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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah tidak 

terlepas dari komponen lain yang mendukung di dalamnya. Salah satunya 

adalah penyusunan program yang baik dan tepat guna. Dalam penyusunan 

program bimbingan dan konseling sangat diperlukan data yang akurat serta 

relevan guna tercapainya tujuan program yang diinginkan. Data yang 

dimaksudkan dapat diperoleh dari kegiatan himpunan data siswa. 

Himpunan data merupakan salah satu dari lima kegiatan pendukung dalam 

bimbingan dan konseling. Dalam kegiatan bimbingan dan konseling tersebut 

himpunan data banyak mendukung kelancaran pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling. Kelancaran yang dimaksud adalah seperti, 

pelaksana kegiatan bimbingan dan konseling (guru BK) mempunyai data yang 

relevan dalam melaksanakan tugasnya. 

Istilah himpunan data itu sendiri adalah kegiatan menghimpun data yang 

relevan dengan pengembangan siswa, yang diselenggarakan secara 

berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia.
1
 

Dalam kegiatan menghimpun data, yang menjadi isi atau pokok data 

bukan hanya sekadar hasil dari aplikasi instrumentasi saja. Ada hal penting 

lain dalam melengkapi data. Termasuk juga berbagai berbagai karya tulis atau 

rekaman kemampuan siswa, catatan anekdot, laporan khusus, dan informasi 
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pendidikan, dan jabatan. Tidak dipungkiri bahwa ketidaklengkapan data siswa 

dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam perumusan program 

bimbingan dan konseling.
2
 

Hasil aplikasi instrumentasi pada umumnya menjadi isi yang dianggap 

penting dalam himpunan data. Lebih dari itu, himpunan data juga dapat 

meliputi hasil wawancara, konferensi kasus, kunjungan rumah, analisis hasil 

belajar, pengamatan, dan hasil upaya pengumpulan bahan lainnya yang 

dianggap relevan dengan pelayanan bantuan terhadap siswa.
3
 

 

Prayitno juga mengatakan bahwa data sering dilengkapi dengan hasil-hasil 

pengamatan dan wawancara, catatan anekdot, hasil angket dan isian tertentu, 

hasil inventori khusus, misalnya tentang masalah-masalah yang dialami, sikap 

dan kebiasaan belajar, serta pelayanan yang pernah diterima masing-masing 

siswa.
4
 

Program bimbingan dan konseling adalah suatu perencanaan yang 

mencakup kuantivikasi yang akan dilaksanakan. Program pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah juga disusun berdasarkan kebutuhan 

peserta didik (need assessment). Perlu diketahui bahwa program pelayanan 

bimbingan dan konseling pada masing-masing satuan sekolah/madrasah 

dikelola dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan program 

antar kelas dan antar jenjang kelas.
5
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Sebelum merumuskan program bimbingan dan konseling, Konselor perlu 

mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan, dan karakteristik atau tugas-

tugas perkembangan peserta didik.
6
 Dalam melakukan identifikasi konselor 

sangat dituntut kemampuannya untuk dapat membaca serta menuangkannya 

dalam program bimbingan dan konseling. 

Mamat Supriatna mengatakan bahwa “salah satu kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang guru  BK (konselor) adalah kemampuan mengelola 

program bimbingan konseling.”
7

 Permendiknas No. 27 Tahun 2008 

menyatakan bahwa petugas bimbingan dan konseling di sekolah (termasuk 

madrasah) dipilih atas dasar kualifikasi: 1) kepribadian, 2) pendidikan, 3) 

sosial, dan 4) profesional.
8
 

Penyusunan suatu program perencanaan bimbingan dan konseling di 

sekolah hendaknya mengacu kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh para 

siswa serta kebutuhan-kebutuhan siswa dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan yaitu kedewasaan anak itu sendiri.
9
 

Adapun pelayananan bimbingan konseling pada dasarnya bertujuan agar 

 konseli/peserta didik dapat: (1) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, 

 perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang; (2) 

 mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal 

 mungkin; (3) menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, 

 lingkungan  masyarakat serta lingkungan kerjanya; (4) mengatasi 

 hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan 

 lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.
10
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Salah satu tugas dan kewajiban guru BK ialah menyusun rencana 

pelayanan bimbingan dan konseling. Guru BK sebagai pelaksana utama 

kegiatan pelayanan bimbingan konseling di satuan pendidikan wajib 

menguasai spektrum pelayanan pada umumnya, khususnya pelayanan 

profesional bimbingan konseling, meliputi: 

1. Pengertian, tujuan, prinsip, asas-asas, paradigma, visi dan misi pelayanan 

BK profesional. 

2. Bidang dan materi pelayanan BK, termasuk di dalamnya materi 

pendidikan karakter dan arah peminatan peserta didik. 

3. Jenis layanan, kegiatan pendukung dan format pelayanan BK. 

4. Pendekatan, metode, teknik dan media pelayanan BK, termasuk di 

dalamnya pengubahan tingkah laku, penanaman nilai-nilai karakter  dan 

peminatan peserta didik.  

5. Penilaian hasil dan proses layanan BK. 

6. Penyusunan program pelayanan BK. 

7. Pengelolaan pelaksanaan program pelayanan BK. 

8. Penyusunan laporan pelayanan BK. 

9. Kode etik profesional BK. 

10. Peran organisasi profesi BK.
11 

 

Dari kegiatan himpunan data siswa, maka diharapkan guru BK mampu 

melakukan tugasnya dengan bantuan dari kegiatan tersebut. Sebab, di dalam 

kegiatan himpunan data siswa sudah tercantum seluruh data dan keterangan 

terkait dengan siswa. Baik itu didapat dari kegiatan aplikasi instrumentasi tes 

atau nontes ataupun didapat dari catatan pribadi, anekdot dan lain sebagainya. 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru merupakan salah satu 

sekolah yang ada di kota Pekanbaru. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Pekanbaru ini berada di wilayah strategis tengah kota Pekanbaru tepatnya di 

Jalan Soetomo kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Dalam kegiatan 

pemberian layanan bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Pertama 
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Negeri 10 Pekanbaru sudah mendapatkan jam khusus untuk masuk kelas yaitu 

1x40 menit satu kali dalam seminggu. Meskipun demikian, pelaksanaan 

kegiatan himpunan data masih belum maksimal. Himpunan data siswa 

selayaknya dapat membantu guru BK dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, 

himpunan data yang sudah diperoleh akan bermanfaat dalam proses konseling. 

Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru tersebut terdapat 3 

(tiga) orang guru BK dan satu di antaranya adalah koordinator BK. Meskipun 

guru BK telah melakukan serangkaian kegiatan dalam penyusunan program 

bimbingan dan konseling masih ada kegiatan yang tidak diaplikasikan dalam 

kenyataannya. Guru BK sudah menggunakan serta memanfaatkan kegiatan 

dari himpunan data siswa, meskipun tetap ditemui beberapa hal yang tidak 

teridentifikasi penyebab tidak terlaksananya program tersebut. 

Seharusnya kegiatan himpunan data yang sudah dilakukan kemudian 

dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam kegiatan layanan sesuai dengan 

kebutuhannya. Lebih rinci lagi dikatakan bahwa pengadministrasian data diri 

siswa merupakan program inti yang perlu dibuat. Kegiatan himpunan data 

yang menghasilkan data-data yang diperlukan serta relevan  perlu digunakan 

sebagai sumber dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang 

sifatnya dilaksanakan pada periode tertentu. Penggunaan himpunan data dalam 

mendukung penyusunan program bimbingan dan konseling, memang 

sebaiknya digunakan, dijalankan, dan diaplikasikan ke dalam suatu program 
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bimbingan dan konseling. Sebab isi dari program bimbingan dan konseling 

harus dirumuskan berdasarkan data-data yang relevan dengan peserta didik.
12

 

Berdasarkan pengamatan awal melalui proses wawancara
13

, peneliti 

menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Ada sebagian isi program bimbingan konseling yang tidak relevan dengan 

data siswa yang sudah dihimpun di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Pekanbaru. 

2. Ada sebagian isi program bimbingan konseling yang tidak ada data siswa 

yang sudah dihimpun di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

3. Ada sebagian pelaksanaan program bimbingan konseling yang tidak 

berjalan sesuai dengan yang dirumuskan di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 10 Pekanbaru. 

4. Ada sebagian kegiatan dalam program bimbingan konseling yang tidak 

dijalankan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

Latar belakang tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti 

hal tersebut dengan mengambil judul “Penggunaan Himpunan Data Siswa 

dalam Mendukung Penyusunan Program Bimbingan Konseling di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru Tahun Ajaran 2016-

2017.” 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan peneliti memilih Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Pekanbaru sebagai lokasi penelitian adalah: 

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

ilmu yang penulis pelajari, yaitu bimbingan dan konseling. 

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

menelitinya. 

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

C. Penegasan Istilah 

1. Penggunaan 

Penggunaan merupakan proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, 

pemakaian.
14

 Penggunaan dalam penelitian ini adalah perbuatan 

menggunakan himpunan data atau pemakaian himpunan data siswa dalam 

menyusun program bimbingan konseling. 

2. Himpunan data 

Yaitu kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk menghimpun 

seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan 

pengembangan peserta didik (klien).
15

 

Himpunan data atau pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan, 

menyeleksi, menata dan menyimpan data serta keterangan siswa dengan 

teknik tes maupun non tes.
16
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3. Program bimbingan konseling 

Program bimbingan konseling merupakan rencana kegiatan layanan dan 

kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada periode tertentu.
17

 

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam Amirah Diniaty, program 

bimbingan dan konseling adalah keseluruhan yang mencakup kegiatan 

yang dilakukan petugas bimbingan dan konseling di sekolah atau 

perguruan tinggi.
18

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa program 

bimbingan dan konseling adalah suatu kegiatan pelayanan bantuan 

kepada peserta didik atau siswa di sekolah oleh guru BK atau konselor 

secara terencana, terorganisir dan terkoordinasi yang dilaksanakan 

pada periode tertentu, secara teratur dan berkesinambungan.
19

 

 

D. Masalah dan Rumusannya 

1. Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan gejala-gejala yang telah dikemukakan di atas dapat 

diketahui bahwa masalah dalam kajian ini adalah penggunaan himpunan 

data siswa dalam mendukung penyusunan program bimbingan konseling 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

a. Penggunaan himpunan data siswa dalam mendukung penyusunan 

program bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 10 Pekanbaru. 
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b. Himpunan data siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Pekanbaru. 

c. Penyusunan program bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

d. Faktor yang mempengaruhi himpunan data siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

e. Faktor yang mempengaruhi program bimbingan dan konseling di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang perlu diteliti, seperti 

dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya 

memfokuskan pada penggunaan himpunan data siswa dalam mendukung 

penyusunan program bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 10 Pekanbaru dan penyusunan program bimbingan 

konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di 

atas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana penggunaan himpunan data siswa dalam mendukung 

penyusunan program bimbingan konseling di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 10 Pekanbaru? 

b. Apa faktor yang mempengaruhi penggunaan himpunan data siswa 

dalam mendukung penyusunan program bimbingan konseling di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru? 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui penggunaan himpunan data siswa dalam 

mendukung penyusunan program bimbingan dan konseling di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan 

himpunan data siswa dalam mendukung penyusunan program 

bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi penulis, sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana 

(S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas 

Tarbiyah Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi 

Bimbingan Konseling. 

b. Bagi sekolah, sebagai bahan rujukan dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan pendidikan di sekolah tersebut. 

c. Bagi guru BK, sebagai masukan untuk lebih meningkatkan kompetensi 

dan pelayanan dalam bidang bimbingan dan konseling. 

 

 

 

 


