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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui hubungan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan kinerja 
layanan bimbingan konseling pada guru pembimbing. Adapun tujuan khusus 
penelitian adalah : 1) mengetahui hubungan komponen komitmen afektif dengan 
kinerja layanan bimbingan konseling pada guru pembimbing; 2) mengetahui 
hubungan masing-masing komponen komitmen terhadap pekerjaan (afektif , 
kalkulatif dan normatif) dengan kinerja layanan bimbingan konseling; dan 3) 
mengetahui sumbangan efektif masing-masing komponen. 

Populasi penelitian adalah guru pembimbing di Kabupaten Bantul yang 
melibatkan 34 orang guru pembimbing sebagai sampel penelitian. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Data penelitian 
dikumpulkan dengan menggunakan skala komitmen terhadap pekerjaan dan 
kinerja layanan bimbingan konseling. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi  

Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan : 1) ada hubungan yang 
positif dan sangat signifikan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan kinerja 
layanan bimbingan konseling.; 2) ada hubungan yang positif dan sangat signifikan 
antara masing-masing komponen komitmen terhadap pekerjaan (afektif, kalkulatif 
dan normatif) dengan kinerja layanan bimbingan konseling. 3) Sumbangan efektif 
komitmen afektif, kalkulatif dan normatif berturut-turut adalah 21,66%, 20,41% 
dan 23,71%. 

 
Kata kunci :  komitmen afektif, komitmen kalkulatif, komitmen normatif, 
kinerja 
 
I.     PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang 

Guru pembimbing adalah guru yang melaksanakan layanan bimbingan 

kepada siswa. Layanan bimbingan ini bertujuan membantu siswa agar dapat 

mencapai tujuan perkembangan, yang meliputi aspek pribadi-sosial, belajar dan 

karir.   Berkaitan dengan hal tersebut, agar dapat selalu memainkan perannya 

dengan sebaik-baiknya, seorang guru pembimbing hendaknya membangun 

komitmen terhadap pekerjaan.  
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Komitmen terhadap pekerjaan ini menjadi permasalahan tersendiri bagi 

para guru pembimbing. Komitmen terhadap pekerjaan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yang terkait dengan tugas-tugas 

sebagai guru pembimbing. Berdasarkan survey lapangan, fenomena yang sering 

terjadi  adalah masalah terbatasnya jam masuk kelas bagi para guru pembimbing 

untuk bertatap muka dengan para siswa. Hal ini tentu saja menjadi kendala bagi 

guru pembimbing untuk melakukan program-program layanan, sementara 

permasalahan siswa saat ini sudah semakin kompleks. Permasalahan lain yang 

muncul adalah masih kurangnya kesadaran bagi masyarakat dan siswa pada 

umumnya untuk meminta bantuan psikologis. Terbatasnya pemahaman akan 

masalah-masalah psikologis dan pentingnya layanan bimbingan bagi para siswa 

menjadi faktor penyebab munculnya permasalahan.  Permasalahan yang tidak 

kalah pentingnya untuk mendapat perhatian adalah terbatasnya jumlah guru 

pembimbing di sekolah. Kondisi ini tentu saja menyebabkan beban tugas guru 

pembimbing menjadi berat. Hal ini mengingat bahwa jumlah siswa yang harus 

dilayani banyak. Selain itu, pada kenyataannya banyak guru-guru pembimbing 

yang tidak berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling 

Permasalahan-permasalahan tersebut tentu saja menjadi kendala bagi 

guru pembimbing dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan. Konsekuensi dari 

hal tersebut berujung pada pertanyaan bagaimana komitmen guru pembimbing 

terhadap pekerjaannya. Menurut Lee et all (2000), pemahaman mengenai 

komitmen terhadap pekerjaan penting karena beberapa alasan : 1) pekerjaan 

merupakan focus yang berarti bagi beberapa  orang. Hal ini sebagai akibat 

meningkatnya tingkat pendidikan dan pekerjaan yang lebih mengkhusus; 2) 

komitmen terhadap pekerjaan penting karena adanya keterikatan antara 

pekerjaan dan keanggotaan organisasi; 3) komitmen terhadap pekerjaan penting 

karena memiliki hubungan dengan performance kerja;  dan 4) konstruk komitmen 

terhadap pekerjaan penting karena memberikan sumbangan pada pemahaman 

mengenai bagaimana beberapa orang mengembangkan , merasakan dan 

mengintegrasikan komitmen yang berkaitan dengan kerja yang meliputi batas-

batas organisasi. 
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Komitmen terhadap pekerjaan didefinisikan sebagai hubungan psikologis 

antara seseorang dan pekerjaannya yang berdasarkan reaksi afektif terhadap 

pekerjaan tersebut (Lee, 2000). Seseorang memiliki komitmen terhadap 

pekerjaan yang kuat akan mengidentifikasi dan memiliki perasaan ang kuat 

terhadap pekerjaannya dibandingjkan dengan orang yang komitmennya rendah. 

Hubungan emosional terhadap pekerjaan memberikan gambaran perilaku kerja 

seseorang dan menentukan keinginan untuk tetap bertahan pada pekerjaannya. 

Komitmen terhadap pekerjaan merupakan perspektif yang 

multidimensional yang berupa pengembangan dari teori komitmen organisasi. 

Dalam pendekatan multidimensional, komitmen terhadap pekerjaan seperti halnya 

komitmen organisasi memberikan pemahaman yang kompleks mengenai 

keterikatan seseorang dengan pekerjaannya (Meyer et all, 1993). 

Tiga komponen komitmen terhadap pekerjaan yang dikembangkan dari 

komitmen organisasi tersebut adalah pertama, komitmen afektif (Affective 
Commitment). Seseorang yang memiliki komitmen afektif yang tinggi akan 

berusaha mengembangkan pekerjaannya. Kedua, komitmen kalkulatif 
(Continuence Commitment), seseorang yang memiliki komitmen kalkulatif akan 

memerlukan tetap terlibat dalam pekerjaan karena beberapa alasan yang 

berkaitan dengan “investasi” (biaya, waktu, tenaga dsb.) yang sudah dikeluarkan. 

Dan ketiga, komitmen normatif (Normative Commitment), orang yang 

berkomitmen normatif tinggi akan memiliki perasaan kewajiban yang kuat 

terhadap pekerjaan. Berdasarkan ketiga aspek komitmen, seseorang dapat 

mengalami beberapa kecenderungan dari ketiga bentuk komitmen tersebut. 

Masing-masing aspek mengembangkan hasil pengalaman yang berbeda-beda 

dan implikasi perilaku kerja yang berbeda-beda. Komitmen ini berdampak pada 

kinerja guru pembimbing dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling.   

Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan mengacu pada standart 

keberhasilan kinerja. Untuk itu, dalam menentukan keberhasilan perlu ditentukan 

komponen-komponen yang memberikan kontribusi pada kinerja. Semua 

komponen (aspek) kinerja harus relevan dengan keberhasilan pekerjaan (Noe, 

2003). Standart keberhasilan kinerja guru pembimbing difokuskan pada 
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pemberian layanan bimbingan konseling. Kinerja guru pembimbing dapat 

ditentukan dengan melihat komponen perencanaan layanan bimbingan konseling, 

pelaksanaan bimbingan konseling dan evaluasi.  

Kebanyakan orang akan beranggapan bahwa tingkat kinerja individu 

dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kinerja (Cascio, 1998). 

Salah satunya adalah bagaimana tingkat komitmen seseorang terhadap 

pekerjaannya. Faktor ini juga dapat menentukan apakah seorang guru 

pembimbing memiliki keterikatan dengan pekerjaan yang digeluti saat ini. Guru 

pembimbing yang memiliki keterikatan yang kuat dengan pekerjaannya berarti 

guru yang bersangkutan memiliki komitmen yang tinggi. Apabila hal itu terjadi, 

diprediksikan guru pembimbing tersebut akan berupaya untuk bertahan atau 

bahkan  mengembangkan layanan bimbingan konseling. 

Upaya-upaya yang dilakukan tentu saja berdampak pada kinerja layanan 

bimbingan konseling. Guru pembimbing yang terikat dengan pekerjaannya, baik 

secara afektif, kalkulatif dan normatif diprediksikan memiliki kinerja yang baik 

dalam memberikan layanan bimbingan konseling kepada siswa. Hal ini karena 

guru pembimbing tersebut selalu berupaya untuk selalu melaksanakan tugas-

tugasnya dengan baik. Kondisi sebaliknya guru pembimbing memiliki komitmen 

yang rendah terhadap pekerjaannya, maka kinerjanya pun perlu dipertanyakan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 
Guru pembimbing sebagai guru yang bertugas membina moral dan pribadi 

siswa seringkali dihadapkan  pada permasalahan yang berkaitan dengan 

pekerjaan mereka. Ada berbagai kendala dalam tugas sebagai guru pembimbing. 

Hal ini tentu saja menyebabkan permasalahan komitmen terhadap pekerjaan, 

bahkan kinerja layanan bimbingan dan konseling. 

Berdasarkan hal tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut : 1) Bagaimana deskripsi komitmen pekerjaan guru-guru 

pembimbing di Kabupaten Bantul; 2) Bagaimana deskripsi kinerja guru 

pembimbing di Kabupaten Bantul; 3)  Bagaimana hubungan komitmen pekerjaan 

dengan kinerja guru pembimbing di Kabupaten Bantul; 4) Bagaimana hubungan 
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masing-masing komponen komitmen pekerjaan (komitmen afektif, komitmen 

kalkulatif dan komitmen normatif) dengan kinerja guru pembimbing di Kabupaten 

Bantul; dan 5)  Bagaimana sumbangan efektif masing-masing komponen 

komitmen terhadap pekerjaan dengan kinerja guru pembimbing di Kabupaten 

Bantul 

 
1.3.    Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertolak dari tujuan penelitian yang hendak dicapai. Tujuan 

penelitian ini adalah : 1) Mendeskripsikan komitmen terhadap pekerjaan guru-

guru pembimbingan di Kabupaten Bantul; 2) Mendeskripsikan kinerja guru 

pembimbing di Kabupaten Bantul; 3) Mengetahui hubungan komitmen terhadap 

pekerjaan dengan kinerja guru pembimbing di Kabupaten Bantul;  4) Mengetahui 

hubungan masing-masing komponen komitmen terhadap pekerjaan (komitmen 

afektif, komitmen kalkulatif dan komitmen normatif) dengan kinerja guru 

pembimbing di Kabupaten Bantul; dan 5) Mengetahui sumbangan efektif masing-

masing komponen komitmen terhadap pekerjaan dengan kinerja guru 

pembimbing di Kabupaten Bantul 

 
1.4.     Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat 

praktis. 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat : 1) menjadi wacana pemahaman baru bagi 

pemerhati, peneliti dan pengambil kebijakan yang berkaitan dengan tugas-

tugas guru pembimbing terutama di Kabupaten Bantul; 2) Selain itu juga 

dapat lebih memperkaya kajian mengenai konsep komitmen pekerjaan dan 

kinerja di kalangan guru pembimbing. 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

1) Bagi pengambil kebijakan atau pengembang SDM, dapat menjadi 

masukan dalam meningkatkan komitmen pekerjaan dan profesionalitas 

guru pembimbing. Hal ini terutama dengan memperhatikan aspek 
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komitmen afektif, kalkulatif dan normatif; 2) Bagi peneliti yang tertarik di 

bidang sumber daya manusia di bidang pendidikan terutama mengenai 

guru pembimbing, dapat menjadi batu pijakan untuk penelitian berikutnya. 

 

II.   METODE PENELITIAN 
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan bertolak dari hipotesis penelitian. 

Hipotesis penelitian ini adalah : 1) Ada hubungan positif antara komitmen 

terhadap pekerjaan dengan kinerja pada guru pembimbing; 2) Ada hubungan 

positif antara komitmen afektif dengan kinerja pada guru pembimbing;  3)  Ada 

hubungan positif antara komitmen kalkulatif dengan kinerja pada guru 

pembimbing; 4) Ada hubungan positif antara komitmen normatif dengan kinerja 

pada guru pembimbing 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru-guru 

pembimbing di Kabupaten Bantul. Adapun subjek yang digunakan sebagai 

sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik  random sampling. Data-data 

penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan skala komitmen terhadap 

pekerjaan dan kinerja layanan bimbingan konseling, yang sebelumnya dilakukan 

uji coba terhadap keduanya. 

Adapun reliabilitas kedua instrument tersebut dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel . Reliabilitas Alat 

No Instrumen Penelitian Reliabilitas 

1 Skala Komitmen terhadap pekerjaan 0,866 

2 Skala Kinerja Layanan Bimbingan Konseling 0,895 

 
Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, analisis data yang digunakan untuk 

menguji hipotesis adalah teknik analisis regresi. Analisis regresi ini bertugas untuk 

mengetahui korelasi dari suatu variabel bebas yaitu komitmen terhadap pekerjaan 

dengan variabel tergantung yaitu kinerja layanan bimbingan konseling. Selain itu, 

dengan analisis ini digunakan untuk mengetahui korelasi masing-masing 

komponen komitmen terhadap pekerjaan dengan kinerja layanan bimbingan 
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konseling sekaligus besar sumbangannya. Desain dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada bagan 1. 

 

Bagan 1. Desain penelitian 
  

         

          

    

    

 

 

 
     

    Sumbangan (%)   

     

    Sumbangan (%)                    

     

     Sumbangan (%)       

 
III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran mengenai kondisi kedua variabel penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 2. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat deskripsi skor data hipotetik dan 

data yang diperoleh selama penelitian. Data ini berupa data skor minimal, skor 

maksimal dan rata-rata skor (data Mean) 

 

Tabel 2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Variabel Skor Hipotetik Skor Empirik 
Min Maks Mean Min Maks Mean 

Komitmen terhadap 
pekerjaan 

30 120 75 91 115 103,2
6 

Kinerja Layanan 
Bimbingan Konseling 

30 120 75 75 114 102,5
3 

 
Skor Hipotetik 

KOMITMEN THP 
PEKERJAAN 

 
 

o Komitmen afektif 
 
 
o Komitmen kalkulatif 
 

 
o Komitmen normatif 

 
 

 
KINERJA LAYANAN 
BK 
 

o Perencanaan 
 
o Pelaksanaan 

 
o Evaluasi 
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Skor Minimal  =  skor hasil perkalian jumlah butir dengan nilai terendah 
 pembobotan pilihan jawaban 

Skor Maksimal =  skor hasil perkalian jumlah butir dengan nilai tertinggi 
 pembobotan pilihan jawaban 

Skor Mean  =  skor hasil perkalian jumlah butir dengan nilai tengah  
  pembobotan pilihan jawaban 

Skor Empirik 
Skor Minimal  =  skor terendah yang diperoleh dari subjek penelitian 
Skor Maksimal =  skor tertinggi yang diperoleh dai subjek penelitian 
Skor Mean  =  skor hasil pembagian antara jumlah skor total dengan  

 jumlah subjek penelitian  
 

Dalam penelitian ini, interpretasi skor dilakukan dengan menggunakan 

model distribusi normal. Kategorisasi dengan menggunakan model ini didasarkan 

pada asumsi bahwa nilai subjek dalam kelompok merupakan estimasi terhadap 

dalam populasinya yang terdistribusi secara normal. Kategorisasi ini bersifat relatif 

sehingga dapat dilakukan tingkat differensiasi yang dikehendaki. Dasar 

perhitungannya berdasar rerata (M), standart deviasi (SD) atau simpan baku 

dengan memperhitungkan rentang minimum dan maksimum teoritisnya (Azwar, 

1999). 

Berdasarkan deskripsi  skor variabel menunjukkan bahwa skor empirik 

komitmen terhadap pekerjaan (103,26) lebih besar dari skor hipotetiknya (75). 

Data ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap pekerjaan guru pembimbing 

tergolong tinggi. Meskipun banyak permasalahan yang berkaitan dengan 

pekerjaan sebagai seorang pembimbing, namun tampaknya menjadi guru 

pembimbing dirasakan sebagai pekerjaan yang memberikan kepuasan. Ada 

dorongan yang kuat untuk tetap menjadi guru pembimbing, bahkan sudah 

mencintai profesi tersebut. Guru pembimbing menginginkan untuk 

mengembangkannya serta tidak terpikir untuk pindah ke profesi yang lain. 

Tabel Deskripsi skor variabel juga menunjukkan bahwa skor empirik kinerja 

layanan bimbingan konseling (102,53) lebih besar dari skor hipotetiknya (75). 

Berdasarkan skor ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja layanan bimbingan dan 

konseling tergolong tinggi. Kinerja ini dapat dilihat pada rangkaian pekerjaan yang 

dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Fase-fase tersebut 

memang harus dilalui karena memang saat ini ada tuntutan untuk 
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melaksanakannya. Ada upaya-upaya untuk menunjukkan kinerja layanan 

bimbingan dan konseling ke arah yang lebih baik. 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

dengan program SPSS. Berdasarkan hasil uji hipotetik ditemukan bahwa 

hipotesis mayor yang berbunyi ada hubungan yang positif antara komitmen 

terhadap pekerjaan dengan kinerja layanan bimbingan konseling dapat diterima 

secara sangat signifikan. Besar korelasi yang ditemukan adalah sebesar r = 

0,810. Hasil korelasi ini dapat memberikan gambaran bahwa guru pembimbing 

sudah mengalami kepuasan kerja dengan profesinya sebagai guru pembimbing. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Meyer dkk. (1993) yang menyatakan bahwa 

komitmen sering  dikaitkan dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja berupa 

perasaan dan sikap seseorang terhadap pekerjaannya (Riggio, 1990). Semua 

aspek dari pekerjaan tersebut, baik atau buruk, positif atau negatif tampaknya 

memberikan kontribusi pada pengembangan perasaan puas atau tidak puas. 

Hipotesis minor yang berbunyi ada hubungan positif  antara komitmen 

afektif dengan kinerja layanan bimbingan konseling dapat diterima dengan r = 

0,631  dan p = 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa guru pembimbing sudah 

terikat secara emosional dengan pekerjaan sebagai guru pembimbing. Dengan 

kondisi ini, guru pembimbing akan terdorong untuk melakukan pengembangan-

pengembangan diri, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja layanan. 

Kondisi ini tentu saja dipengaruhi oleh beberapa hal. Menurut Mowday dkk. 

(dalam Meyer dkk., 1993) beberapa faktor penyebab komitmen afektif meliputi 

karakteristik personal, karakteristik struktural, karakteristik yang berkaitan dengan 

kerja dan pengalaman kerja. Menurut Dunham dkk. (1994), faktor penyebab yang 

terkait dengan komitmen afektif antara lain persepsi karakteristik kerja yang 

berkaitan dengan otonomi tugas, signifikansi tugas, identitas tugas, variasi 

keterampilan, umpan balik supervisor, ketergantungan organisasi dan persepsi 

mengenai partisipasi dalam manajemen. 

Hipotesis minor yang berbunyi ada hubungan positif  antara komitmen 

kalkulatif dengan kinerja layanan bimbingan konseling dapat diterima dengan r = 

0,627 dan p = 0,000. Komitmen kalkulatif berkaitan dengan investasi (biaya, 
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waktu, tenaga dsb). Menjadi guru pembimbing tampaknya bukan sesuatu yang 

mudah, sehingga untuk meninggalkan profesi ini perlu perhitungan. Berdasar 

perhitungan biaya, waktu dan tenaga justru semakin terikat dengan profesi guru 

pembimbing. Dampak dari kondisi ini justru mengarah pada kinerja layanan yang 

dilakukan. Faktor yang potensial menjadi penyebab komitmen kalkulatif antara 

lain usia, masa kerja, kepuasan karir dan niat untuk keluar (Dunham dkk., 1994). 

Usia dan masa kerja menjadi faktor penentu karena memiliki peran dalam 

mengukur besar investasi yang telah dikeluarkan selama mengampu pekerjaan. 

Masa kerja mengindikasikan investasi yang tidak tergantikan seperti hubungan 

kerja yang erat dalam kelompok kerja, investasi pensiun, investasi karir dan 

keunikan keterampilan. Usia berkaitan dengan alternatif kesempatan kerja yang 

tersedia apabila melepaskan pekerjaan.  Kepuasan karir sangat terkait dengan 

investasi kesempatan karir dalam pekerjaan tersebut.  

Hipotesis minor yang berbunyi ada hubungan positif  antara komitmen 

normatif dengan kinerja layanan bimbingan konseling dapat diterima dengan r = 

0,699 dan p = 0,000. Komitmen normatif akan berkembang sebagai hasil 

internalisasi dari norma-norma untuk berperilaku dan menerima hasil pekerjaan 

sesuai kewajiban timbal balik. Dalam hal ini, seseorang guru pembimbing terikat 

dengan pekerjaan sebagai guru pembimbing karena orang tersebut merasa 

terikat secara moral untuk tetap bertahan menjadi guru pembimbing. 

Ketergantungan organisasi dan partisipasi dalam manajemen diharapkan dapat 

memunculkan rasa kewajiban untuk melakukan hubungan timbal balik dengan 

organisasi. Ketergantungan organisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah 

organisasi ABKIN, yaitu organisasi proesi yang menaungi profesi guru 

pembimbing. Selanjutnya karena memiliki kewajiban untuk mempertahankan 

pekerjaan sebagai bentuk ikatan moral, ada keinginan untuk menunjukkannya 

dalam kinerja layanan yang maksimal. 

Adapun sumbangan efektif dari komitmen afektif adalah sebesar 21,66%, 

sumbangan  efektif dari komitmen kalkulatif adalah sebesar 20,41% dan  

sumbangan efektif komitmen normatif adalah 23,71%. Data ini menunjukkan 

bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja layanan bimbingan konseling 
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sebesar 34,22%. Secara keseluruhan sumbangan komitmen afektif, kalkulatif dan 

normatif setelah mengalami penyesuaian adalah sebesar 64,5%. Prosentase ini 

tergolong besar dalam memberikan sumbangan pengaruh terhadap kinerja 

layanan bimbingan konseling.  

 

IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan :  1) Komitmen 

terhadap pekerjaan dan kinerja layanan bimbingan konseling tergolong 

tinggi; 2) Ada hubungan positif dan sangat signifikan antara komitmen 

terhadap pekerjaan dengan kinerja layanan bimbingan konseling;  3) Ada 

hubungan positif dan sangat signifikan antara masing-masing komponen 

terhadap pekerjaan (afektif, kalkulatif dan normatif) dengan kinerja layanan 

bimbingan dan konseling; dan 4) Sumbangan efektif komitmen afektif adalah 

sebesar 21,66%, komitmen kalkulatif sebesar 20,41% dan komitmen 

normatif sebesar 23,71% 

 
4.2. Saran 
4.2.1.   Bagi Guru Pembimbing 

Guru pembimbingan perlu menumbuhkan serta meningkatkan komitmen 

terhadap pekerjan sebagai guru pembimbing. Dengan hal tersebut 

diharapkan, guru pembimbing dapat menunjukkan kinerja layanan 

bimbingan konseling yang baik. Guru pembimbin juga perlu menjalin 

keterikatan dengan organisasi profesi (ABKIN) untuk dapat 

mempertahankan serta meningkatkan komitmen afektif dan komitmen 

normatif.  

4.2.2.  Bagi Pengelola SDM Guru Pembimbing 

Bagi pengelola SDM supaya memperhatikan kondisi permasalahan 

lapangan yang dialami guru pembimbing, sehingga para guru pembimbing 

dapat menunjukkan komitmen terhadap pekerjaan dan kinerja layanan 

bimbingan konseling. Selain itu, kebutuhan pengembangan guru 
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pembimbing hendaknya juga diperhatikan sehingga dapat 

mempertahankan komitmen afektif. Dampak yang diharapkan adalah 

ditunjukkannya kinerja layanan bimbingan konseling yang memuaskan. 

4.2.3.  Bagi Organisasi Guru Pembimbing 

Organisasi guru pembmbing seperti ABKIN diharapkan aktif dalam 

menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang diperuntukkan bagi guru 

pembimbing agar dapat meningkatkan komitmen afektif. Di samping itu, 

tetap menjalin ikatan profesi melalui kegiatan-kegiatan profesi dengan 

harapan dapat meningkatkan komitmen normatif. 
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