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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengimplementasian kurikulum 2013 mengamanatkan adanya 

peminatan bagi siswa. Pelayanan arah peminatan siswa merupakan suatu 

layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Dengan adanya 

peminatan siswa, diharapkan dapat membantu siswa dalam memilih dan 

menjalani program studi yang sesuai dengan minat, bakat, serta potensi yang 

dimilikinya terkait dengan program pendidikan yang diikutinya. Peminatan 

siswa yang sesuai dengan keadaan dirinya tentunya juga akan berpengaruh 

pada terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. 

Pemilihan peminatan yang tepat dan mempunyai arti penting bagi 

prospek kehidupan peserta didik masa depan merupakan hal yang tidak 

mudah, untuk itu memerlukan layanan bantuan tepat yang dilakukan oleh 

tenaga profesional. Dalam konteks ini, guru bimbingan dan konseling 

dipandang paling tepat untuk memfasilitasi pemilihan peminatan peserta 

didik.
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Peranan penting guru bimbingan konseling dalam peminatan ini yakni 

membantu siswa memilih dan menentukan arah peminatan kelompok mata 

pelajaran dan mata pelajaran, membantu menentukan pilihan sesuai dengan 
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kemampuan dan potensi dirinya dan berhasil dalam belajar, serta sebagai 

upaya advokasi dan fasilitasi perkembangan peserta didik.
2
  

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) merupakan 

sebuah organisasi yang memberikan lisensi melalui sertifikasi kepada guru 

bimbingan konseling/ konselor yang menunjukkan bahwa guru bimbingan 

konseling/ konselor berhak dan memiliki wewenang menyelenggarakan 

praktik konseling dan pelatihan bagi masyarakat. ABKIN dijadikan sebagai 

organisasi yang dapat memperkuat kedudukan konselor sebagai profesi.
3
 

Adapun berdasarkan ABKIN, peran guru bimbingan konseling dalam 

peminatan, yaitu: 

1. menyediakan berbagai informasi, 

2. menyediakan instrument dan format pengumpulan data peserta didik, 

3. menyelenggarakan pengumpulan data, 

4. melaksanakan layanan awal, 

5. menegaskan peminatan peserta didik, 

6. menyelenggarakan layanan penempatan dan penyaluran, 

7. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi, 

8. melaksanakan penilaian jangka panjang (semesteran).
4
 

 

Sebagai tenaga yang memiliki peranan penting dalam peminatan 

siswa, tentunya guru bimbingan konselingmemiliki tanggung jawab yang 

besar dalam melaksanakan penetapan peminatan siwa yang tepat. Agar guru 

bimbingan konseling dapat melaksanakan penetapan peminatan yang tepat, 

maka perlu didukung oleh himpunan data dalam pelaksanaannya. 
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 Himpunan data merupakan salah satu bagian dari kegiatan pendukung 

dalam bimbingan dan konseling yang dapat membantu guru bimbingan 

konseling dalam menjalankan peranan pentingnya. Dengan digunakannya 

himpunan data dapat menunjang terselenggaranya pelakanaan terkait layanan 

diberikannya secara efektif dan efisien.  

Program bimbingan dan konseling yang komprehensif didukung oleh 

data. Menurut Furqon dan Yaya dalam Mamat, kedudukan data dalam 

layanan bimbingan dan konseling sangat sentral, untuk itu guru bimbingan 

konseling perlu memahami data yang diperlukan untuk memecahkan suatu 

masalah atau melakukan kegiatan bimbingan. Dan lebih penting lagi 

bagaimana data tersebut dikumpulkan.
5
  

Himpunan data merupakan istilah dari berbagai jenis data yang 

dihimpun, digolongkan dan dikemas dalam bentuk tertentu. Himpunan data 

adalah kegiatan mengimpun data yang relevan dengan pengembangan siswa 

yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu 

dan bersifat rahasia.
6
 

Himpunan data tidak hanya terfokus pada aspek penghimpunan data 

saja, namun juga penyusunan, pemeliharaan, penyimpanan, serta penggunaan 

data tersebut yang sesuai dengan kaidah-kaidah bimbingan dan konseling.
7
 

Selain itu, penghimpunan data juga tidak hanya data mengenai siswa saja, 
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tetapi juga data tentang lingkungan yang berguna dalam rangka memberi 

informasi dan penjelasan kepada siswa yang memerlukan informasi.
8
 Data 

yang terhimpun merupakan hasil dari upaya aplikasi instrumentasi bimbingan 

dan yang menjadi isi himpunan data dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam 

kegiatan layanan bimbingan. 

Dalam penetapan peminatan siswa, diperlukan berbagai macam data 

mengenai diri siswa. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan 

pemilihan dan penetapan peminatan siswa MA dapat meliputi prestasi belajar, 

prestasi non akademik, nilai ujian nasional, pernyataan minat peserta didik, 

cita-cita, perhatian orang tua dan diteksi potensi siswa.
9
 Dalam kurikulum 

2013, minimal ada dua hal yang menjadi pertimbangan penetapan peminatan 

siswa yaitu, pilihan dan kemampuan siswa. Pilihan siswa terhadap kelompok 

peminatan mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman materi 

pelajaran dijaring melalui angket. Sedangkan untuk mengetahui kemampuan 

siswa dilakukan oleh Guru BK/ Konselor dengan menganalisis nilai raport 

kelas VII,VIII, IX, nilai UN di SMP dan prestasi non akademik.  

Dengan dipertimbangkannya aspek maupun data dalam 

penetapan peminatan siswa, akan membantu guru bimbingan 

konseling dalam melakukan penetapan peminatan siswa yang tepat 

sesuai dengan potensi diri, minat dan kelompok peminatan mata 

pelajaran, lintas mata pelajaran yang ada di satuan pendidikan yang 

dimasukinya. Serta dengan digunakannya himpunan data, potensi 

mereka akan terkembangkan dan terpeliharan dari kemubaziran dan 

kebrangkutan.
10
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Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang telah menyediakan peminatan bagi siswa. Hal ini 

sejalan dengan perkembangan kurikulum pendidikan. Dalam penetapan 

peminatan siswanya, sekolah ini melibatkan seluruh guru bimbingan 

konseling yang berjumlah empat orang yang dipandang paling tepat dalam 

memfasilitasi pemilihan peminatan tersebut. 

Agar peminatan siswa sesuai dengan potensi, bakat, dan minat yang 

dimilikinya, maka guru bimbingan konseling menggunakan himpunan data 

dalam proses penetapannya. Dengan menggunakan himpunan data, guru 

bimbingan konseling akan dengan mudah dan tepat dalam menetapkan 

peminatan siswa sesuai dengan potensi, bakat dan minatnya.  

Guru bimbingan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model 

Pekanbaru sudah menjalankan program bimbingan dan konseling. Namun 

dalam penetapan peminatan siswa, masih ada data terkait peminatan yang 

belum digunakan oleh guru bimbingan konseling. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bimbingan konseling yang 

dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2017, penulis menemukan gejala-

gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada data yang belum dikumpulkan guru bimbingan konseling. 

2. Masih ada hasil himpunan data yang belum digunakan dalam penetapan 

peminatan siswa.  

3. Masih ada sebagian siswa yang yang salah memilih peminatan 

berdasarkan hasil himpunan data. 
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4. Hasil himpunan data belum memberikan pemahaman yang baik terhadap 

siswa atas potensi dan bakat yang dimilikinya. 

5. Adanya peminatan siswa yang tidak sesuai dengan hasil himpunan data.  

6. Pelaksanaan peminatan siswa belum terlaksana secara maksimal. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Penggunaan Hasil Himpunan Data dalam Peminatan 

Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru”. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun  alasan peneliti memilih judul di atas adalah: 

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

bidang ilmu yang penulis pelajari yakni bimbingan dan konseling. 

2. Judul tersebut belum diteliti oleh peneliti terdahulu. 

3. Lokasi penelitian ini terjangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian. 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka 

perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan judul 

penelitian ini yaitu: 

1. Himpunan data  

Himpunan data dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun data 

terkait perkembangan peserta didik yang diselenggarakan secara 

berkelanjutan, sistematis, berkesinambungan, terpadu, dan bersifat 
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rahasia.
11

 Himpunan data yang dimaksud di sini yaitu merupakan salah 

satu kegiatan pendukung dalam bidang bimbingan dan konseling. 

2. Peminatan  

  Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk 

mengakomodasi pilihan minat, bakat dan/atau kemampuan peserta 

didik/konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan/atau muatan 

kejuruan.
12

 Peminatan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi 

peserta didik untuk menempatkan diri pada jalur yang lebih tepat dalam 

rangka penyelesaian studi secara terarah, sukses, dan jelas dalam arah 

pendidikan selanjutnya. 

 

D. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, 

maka persoalan-persoalan yang mengitari kajian ini dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

a. Penggunaan hasil himpunan data dalam peminatan siswa di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru. 

b. Penghimpunan data siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model 

Pekanbaru. 

c. Peminatan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru. 
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d. Penggunaan data siswa dalam layanan bimbingan dan konseling di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru. 

e. Faktor yang mempengaruhi penggunaan hasil himpunan data dalam 

peminatan siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru. 

2. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang mengitari kajian 

ini, penulis hanya memfokuskan pada penggunaan hasil himpunan data 

dan faktor yang mempengaruhinya dalam peminatan siswa di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat disusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana penggunaan hasil himpunan data dalam peminatan siswa 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru? 

b. Apa faktor yang mempengaruhi penggunaan hasil himpunan data 

dalam peminatan siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model 

Pekanbaru? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui penggunaan hasil himpunan data dalam 

peminatan siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru. 
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b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan hasil 

himpunan data dalam peminatan siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Model Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

  Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Bagi penulis, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai 

gelar sarjana S1 pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan 

Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan dan Konseling, 

sekaligus untuk menambah cakrawala berpikir. 

b. Bagi Guru Bimbingan Konseling, sebagai masukan untuk 

meningkatkan profesionalitasnya dalam memberikan pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah. 

c. Bagi jurusan khususnya dalam Konsentrasi Bimbingan dan Konseling 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, sebagai informasi 

tentang penggunaan hasil himpunan data oleh guru bimbingan 

konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru. 

 

 


