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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Karena pada dasarnya pendidikan adalah suatu proses menuju 

keberhasilan yang tak ternilai bagi individu dan masyarakat. Di dalam  

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Dasar, Fungsi dan Tujuan 

Sistem Pendidikan Nasional, Bab II pasal 3 tertulis pendidikan  Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi Warga 

yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Kemudian pada  Bab V pada pasal 12 ayat 1 point b tertulis setiap 

peserta didik, pada setiap satuan  pendidikan berhak mendapatkan pelayanan 

pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Perda No. 4 

tahun 2007 yang tertulis bahwa pengembangan diri bertujuan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekpresikan 

diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan 

perkembangan peserta didik, dengan memperhatikan kondisi sekolah atau 

madrasah.   
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Potensi yang dimaksud adalah bisa diartikan sebagai bakat, maupun 

minat siswa. Bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang 

masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, 

pengetahuan, dan keterampilan khusus, misalnya kemampuan berbahasa, 

bermain musik, melukis dan lain-lain.
1
 Saat ini banyak remaja maupun 

dewasa yang tidak tahu akan bakat, maupun minatnya. Apabila  mereka 

mengetahui  akan bakat dan minatnya sejak dini maka mereka akan  mampu  

menjadikan bakat tersebut sebagai kekuatan, maka Insya Allah dewasa nanti 

mereka bisa menjadi orang yang sukses.  

Individu sering  mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan 

sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan minat  dan hobinya 

tidak tersalurkan dengan baik. Individu  seperti  itu  tidak dapat  mencapai 

perkembangannya secara optimal. Mereka memerlukan bantuan atau 

bimbingan dari orang-orang dewasa, terutama guru bimbingan konseling 

dalam menyalurkan potensi dan mengembangkan dirinya. Maka dari itu tugas 

dan kinerja guru bimbingan konseling harus bisa maksimal, seperti halnya 

dalam layanan penempatan ini seorang guru bimbingan konseling harus dapat 

memberikan jalan keluar agar siswa mampu  menempati tempat yang sesuai 

dengan  kemampuan, minat dan bakatnya. 

Salah satu bentuk layanan bimbingan konseling yang diselenggarakan 

di sekolah adalah  layanan penempatan dan penyaluran, layanan ini 

membantu klien atau siswa yang mengalami masalah mistmach (kurang serasi 
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atau kurang mendukung dengan lingkungan di sekolah dalam proses 

pembelajaran), untuk mengembangkan bakatnya dalam  kondisi diri tertentu, 

kemudian ditrempatkan pada lingkungan yang lebih serasi, agar potensi yang 

dapat berkembang secara optimal. Layanan ini berusaha mengurangi sampai 

seminimal mungkin dampak lingkungan dan bahkan, mengupayakan 

dukungan yang lebih besar terhadap perkembangan diri siswa, sehingga 

potensi yang ada pada klien itu tersalurkan dan berkembang secara optimal.
2
  

Layanan  penempatan dan  penyaluran memungkinkan murid atau siswa 

berada pada posisi yang lebih tepat, yaitu berkenaan dengan posisi duduk, 

dalam kelas, kelompok belajar, kegiatan ekstrakulikuler, program latihan, dan 

kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi fisik dan psikisnya. Fungsi 

utama bimbingan yang didukung oleh layanan  penempatan dan penyaluran 

ialah fungsi pencegahan dan perkembangan/pemeliharaan.
3
 

Adapun tujuan umum dari layanan penempatan dan penyaluran adalah 

diperolehnya tempat sesuai dengan kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik, 

maupun lingkungan sosio-emosionalnya yang secara berlangsung 

berpengaruh pada perkembangan peserta didik atau indidvidu. Guru 

bimbingan konseling di tuntut untuk menyelenggarakan layanan penempatan 

dan penyauran kepada siswa, karena dengan hal ini siswa dapat 

mengembangkan bakat yang ada pada dirinya. 

                                                           
2
 Prayitno, Layanan L1-L9. (Padang: jurusan  Bimbingan  dan  Konseling  Fakultas  Ilmu 

Pendidikan  Universitas Negeri Padang, 2004).h.2 
3
 Dewa Ketut Sukardi, Nila Kusmawati, Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah 
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Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Pekanbaru merupakan 

salahsatu lembaga pendidikan yang melaksanakan kegiatan bimbingan dan 

konseling. Pola BK yang dilaksanakan adalah BK  pola 17 plus, sesuai 

dengan program yang dibuat, guru bimbingan konseling berusaha dengan 

maksimal untuk melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran kepada 

siswa agar siswa mendapatkan wadah  tertentu dan yang sesuai mengenai 

potensi bakat  terhadap diri individu itu sendiri.  

Menurut observasi yang penulis dapatkan dan kenyataan yang terjadi 

dilapangan yaitu pada saat penulis mengamati di SMA Negeri 5 Pekanbaru, 

pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran masih kurang. Terutama 

dalam mengembangkan bakat.  Hal ini bisa diperjelas ketika penulis 

mengobservasi dan mengamati serta mewawancarai guru BK di SMAN 5 

Pekanbaru.  

Penulis mendapati banyak siswa yang menonjol secara konsisten dalam 

salah satu atau beberapa bidang yang meliputi intelektual umum, kreativitas, 

seni atau kinetetik, dan psikososial atau kepemimpinan. Mereka memerlukan 

program pendidikan yang berdiferensasi dan pelayanan di luar jangkauan 

program sekolah biasa agar dapat merealisasikan turunan mereka terhadap 

masyarakat maupun sendiri. Bakat menunjukkan bidang kemampuan khusus 

yang sangat menonjol. Mereka menunjukkan prestasi yang sangat menonjol 

setelah mendapatkan pengalaman fasilitas yang memadai. 

Dalam hal ini hendaknya guru Bimbingan Konseling bisa lebih 

memperhatikan individu atau peserta didiknya terhadap diri klien agar guru 
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Bimbingan Konseling bisa menempatkan dan menyalurkan bakat yang sesuai 

dengan kemapuan siswa itu sendiri.  

Berdasarkan pengamatan dan observasi serta informasi  yang penulis 

lakukan dan dapatkan pada Desember 2016, penulis menemukan fenomena-

fenomena sebagai berikut: 

1. Adanya paksaan kedua orang tua siswa terhadap bakat siswa.  

2. Masih ada siswa yang merasa tidak mengetahui bakat mereka sendiri. 

3. Masih ada siswa yang kurang mengembangkan bakat yang dimikinya 

4. Adanya sebagian siswa yang tidak konsiten dengan bakatnya. 

5. Masih ada siswa yang bakatnya belum terasah atau  kurang mendapatkan 

kesempatan untuk dikembangkan sehingga tidak nampak. 

6. Masih ada siswa yang kurang informasi terhadap bakatnya. 

7. Masih ada sebagian siswa yang belum ada masukan dari lingkungan 

mengenai kelebihan dalam kemampuan atau bakatnya. 

8. masih ada terdapat siswa yang belum mengerti bakat. 

Berdasarkan gejala-gejala tersebut penulis akan melakukan penelitian 

yang mengkaji: Pelaksanaan Layanan Penempatan dan Penyaluran 

dalam Mengembangkan Bakat Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 

5 Pekanbaru. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan peneliti memilih judul ini adalah sebagai berikut: 

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan bidang 

ilmu yang penulis pelajari, yaitu bimbingan konseling. 
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2. Sepanjang pengetahuan penulis judul tersebut belum diteliti oleh peneliti 

terdahulu. 

3. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul di atas, penulis mampu untuk 

menelitinya. 

4. Lokasi penelitian ini dijangkau oleh penulis untuk melakukan penelitian. 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini. 

Maka perlu adanya penegasan yang digunakan supaya tidak menimbulkan 

persepsi yang berbeda, yaitu: 

1. Pengertian pelaksanaan  

Pelaksanaan adalah suatu usaha perbuatan yang dilakukan untuk 

melakukan suatu rancangan.  Maksudnya adalah tugas-tugas yang 

dilakukan oleh guru bimbingan konseling dalam memberikan layanan 

penempatan dan penyaluran di sekolah.
4
 

2. Penempatan 

Penempatan adalah suatu bentuk layanan untuk membantu siswa 

agar memperoleh wadah yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, 

misalnya penempatan seseorang dalam kelompok belajar, program/ 

jurusan atau studi sambungan. 

3. Penyaluran  

Penyaluran adalah suatu layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan siswa atau klien memperoleh penempatan dan 

                                                           
4
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penyaluran yang tepat, (misalnya penempatan dan penyaluran di dalam 

kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, 

magang, kegiatan ekstrakulikuler) sesuai dengan potensi, bakat, dan 

minatnya. 

4. Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Layanan penempatan dan penyaluran adalah pelayanan bimbingan 

dan konseling yang memungkinkan peserta didik (klien atau konseli) 

memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok 

belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan 

ekstrakulikuler sesuai dengan potensi, bakat, dan minat, serta kondisi 

pribadinya.
5
 

5. Bakat  

Bakat adalah kemampuan khusus yang menonjol di antara 

berbagai jenis yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan khusus ini 

biasanya berbentuk keterampilan atau sesuatu bidang ilmu, misalnya 

dalam bidang seni musik, olahraga, teknik dan sebagaiannya yang 

merupakan warisan dari orang tua dan ini dipupuk dengan dana yang 

memadai. Bakat itu terutama dari segi kemampuan individu untuk 

melakukan sesuatu tugas, yang sedikit sekali tergantung kepada latihan 

mengenai hal tersebut.
6
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D. Permasalahan  

1. Identifikasi masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah 

bahwa persoalan pokok kajian ini adalah pelaksanaan layanan 

penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan bakat siswa. 

Persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran dalam 

mengembangkan bakat siswa di SMA Negeri 5 Pekanbaru. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan bakat siswa 

di SMA Negeri 5 Pekanbaru. 

c. Metode layanan penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan 

bakat siswa di SMA Negeri 5 Pekanbaru. 

d. Upaya guru bimbingan konseling dalam melaksanakan layanan 

penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan bakat siswa di 

SMA Negeri 5 Pekanbaru. 

e. Persepsi siswa tentang layanan penempatan dan penyaluran dalam 

mengembangkan bakat di SMA Negeri 5 Pekanbaru. 

2. Batasan masalah 

Mengingat banyaknya masalah atau persoalan yang mengitari 

kajian ini seperti yang dikemukakan dalam identifikasi di atas, maka 

penulis menfokuskan penelitian ini pada gambaran mengenai bagaimana 

pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan 
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bakat siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan 

penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan bakat siswa di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru. 

3. Rumusan masalah 

Sesuai dengan gejala-gejala yang telah ditemukan dalam latar 

belakang maslah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah adalah  

a. Bagaimana pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran dalam 

mengembangkan bakat siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 

Pekanbaru? 

b. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pelaksanaan 

layanan penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan bakat 

siswa? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran dalam 

mengembangkan bakat siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 

Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk menyelesaikan program Sarjana 

Strata satu (S1) pada jurusan Kependidikan Islam konsentrasi 
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Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Suska Riau. 

b. Bagi guru bimbingan konseling, sebagai rujukan dan masukan untuk 

penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah, 

terutama dalam mengatasi berbagai masalah yang ada pada layanan 

penempatan dan penyaluran di sekolah. 

c. Bagi Sekolah Menengah  Atas  Negeri 5 Pekanbaru, sebagai informasi 

tentang pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran dalam 

mengembangkan bakat siswa. 

d. Bagi jurusan Manajemen Pendidikan Islam kosentrasi bimbingan 

konseling sebagai bahan informasi untuk panduan skripsi mahasiswa 

berikutnya. 

e. Bagi fakultas, sebagai bahan informasi serta referensi keilmuan untuk 

memperkaya karya ilmu. 

f. Bagi mahasiswa dan pihak umum, sebagai referensi untuk menambah 

wawasan keilmuan dalam bidang keilmuan penempatan dan 

penyaluran. 

 

 


