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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru adalah sosok manusia yang berperan sebagai pendidik yang

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjadikan anak didiknya

dewasa. Tugas dan tanggung jawab tersebut dilakukan guru secara formal di

sekolah dalam proses interaksi komunikasi edukasi, baik perorangan maupun

kelompok.

Ada empat jenis guru di lingkup sekolah, yaitu: (1) guru mata pelajaran,

(2) guru kelas, (3) guru praktik, (4) guru bimbingan konseling. Keempat guru

ini memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam upaya

pengembangan potensi peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan

nasional.

Sebagaimana pengertian pendidikan di Indonesia yang tercantum dalam

UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 bab l pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara”.1

Tugas guru bimbingan konseling yang berkaitan dengan kegiatan

bimbingan dan konseling di antaranya:

1 Suhertina. Pengantar bimbingan dan konseling di sekolah. Pekanbaru : Suska Press. 2008.
h. 1
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1. Memasyarakatkan kegiatan bimbingan.

2. Merencanakan program bimbingan

3. Melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan.

4. Melaksanakan layanan bimbingan terhadap sejumlah siswa yang

menjadi tanggung jawabnya.

5. Melaksanakan kegiatan penunjang bimbingan.

6. Menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan.

7. Menganalisis hasil penilaian.

8. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian.

9. Mengadministrasi kegiatan dan konseling.

10. Mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator

guru bimbingan konseling.

Tugas guru bimbingan konseling berkaitan dengan upaya untuk

mencegah kebiasaan menyontek siswa di antaranya yaitu: (1) guru bimbingan

konseling mengumpulkan data siswa yang memiliki kebiasaan menyontek, (2)

guru bimbingan konseling membuat program untuk mencegah kebiasaan

menyontek siswa, (3) guru bimbingan konseling melaksanakan layanan untuk

mencegah kebiasaan menyontek siswa, (4) guru bimbingan konseling

melakukan evaluasi terhadap layanan yang telah dilakukan, (5) guru bimbingan

konseling melakukan tindak lanjut mengenai kebiasaan menyontek siswa.2

Namun pada kenyataannya dilapangan masih ada permasalahan yang

ditemukan di lingkungan sekolah, salah satunya adalah upaya dalam mencegah

2 Nana Syodih Sukmadinata dkk. Materi Bimbingan dan Konseling untuk Pengembangan Diri,
Sosial, dan Karir. Bandung : Mutiara. 2003. h. 110
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kebiasaan menyontek siswa. Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis

lakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru, penulis

menemukan gejala-gejala sebagai berikut :

1. Masih ada sebagian siswa yang menggunakan catatan kecil pada saat

ujian.

2. Masih ada sebagian siswa yang menyalin jawaban teman ketika ujian.

3. Masih ada sebagian siswa yang bertukar jawaban kertas dengan temannya.

4. Masih ada sebagian siswa ada yang menggunakan kode-kode tertentu

(isyarat) dalam memberikan jawaban kepada temannya.

5. Masih ada sebagian siswa yang melihat jawaban teman ketika ujian.

6. Guru bimbingan konseling tidak melaksanakan layanan bimbingan

konseling secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang di paparkan di atas,

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Upaya Guru

Bimbingan Konseling dalam Mencegah Kebiasaan Menyontek Siswa di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 40  Pekanbaru”.
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B.  Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang

berhubungan dengan judul ini, maka ada beberapa istilah yang perlu

mendapat penjelasan.

1. Upaya

Upaya sering disamakan dengan kata usaha,3 yang mempunyai arti

yaitu kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai

suatu maksud; pekerjaan. yang dimaksud dengan upaya disini adalah upaya

guru bimbingan konseling baik itu dari tenaga, badan dan fikiran dalam

mencegah kebiasaan menyontek siswa.

2. Guru Bimbingan Konseling

Guru Bimbingan Konseling adalah guru yang mempunyai tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan

dan  konseling terhadap sejumlah peserta didik.4

3. Mencegah

Mencegah adalah menghindarkan peserta didik dari berbagai

permasalahan yang mungkin timbul, yang akan menganggu dan menghambat

ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses

perkembangannya.5

3 Tri Rama K, Kamus Praktis Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Agung. 2000. h. 378
4 Suhertina. Op .Cit. h. 5
5 Ahmad  juntika. Manajemen Bimbingan dan Konseling di SMP. Jakarta; Grasindo. 2005. h.

14



5

4. Kebiasaan

Kebiasaan adalah sesuatu yang biasa di kerjakan yang dilakukan

berulang-ulang untuk hal yang sama.6

5. Menyontek

Menyontek berasal dari kata sontek. Menyontek juga sama dengan

menjiplak yaitu mencontoh atau meniru pekerjaan orang lain.7 Jadi, menyontek

adalah mencontoh atau meniru hasil pekerjaan orang lain seperti salah satunya

jawaban hasil ujian teman.

6. Siswa

Siswa adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek di suatu lembaga

pendidikan dan tergolong masih  aktif.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah

bahwa persoalan pokok kajian ini adalah upaya guru bimbingan konseling

dalam mencegah kebiasaan menyontek siswa.

Berdasarkan persoalan pokok tersebut, maka persolan-persolan yang

terkait dengan kajian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Upaya guru bimbingan konseling dalam mencegah kebiasaan menyontek

siswa belum memperoleh hasil yang diharapkan.

b. Tujuan guru bimbingan konseling mencegah kebiasaan menyontek siswa

belum tercapai.

6 Hasan Alwi. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 2003.  h. 146
7 Ibid. h. 475
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c. faktor yang mempengaruhi upaya guru bimbingan konseling dalam

mencegah kebiasaan menyontek siswa.

d. Metode guru bimbingan konseling dalam mencegah kebiasaan menyontek

siswa.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian

ini. Seperti yang di kemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka

penulis memfokuskan pada Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam

Mencegah Kebiasaan Menyontek siswa dan Faktor yang Mempengaruhi Upaya

Guru Bimbingan Konseling dalam Mencegah Kebiasaan Menyontek di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun

rumusan masalah sebagai berikut :

a. Apa upaya guru bimbingan konseling dalam mencegah kebiasaan

menyontek siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru ?

b. Apa faktor yang mempengaruhi upaya guru bimbingan konseling dalam

mencegah kebiasaan menyontek di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40

Pekanbaru
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui upaya guru bimbingan konseling dalam mencegah

kebiasaan menyontek  siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40

Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya guru bimbingan

konseling dalam mencegah kebiasaan menyontek di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 40 Pekanbaru.

2.  Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas maka

diharapkan penelitian ini bermanfaat:

a. Bagi guru bimbingan konseling, sebagai usaha untuk mencegah kebiasaan

menyontek siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru.

b. Bagi sekolah,  hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam

menentukan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan upaya guru

bimbingan konseling dalam mencegah kebiasaan menyontek.

c. Bagi penulis, sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada

konsentrasi Bimbingan dan Konseling Jurusan Manajemen Pendidikan

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau  dan sekaligus

sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I).

d. Bagi siswa, Sebagai masukan bagi siswa SMP N 40 Pekanbaru tentang

kebiasaan menyontek agar merubah kebiasaannya.


