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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam

kehidupan manusia bahkan pendidikan sudah seperti bagian dari fitrah

manusia untuk memilikinya. Di Indonesia, pendidikan tengah berbenah di

segala sisi. Hal tersebut tidak terlepas dari peran masing-masing lembaga.

Mulai dari pemerintah, sekolah, masyarakat hingga keluarga. Namun lembaga

yang sangat berkaitan ketika membicarakan pendidikan ialah lembaga

sekolah.

Sekolah merupakan lembaga formal yang secara khusus di bentuk

untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat. Lembaga ini

bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik sehingga

mudah dalam mencapai perkembangan yang optimal.

Salah satu pelayanan di sekolah dalam memberikan kemudahan

kepada peserta didik ialah pelayanan Bimbingan Konseling (BK). Saat ini

bimbingan konseling dalam pendidikan di Indonesia telah memiliki legalitas

yang kuat dan menjadi bagian yang terpadu dalam sistem pendidikan

Indonesia.

Istilah bimbingan dan konseling sudah sangat populer dewasa ini,
bahkan sangat penting peranannya dalam sistem pendidikan kita. Ini
semuanya bukti karena bimbingan dan konseling telah dimasukkan dalam
kurikulum dan bahkan merupakan ciri khas dari kurikulum SMP dan
SMA/SMK tahun 1975, 1984, 1994, 2004, dan KTSP di seluruh Indonesia.1

1 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konsling di
Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 1.
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Adapun pelayananan bimbingan dan 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.2

Pedoman bimbingan konseling mencakup komponen-komponen yaitu

layanan orientasi, informasi, penempatan penyaluran, konten, bimbingan

kelompok, konseling kelompok, konseling individual, mediasi, konsultasi, dan

advokasi. Kegiatan pendukung layanan meliputi aplikasi instrumentasi,

himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan,

alih tangan kasus.

Salah satu tugas dan kewajiban guru BK ialah menyusun rencana

pelayanan bimbingan konseling. Rencana pelayanan bimbingan konseling atau

bisa disebut sebagai program bimbingan konseling harus disusun berdasarkan

kebutuhan, masalah, dan tugas perkembangan siswa.

Ditambah lagi, guru BK sebagai pelaksana utama kegiatan pelayanan

BK 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.

2 Gantina Komalasari, Eka Wahyuni dan Karsih, Asesmen Teknik Nontes dalam
Perspektif BK Komprehensif, Jakarta: Indeks, 2011, h. 18.
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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.3

Selain itu, guru BK/Konselor juga harus terus menerus berupaya

mengembangkan kemampuannya.4 Dilihat dari kewajiban guru BK di atas,

dapat dilihat bahwa salah satu hal yang harus dikuasai oleh guru BK ialah

menyusun program BK. Program BK di sekolah merupakan hal penting

karena memegang peranan keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimbingan

konseling di sekolah. Hal itu dikarenakan jika pelaksanaan kegiatan

bimbingan konseling di sekolah tidak diprogramkan maka akan terjadi

beberapa kelemahan.

Dewa Ketut Sukardi menyatakan kelemahan-kelemahan tersebut ialah:

1. Layanan bimbingan itu tidak direncanakan, hingga kurang pemikiran
masak dan sering kurang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tidak ada kontinyuitas dalam pelayanan.
3. Sukar untuk mengevaluasi kerja yang telah dilakukan. Juga kurang

direncanakan perkembangan, peningkatan mutu; sedang pengecekan
apakah pelayanan itu betul-betul relevan dengan kebutuhan-kebutuhan
yang ada, akan lebih sukar dilakukan.

4. Apalagi kalau obyek pelayanan dan subyek yang dilayani meliputi banyak
orang, maka adanya program kerja sangat urgen agar tidak ada anak-anak
yang betul-betul memerlukan pelayanan terlewati oleh perhatian
perseorangan yang diberikan secara insidental, dan

5. Dengan disusun perencanaan program kerja, dapat ditentukan prioritas dari
masalah dan kebutuhan yang perlu dilayani, prioritas penggunaan tenaga
atau kekuatan atau budget yang ada pada umumnya (keadaan di Indonesia)
cukup, kalau tidak sangat terbatas. Dengan membuat program kerja akan

3 Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Lampiran IV
Bagian VIII dalam Prayinto, Dasar, Arah dan Materi Pembelajaran/Pelayanan Bimbingan dan
Konseling di Satuan Pendidikan, Jurusan Bimbingan dan Konseling, Padang: UNP, 2014, h. 18.

4 Organisasi Perburuhan Internasional, Modul Panduan Pelayanan Bimbingan Karir bagi
Guru Bimbingan Konseling/Konselor pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mendukung
Peningkatan Ketersediaan antara Pilihan Pendidikan Pemuda Indonesia dan Pekerjaan yang
Tersedia di Pasar, Jakarta: (tidak diterbitkan), 2011, h. 5.
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lebih baik, kebutuhan dapat dilayani sebaik mungkin, tenaga dan fasilitas
lain dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.5

Guru BK sebagai pelaksana layanan bimbingan konseling di lembaga

pendidikan harus memiliki kompetensi atau kualifikasi agar dalam

penyusunan program BK tidak terjadi kelemahan seperti disebutkan di atas.

Firman Allah SWT:

ولَِٰئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئولأُ ُكلُّ َواْلُفَؤادَ َواْلَبَصرَ السَّْمعَ ِإنَّ ۚ◌ َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم 

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.
Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani  semua itu akan
diminta pertanggung jawabannya. (QS. al-Isra 17:36).6

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadits riwayat Bukhari:

فَانـَْتِظْر السَّاَعةَ اْألَْمُر ِإَىل َغْريِ أَْهِلهِ ِإَذا ُأْسِندَ 

Artinya: “Jika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya,
maka tunggu sajalah saat kehancurannya). (HR. Bukhari).7

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru BK
(konselor) adalah kemampuan mengelola program bimbingan dan
konseling.8 Arifin dan Eti Kartikawati (1994/1995) menyatakan bahwa
petugas bimbingan dan konseling di sekolah (termasuk madrasah) dipilih
atas dasar kualifikasi: 1) kepribadian, 2) pendidikan, 3) pengalaman, dan
4) kemampuan.9

5 Dewa Ketut Sukardi, Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Bandung:
Alfabeta, 2003,  h. 6.

6 Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Special For Women Syaamil Qur’an,
Bandung: Sygma, 2005, h. 285.

7 Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004,  h.
35.

8 Mamat Supriatna, Bimbingan dan Konseling berbasis Kompetensi, Jakarta: Rajawali
Pers, 2011,  h. 64.

9 Arifin dan Eti Kartikawati (1994/1995) dalam Tohirin, Bimbingan dan Konseling di
Sekolah dan Madrasah (berbasis integrasi), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 115.
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Jika pelaksana layanan bimbingan konseling memiliki kualifikasi yang

dibutuhkan maka pelaksana tersebut dapat melaksanakan penyusunan program

BK di sekolah sesuai dengan kebutuhan klien (peserta didik).

Konselor perlu mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan, dan

karakteristik atau tugas-tugas perkembangan peserta didik, sebelum

merumuskan tujuan dan rancangan program bimbingan dan konseling.10

Kebutuhan peserta didik dapat diketahui oleh guru BK jika guru BK

tersebut memiliki kompetensi dalam memahami klien secara mendalam,

termasuk di dalamnya adalah memahami kemungkinan-kemungkinan masalah

yang dihadapi peserta didik. Kemungkinan-kemungkinan masalah tersebut

dapat dijadikan acuan untuk menyusun program bimbingan konseling di

sekolah sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan

peserta didik. Pelayanan bimbingan konseling yang dilakukan guru BK dalam

bentuk menyusun program BK sesuai dengan kebutuhan klien dapat diartikan

sebagai bantuan yang telah diberikan guru BK dalam memenuhi kebutuhan

klien. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an yakni:

َوتـََعاَونُواْ َعَلى اْلربِّ َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُواْ َعَلى اِإلمثِْ َواْلُعْدَوانِ 
Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan
permusuhan.” (QS. Al-Maidah:5:2)11

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.12

10 Syamsu Yusuf LN, Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Bandung: Rizqi,
2009, h. 70.

11 Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 106.
12 Dewa Ketut Sukardi, Loc. Cit.
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Guna mengetahui kemungkinan-kemungkinan masalah klien, salah satu
cara yang bisa digunakan oleh guru BK ialah dengan melaksanakan
kegiatan aplikasi instrumentasi. Makna aplikasi instrumentasi dalam
bimbingan dan konseling diartikan sebagai upaya pengungkapan yang
dilakukan oleh guru BK melalui pengukuran yang dilakukan dengan
menggunakan alat ukur atau instrumen tertentu.13

Alat ukur aplikasi instrumentasi yang merupakan salah satu kegiatan

pendukung dalam BK membuat guru BK dapat menyusun program BK

dengan mudah, efektif, dan efisien.

Aplikasi instrumentasi bimbingan konseling bermaksud mengumpulkan
data dan keterangan tentang peserta didik/konseli (baik secara individual
maupun kelompok), keterangan tentang lingkungan peserta didik
(konseli), dan lingkungan yang lebih luas (termasuk di dalamnya informasi
pendidikan dan jabatan). Pengumpulan data dan keterangan ini dapat
dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non tes.14

Metode pengukuran psikologis pada garis besarnya dapat

dikategorikan atas dua jenis metode yaitu metode tes dan metode non tes.

Aplikasi instrumentasi yang merupakan alat pengukur juga terdiri dari

instrumen tes dan non tes. Berkaitan dengan penyusunan program BK di

sekolah, salah satu aplikasi instrumentasi non tes yang bisa digunakan ialah

IKMS (Identifikasi Kebutuhan dan Masalah Siswa). Dengan instrumen ini,

penyusunan program BK akan lebih lancar, efektif, dan efisien.

Namun, realita masih terdapat guru BK yang belum maksimal dalam

menggunakan instrumen IKMS sehingga berdampak pada penyusunan

program BK yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa.

13 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (berbasis integrasi),
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 197.

14 Dewa Ketut Sukardi, Desak P.E Nila Kusmawati, Proses Bimbingan dan Konseling di
Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 79.
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SMPN 10 Pekanbaru merupakan sekolah yang menyusun program BK

menggunakan aplikasi instrumentasi IKMS. Berdasarkan pengamatan awal,

ditemukan beberapa gejala, yaitu:

1. Guru BK kurang maksimal dalam mengoperasionalkan IKMS.

2. Beberapa program BK di sekolah tidak sesuai kebutuhan siswa.

3. Masih ada layanan informasi yang belum tepat diberikan oleh guru BK.

4. Masih ada layanan orientasi yang belum terlaksana.

5. Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) tidak terperinci

6. Guru BK menganggap mengolah data secara manual lebih efektif.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Penggunaan Aplikasi Instrumentasi Identifikasi

Kebutuhan Masalah Siswa dalam Penyusunan Program Bimbingan Konseling

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru”

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan peneliti memilih SMPN 10 Pekanbaru sebagai lokasi

penelitian adalah:

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

ilmu yang penulis pelajari, yaitu bimbingan konseling.

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

menelitinya.

3. Lokasi penelitian ini terjangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian.
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C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini,

maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan

judul penelitian ini adalah aplikasi instrumentasi, IKMS dan program BK.

1. Penggunaan merupakan proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu,

pemakaian.15 Penggunaan dalam penelitian ini adalah perbuatan

menggunakan IKMS atau pemakaian IKMS dalam menyusun program

BK.

2. Aplikasi instrumentasi merupakan kegiatan pendukung, dilaksanakan

untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang siswa, keterangan

tentang lingkungan siswa serta lingkungan yang lebih luas.16 Jadi, aplikasi

instrumentasi merupakan kegiatan pendukung dalam BK yang digunakan

guru BK dalam mengumpulkan data tentang siswa dan lingkungan siswa.

3. IKMS (Identifikasi Kebutuhan dan Masalah Siswa) merupakan salah satu

kegiatan pendukung (aplikasi instrumentasi) yang dilaksanakan sebelum

membuat program BK di sekolah untuk mengungkapkan kebutuhan dan

masalah yang dialami siswa.

4. Program BK adalah satuan rencana keseluruhan kegiatan bimbingan

konseling yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu, seperti

periode bulanan, caturwulanan, dan tahunan.17 Jadi, program BK

15 Kbbi.web.id/guna diunduh pada pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2016 Pukul 16.12
WIB.

16 Suhertina, Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Pekanbaru: Suska Press,
2008, h. 63.

17 Dewa Ketut Sukardi. Op. Cit. h.7.
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merupakan rencana yang disusun oleh guru BK dalam periode tertentu

sehubungan dengan kegiatan bimbingan konseling.

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 aplikasi

instrumentasi IKMS dalam penyusunan program BK di SMPN 10

Pekanbaru, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

a. Penggunaan aplikasi instrumentasi IKMS dalam penyusunan program

BK di sekolah.

b. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan aplikasi

instrumentasi IKMS dalam penyusunan program BK di sekolah.

c. Problematika pelaksanaan instrumentasi dalam mengumpulkan data

siswa oleh guru BK.

d. Guru BK belum sepenuhnya menggunakan aplikasi instrumentasi BK

dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling bagi siswa.

e. Data hasil aplikasi instrumentasi belum dimanfaatkan secara maksimal

oleh guru BK dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling

kepada siswa.

f. Pemberian layanan bimbingan dan konseling belum dilaksanakan

secara integral.
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2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang perlu diteliti, seperti

dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya

memfokuskan pada penggunaan aplikasi instrumentasi identifikasi

kebutuhan masalah siswa dalam penyusunan program bimbingan

konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru dan faktor

yang mendukung serta menghambatnya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah

di atas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan aplikasi instrumentasi IKMS dalam

penyusunan program BK di SMPN 10 Pekanbaru ?

2. Apa faktor penghambat dan pendukung penggunaan aplikasi

instrumentasi IKMS dalam penyusunan program BK di SMPN 10

Pekanbaru ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah:

a. Untuk mengetahui penggunaan aplikasi instrumentasi identifikasi

kebutuhan masalah siswa dalam penyusunan program bimbingan

konseling di SMPN 10 Pekanbaru.
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan

aplikasi instrumentasi identifikasi kebutuhan masalah siswa dalam

penyusunan program bimbingan konseling di SMPN 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 konseling.


