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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Bimbingan teman sebaya (BTS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan berintegrasi dalam program bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan kata lain, program BK diseklah yang lengkap dan penuh harus memuat kegiatan BTS. Program BK dengan BTS-nya itu sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Guru Pembimbing di sekolah yang bersangkutan.
BTS merupakan kegiatan bimbingan yang mengikutsertakan siswa sebagai subjek pembimbing. Untuk itu diperlukan pedoman tersendiri demi kelancaran dan kesuksesan. Berkaitan dengan pedoman BTS, banyak lokakarya yang seharusnya di ikuti oleh para peserta BTS. 
Rumusan Masalah
Apa pengertian bimbingan teman sebaya?
	Apa tujuan dari bimbingan?
	Apa saja bidang kegiatan dan jenis kegiatan yang di gunakan dalam bimbingan teman sebaya?
	Tenaga yang seperti apa yang dibutuhkan dalam bimbingan teman sebaya?
	Bagaimana pelaksanaan dan administrasi BTS?
	Bagaiman kode etik BTS?
Tujuan
Mengetahui pengertian dari bimbingan teman sebaya
	Mengetahui tujuan dari bimbingan teman sebaya
	Mengetahui bidang kegiatan dan jenis kegiatan yang digunakan dalam bimbingan teman  sebaya
	Mengetahui tenaga dalam BTS
Mengetahui pelaksanaan dan administrasi BTS
Mengetahui kode etik BTS


BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Bimbingan Teman Sebaya
Bimbingan Teman Sebaya adalah pelayanan Bimbingan yang diberikan oleh siswa tertentu terhadap siswa lainnya dalam mengentaskan permasalahannya, baik masalah dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar maupun bimbingan karir.
	Siswa yang memberikan bantuan tersebut terlebih dahulu dibina dan dilatiholeh guru pembimbing sampai mampu melaksanakan Bimbingan Teman Sebaya. Siswa yang memberikan bantuan itu berada dibawah koordinasi dan supervisi Guru Pembimbing.
2.2 Tujuan Bimbingan Teman Sebaya
1. Tujuan Bimbingan Teman sebaya
Tujuan Umum
Secara Umum tujuan Bimbingan Teman Sebaya adalah membantu menyukseskan program bimbingan dan konseling di sekolah dalam rangka mengoptimalkan perkembangan siswa.
Tujuan Khusus
1. Untuk siswa yang dibimbing tujuan bimbingan teman sebaya adalah membantu siswa yang bersangkutan untik memperoleh kesempatan dalam :
	Mengembangkan hubungan sosial dan kedekatan dengan teman sebaya.

Mengentaskan permasalahan yang dihadapi.
Mengembangkan potensi secara optimal.
Memanfaatkan sebesar-besarnya pelayanan bimb ingan dan konseling di sekolah.
2. Untuk siswa yang memberikan bantuan , tujuan bimbingan teman sebaya adalah memberikan kesempatan kepada siswa dalam:
	Meningkatkan kepedulian dan kebersamaan terhadap siswa lain.

Meningkatkan kualitas pribadi, kushusnya dalam bersosialisasi dan menyikapi siswa lain yang bermasalah.
Mengembangkan potensi dan peranannya dalam membantu siswa lain.
Memotivasi siswa teman sebayanya untuk mencari upaya pengentasan masalah-masalah yang dialami dan memanfaatkan pelayanan bimbingan konseling.
2.3 Bidang Kegiatan dan Jenis kegiatan
a. Bidang Kegiatan 
Kegiatan  Bimbingan teman Sebaya berada di dalam empat bidang bimbingan, yaitu:
	Bidang Bimbingan Pribadi	:	meliputi upaya pengembangan potensi dan kondisi pribadi siswa yang memerlukan bantuan.
	Bidang bimbingan sosial	:	meliputi peningkatan  dan pengermbangan hubungan sosial (relasi, interaksi, komunikasi) siswa dengan segenap warga sekolah, keluarga, masyarakat.

Bidang Bimbingan Belajar	:	meliputi pemberian bantuan terhadap siswa yang lambat/mengalami kesulitan belajar dan memperoleh prestasi rendah dalam belajar.
	Bidang Bimbingan Karir	:	meliputi pemberian bantuan terhadap siswa yang mengalami kesulitan dalam pengembangan informasi dan perencanaan karir.

b. Jenis Kegiatan
Jenis kegiatan yang dapat diselenggarakan oleh siswa pemberi bantuan adalah:
	Layanan Orientasi	:	Pemberian materi orientasi tentang situasi baru (misalnya suasana sekolah) kepada siswa baru.

Layanan Informasi	:	Pemberian berbagai informasi yang sifatnya aktual kepada siswa. 
	Tutorial		:	Pemberian bantuan untuk meningkatkan keterampilan belajar dan penguasaan materi  pelajaran.

Diskusi Kelompok Terbuka:	Diskusi kelompok (10-15 orang siswa) untuk membahas topik-topik tertentu.
Pra-Konseling		:	Pembicaraan awal secara individual tentang masalah yang dialami siswa.
Alih Tangan Kasus	:	mengalihtangankan kasus (siswa bermasalah) kepada guru pembimbing.
2.4 Tenaga
Tenaga pelaksana BTS adalah para siswa (SISBAN) yang secara suka rela ikut serta dalam BTS setelah memenuhi persyaratan yang diteapkan.
	Persyaratan

Siswa yang menjadi SISBAN dala BTS adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
	Persyaratan fisik
	Sehat dan tidak mengalami gangguan dalam komunikasi dan interaksi social

Berpenampilan wajar dan menunjang keberhasilan interaksi dan komunikasi dengan orang lain
	Persyaratan akademik
	Memiliki wawaan yang luas
Prestasi belajar yang memuaskan
	Persyaratan kepribadian
	Mempunyai minat dan motivasi yang kuat untuk secara suka rela bergabung menjadi pembimbing teman sebaya
Mempunyai hubungan social yang baik, diterimaoleh teman-temannya
Keadaan emosi stabil/normal
Mempunyai jiwa kepemimpinan dan aktif pada kegiatan ekstrakurikuler
Mampu mengembangkan akhlak terpuji
	Mampu menaati kode eti BTS
	Persyaratan kepribadian

	Mendaftarkan diri

Mendapat persetujuan dari wali kelas dan guru pembimbing
Mengikuti seleksi
Jika lulus seleksi bersedia mengikuti pelatihan BTS
	Pelatihan 

Ada beberapa materi pelatihan yang harus diikuti oleh siswa (calon) pelaksana  BTS (SISBAN).
	Pelatihan kepribadian; meliputi peningkatan keterampilan, pemahaman, penerimaan, dan pengembangan ungsi-fungsi pribadi, seperti; sikap luwes, toleran dan terbuka, cepat tanggap, ramah dan sopan yang diperlukan untuk membantu siswa lain

Pelatihan keterampilan memberikan bantuan; meliputi
	Keterampilan menjalin hubungan social, meningkatkan relasi dan interaksi social khususnya dengan siswa yang memerlukan bantuan (SISBIN)

Peningkatan kemampuan melakukan konstak dan berkomunikasi, seperti ;
	Keterampilan mendekati siswa yang siperkirakan memerlukan bantuan

Keterampilan mendengar, memahami dan merespon secara tepat positif
Keterampilan bertanya, menjawab dan memberikan keterampilan meruntut dan mengarahkan pembicaraan
	Pelatihan kepemimpinan dan organisasi; meliputi peningkatan wawasan keterampilan untuk menyiapkan dan membina kegiatan BTS, sekaligus meningkatan peranan SISBAN dalam OSIS dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya.
	Penyelenggaraan latihan; bagi SISBAN adalah Guru Pembimbing di sekolah yang bersangkutan atau sekolah lain

	Status

Status SISBAN adaah sebagai mitra muda bagi Guru Pembimbing dalam menyukseskan program Bimbingan dan Konseling di sekolah BTS dengan SISBAN-nya berada di bawah koordinasi pengawasan, kebijakan dan wewenang Guru Pembimbing dalam kegiatan dan pengembangannya dengan sunguh-sungguh asas-asas dan program BK
Seorang SISBAN berada dalam tanggung jawab langsung seorang Guru Pembimbing di sekolahnya. Seorang Guru Pembimbing dapat mengkoordinasikan sejumlah SISBAN.

2.5 Pelaksanaan dan Administrasi BTS
Dalam pelaksanaan BTS perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
	SISBAN yang telah memenuhi syarat dan dilatih diperkenalkan oleh Guru Pembmbing kepada seluruh siswa

SISBAN dapat langsung bertemu dengan (calon) SISBIN, baik SISBIN yang lansung menemui SISBAN atau SISBAN langsung menemui SISBIN yang diperkirakan mengalami maslah
	Dalam pertemuan antara SISBAN dan SISBIN diselenggarakan satu attau lebih kegiatan BTS sebagaiman butir 4
SISBAN mencatat waktu, tempat dan isi pertemuan dengan SISBIN. Nama SISBIN disamarkan (dengan kode)
Nama SISBIN  dan rincian isi pembicaraan antara SISBAN dengan SISBIN tidak boleh disampaikan kepada siapapun juga, kecuali dalam ksusu alih tangan kepada Guru Pembimbing penanggung jawab SISBAN, untuk sebesar-besarnya kepentingan SISBIN. Guru pembimbing dengan sepenuh-penuhnya menepati asas kerahasiaan dan asas-asas BK lainnya
SISBAN berkonsultasi dan melaporkan semua kagiatannya dalam BTSkepada Guru Pembimbing yang menanggujawabinya
	Pokok-pokok isis pembicaraan antara SISBAN dan SISBIN (tanpa menyebutkan nama) dilaporkan kepada Guru Pembimbing. Dalam hal in Guru Pembimbing dapat memberikan pendapat seperti; apakah pertemuan antara SISBAN dan SISBIN sudah cukup baik, atau perlu dilanjutkan dengan materi baru, atau kasus SISBIN perlu dialih tangankan kepada Guru Pembimbing, dan lain-lain computer yang positif untuk suksesnya bantuan kepada SISBIN.
	Apabila kasus SISBIN perlu dialihtangan kasuskan kepada Guru Pembimbing, maka SISBAN mengusahakan secara langsung persetujuan dan kesediaan SISBIN.

	Dalam menangani kasus SISBIN, SISBAN tidak perkenankan menghubungi pihak-pihak lain. Untuk hubungan dengan pihak lain itu, kemungkinan, perencanaan, dan pelaksanaannya dibicarakan dengan guru pembimbing
	Tanpa harus menunggu laporan SISBIN, Guru Pembimbing secara berkala mengadakan pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan SISBAN-SISBAN-nya


Kode Etik BTS
Dalam kegiatan BTS, kode etik yang harus diikuti dan dipatuhi sepenuhnya oleh SISBAN adalah sebagai berikut :
	Sebelum menyelenggarakan BTS, SISBAN wajib melatih diri untuk mengikuti pelatihan sehingga memenuhi persyaratan untuk melaksanakan BTS

Dalam penyelenggaraan BTS, SISBAN benar-benar menepati asas kerahasian dan kesukarelaan serta asas-asas Bimbingan dan konseling lainnya.
SISBAN menghargai setinggi-tingginya dan seutuhnya pribadi SISBIN dan dengan sungguh-sungguh membantu SISBIN sesuai dengan permasalahan dan sebesar-besarnya untuk kepentingan SISBIN
	Apabila pemberian bantuan oleh SISBAN terhadapa SISBIN dirasakan belum tuntas, maka SISBAN berusaha mengalihtangankan kasus itu kepada Guru Pembimbing atas persetujuan SISBIN
SISBAN akan senantiasa mengembangkan dan melatih diri agar mutu upaya bantuannya kepada SISBIN semakin meningkat dan berguna bagi pengembangan kemanusian pada umumnya
SISBAN akan senantiasa meningkatkan diri pada dan tidak keluar dari kode etik. 
















BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulannya adalah sebagai berikut Teman sebaya adalah anak-anak dengan usia atau tingkat kedewasaan yang kurang lebih sama. Sedangkan fungsi yang paling penting dari kelompak teman sebaya adalah untuk memberikan sumber informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga. Interaksi teman sebaya yang memiliki usia yang sama memainkan peran khusus dalam perkembangan sosioemosional anak.Konseling teman sebaya adalah program bimbingan yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa yang lainnya. Siswa yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan oleh konselor. Siswa yang menjadi pembimbing berfungsi sebagai mentor atau tutor yang membantu siswa lain dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, baik akademik maupun non-akademik. Di samping itu dia juga berfungsi sebagai mediator yang membantu konselor dengan cara memberikan informasi tentang kondisi, perkembangan, atau masalah siswa yang perlu mendapat layanan bantuan bimbingan atau konseling.Tujuan KTS : Dapat membantu konselor dalam menangani siswa yang bermasala, Membantu beberapa siswa yang sulit terbuka dengan konselor dalam menghadapi masalahnya, Membantu konselor dalam menuntaskan bimbingan dan konseling bagi setiap siswa.Fungsi KTS: Membantu siswa lain memecahkan permasalahannya, Membantu siswa lain yang mengalami penyimpangan fisik. Manfaat KTS : Siswa memiliki Kemampuan melakukan pendekatan dan membina percakapan dengan baik serta bermanfaat dengan orang lain, Siswa memiliki Kemampuan mendengar, memahami dan merespon (3M), termasuk komunikasi nonverbal (cara memandang, cara tersenyum, dan melakukan dorongan minimal).
3.2 Saran
	Demi kesempurnaan makalah kami, kami mohon minta kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun dalam pembuatan laporan selanjutnya. Akhir kata kami ucapkan terimakasih.


