x45 menit, pertemuan ke 1 dari dua pertemuan. Dimana tugas perkembangan yang harus 

dicapai oleh peserta didik anak berkebutuha khusus yaitu dapat bersosialisasi dengan peserta didik 

normal pada umumnya ataupun dengan lingkungannya. Topik permasalahan yang dipilih yaitu sikap 

bersosialisasi dengan teman dan lingkungan.  

Bidang bimbingan dalam bimbingan kelompok ini adalah bidang sosial dengan fungsi 

pemahaman dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan sikap bersosialisasi antara 

peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik normal. Metode yang digunakan dalam 

pelaksanaan layanan ini yaitu diskusi kelompok. Adapun jika permasalahan peserta didik belum juga 

terselesaikan rencana tindak lanjut yang akan diberikan yaitu layanan konseling individu. 

Ukuran peningkatan sikap bersosialisasi yang baik antar peserta didik berkebutuhan khusus 

dengan peserta didik normal yang dapat dilihat jika layanan bimbingan kelompok ini berhasil yaitu 

dengan melihat peserta didik dapat berbaur bersama antara peserta didik berkebutuhan khusus 

dengan peserta didik normal. 

b) Layanan konseling individu 

Layanan konseling individu adalah layanan yang diberkan oleh guru Bimbingan dan Konseling 

kepada seorang klien dengan tujuan agar klien memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, 

permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan sehingga klien mampu mengatasinya. Layanan 

konseling individu diberikan agar dapat menerima dan memahami kondisi dirinya sendiri. 
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Penyelenggara layanan konseling individu ini adalah guru Bimbingan dan Konseling yaitu 

MM. Pelaksanaan layanan konseling individu diberikan kepada peserta didik anak berkebutuhan 

khusus di ruang Bimbingan dan Konseling dengan alokasi waktu 1x60 atau lebih yang membahas 

tentang permasalahan pribadi yang dimiliki oleh peserta didik anak berkebutuhan khusus.  

Adapun tujuan dari konseling individu yaitu terentaskannya permasalahan klien atau peserta 

didik anak berkebutuhan khusus. Jika pelaksanaan layanan konseling individu kepada peserta didik 

anak berkebutuhan khusus yang diberikan oleh guru Bimbingan dan Konseling tidak berjalan 

dengan efektik maka guru Bimbingan dan Konseling mengadakan tindak lanjut dengan kunjungan 

rumah yang didampingi oleh seseorang psikolog. 

Pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling pada peserta didik anak berkebutuhan khusus 

selain menggunakan beberapa jenis layanan Bimbingan dan Konseling guru Bimbingan dan 

Konseling juga melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerja sama yang dilakukan tersebut 

bermanfaat bagi guru Bimbingan dan Konseling untuk memberikan wawasan tentang bagaimana 

cara menangani peserta didik anak berkebutuhan khusus. Kerjasama tersebut berupa sosialisasi yang 

diadakan di SMP Negeri 2 Metro dengan pihak pendidikan inklusi setiap awal ajaran baru dan yang 

ikut dalam sosialisasi tersebut bukan hanya guru Bimbingan dan Konseling tetapi semua personil 

sekolah, orang tua peserta didik anak berkebutuhan khusus, dan terkadang peserta didik 

berkebutuhan khusus juga mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan melihat kebutuhan dan 

keterbatasan pada peserta didik anak berkebutuhan khusus dalam pemberian layanan dan jenis 

layanan yang digunakan yaitu layanan bimbingan kelompok, layanan konseling individu.  

Selain itu juga guru Bimbingan dan Konseling mengadakan alih tangan kasus dengan 

bekerjasama pada pendidikan inklusi yang berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman 

bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus. 

 

3. Evaluasi Layanan Bimbingan dan Konseling pada Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) 

Setelah melakukan pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling guru Bimbingan dan 

Konseling melakukan penilaian atau evaluasi terhadap keberhasilan dalam pemberian layanan. 

Evaluasi pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling dimaksudkan adalah segala upaya tindakan 

atau proses menentukan kualitas dan kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan 

Bimbingan dan Konseling di sekolah.  

Berikut mengenai temuan penelitian terkait evaluasi layanan BK pada peserta didik ABK:  

a) Guru Bimbingan dan Konseling melakukan evaluasi terhadap pemberian layanan yang telah 

diberikan kepada peserta didik anak berkebutahan khusus dengan melihat perubahan dan 

perkembangan yang terjadi pada peerta didik anak berkebutuhan khusus 

b) Jika terjadi perubahan dalam sikap bersosialisasi maupun dalam hal lain berarti layanan yang 

diberikan oleh guru Bimbingan dan Konseling berhasil sehingga guru Bimbingan dan 

Konseling akan memberikan materi yang lain dalam layanan yang lainnya kepada peserta didik 

anak berkebutuhan khusus.   

Hal ini di sampaikan oleh informan 1 guru Bimbingan dan Konseling W/01/F03/c/1 sebagai 

berikut: “Evaluasi yang dilakukkan dengan melihat ada atau tidaknya perubahan yang terjadi. 

Ternyata setalah diberikan layanan peserta didik anak berkebutuhan khusus mengalami 

perkembangan yang baik”. 

Hasil temuan peneliti tersebut didukung dengan pendapat Sukardi dan Kusumawati (2008:96) 

bahwa tujuan dari penilaian layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah yaitu: membantu guru 
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memperbaiki cara mengajar peserta didik di kelas, memungkinkan program Bimbingan dan 

Konseling dapat berfungsi menjadi lebih efektif, membantu mengembangkan kurikulum yang ada 

di sekolah ke arah kesesuaian kebutuhan peserta didik. 

Berdasarkan penjelasan di atas guru Bimbingan dan Konseling melakukan evaluasi 

pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling pada beserta didik anak berkebutuhan khusus yaitu 

dengan melihat perubahan dan perkembangan yang terjadi pada peserta didik anak berkebutuhan 

khusus. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perencanaan layanan Bimbingan dan Konseling pada peserta didik anak berkebutuhan 

khusus, program yang digunakan oleh guru Bimbingan dan Konseling dalam pelaksanaan 

layanan sama dengan program untuk peserta didik normal pada umumnya dan belum 

memiliki program secara khusus. 

2. Pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling menyesuaikan dengan kebutuhan dan 

keterbatasan yang dimiliki oleh peserta didik anak berkebutuhan khusus 

3. Evaluasi yang dilakukan guru Bimbingan dan Konseling dalam pelaksanaan layanan 

Bimbingan dan Konseling, melihat perubahan dan perkembangan yang terjadi, jika terjadi 

perubahan dan perkembangan guru Bimbingan dan Konseling menambah layanan yang 

akan diberikan bagi anak berkebutuhan khusus. 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas dapat di formulasikan sebagai berikut: Jika layanan 

Bimbingan dan Konseling pada peserta didik ABK direncanakan mulai dari need asessment, 

pembuatan program bimbingan dan konseling pada peserta didik anak berkebutuhan khusus 

kemudian dilaksanakan sesuai program yang sudah disusun, memberikan layanan dengan 

jenis-jenis layanan Bimbingan dan Konseling yang sesuai bagi kebutuhan peserta didik anak 

berkebutuhan khusus, dan dievaluasi dengan melihat perubahan yang terjadi pada peserta didik 

anak berkebutuhan khusus, maka layanan bimbingan dan konseling pada peserta didik anak 

berkebutuhan khusus dapat menjadi optimal untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang 

berkebutuhan khusus. 
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