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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pendidikan adalah proses melatih daya-daya jiwa seperti pikiran, ingatan,

perasaan, baik untuk memahami realitas, nilai-nilai dan kebenaran, maupun

sebagai warisan sosial1.

Sebagai administrator,   kepala sekolah bertanggung jawab terhadap

kelancaran pelaksanaan seluruh program sekolah, khususnya program layanan

bimbingan dan konseling di sekolah yang dipimpinnya. Karena posisinya

yang sentral, kepala sekolah adalah orang yang paling berpengaruh dalam

pengembangan atau peningkatan pelayanan bimbingan dan konseling di

sekolahnya. Sebagai supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab dalam

melaksanakan program- program penilaian, penelitian dan perbaikan atau

peningkatan layanan bimbingan dan konseling. Ia membantu mengembangkan

kebijakan dan prosedur-prosedur bagi pelaksanaan program bimbingan dan

konseling di sekolahnya.

Adanya layanan bimbingan dan  konseling  di sekolah adalah untuk

memberi dukungan pada pencapaian kematangan kepribadian dan

keterampilan sosial para siswa. Selain itu,   bimbingan   dan   konseling

juga mendukung pencapaian kemampuan akademik, yang akhirnya

1Save M. Dagun, dalam ramayulis dan samsu nizar, Filsafat Pendidikan islam. Jakarta.
Kalam Mulia. 2011. h.17
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bermuara pada terbentuknya kematangan karir individual yang diharapkan

dapat bermanfaat pada masa depan para anak didik.

Adanya draft usulan pergantian kurikulum dari Kurikulum KTSP

menjadi Kurikulum 2013 menambah daftar peran guru BK di sekolah.

Kurikulum 2013 bertema dapat menghasilkan insan indonesia yang produktif,

kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan

pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum 2013 memberi kesempatan

kepada peserta didik  untuk mengembangkan  kemampuan  dan minat.

Implementasi kurikulum 2013 akan dapat menimbulkan masalah bagi peserta

didik SMA/MA dan SMK yang tidak mampu menentukan pilihan arah

peminatan kelompok mata pelajaran dan mata pelajaran secara tepat.

Dampaknya kesulitan belajar dan kecenderungan gagal dalam belajar dapat

terjadi sehingga penentuan arah peminatan siswa hendaknya sesuai dengan

kemampuan dasar, bakat, minat dan kecenderungan pilihan peserta didik agar

proses belajar berjalan dengan baik dan berhasil dalam belajar. Oleh karena itu

pelayanan BK mempunyai peranan penting dalam membantu siswa memilih

dan menentukan arah peminatan   kelompok mata pelajaran agar dapat

menentukan pilihan sesuai kemampuan potensi dirinya dan berhasil dalam

belajar.

Pelayanan BK ke arah peminatan sebagai upaya advokasi dan fasilitasi

perkembangan peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
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masyarakat, bangsa, dan negara sehingga mencapai perkembangan optimum.

Perkembangan optimum siswa bukan sebatas tercapainya prestasi sesuai

dengan kapasitas intelektual dan minat yang dimilikinya, melainkan sebagai

sebuah kondisi perkembangan yang memungkinkan siswa mampu mengambil

pilihan dan keputusan secara sehat dan bertanggung jawab serta memiliki daya

adaptasi tinggi terhadap dinamika kehidupan yang dihadapinya.

Pelayanan BK dalam kurikulum 2013  khususnya di SMA

mempunyai tugas khusus yaitu membantu siswa memilih dan menentukan

arah peminatanan kelompok mata pelajaran, arah pengembangan karir, dan

menyiapkan diri serta memilih  pendidikan lanjutan    ke perguruan tinggi

sesuai dengan  kemampuan dasar umum, bakat, minat dan kecenderungan

pilihan masing-masing siswa. Memilih dan menentukan arah peminatan

kelompok mapel adalah sebuah proses yang akan melibatkan serangkaian

pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik yang didasarkan atas

pemahaman potensi diri dan peluang yang ada di lingkungannya.

Permasalahan akan terjadi jika peserta didik tidak mampu untuk

menetukan arah peminatan kelompok mata pelajaran dan mata pelajaran,

sehingga akan menghambat dalam proses pembelajaran. Pelayanan BK

diperlukan untuk membantu mencegah terjadinya masalah pada diri peserta

didik, dan membantu memandirikan peserta didik melalui pengambilan

keputusan terkait memilih, menentukan, meraih serta mempertahankan karier

untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta menjadi

warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum. Untuk itu maka perlu
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adanya penguatan dan pemberdayaan guru didalam melakukan proses

pembelajaran, guru BK atau konselor dalam melakukan   pelayanan BK arah

peminatan serta kepala sekolah dalam melakukan manajemen pendidikan

sekolah.

Menurut Direktorat Jendral PMTK, tugas kepala sekolah adalah

mengkoordinasi segenap kegiatan yang direncanakan, diprogramkan dan

berlangsung di sekolah, sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan

bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis

dan dinamis. Adapun tugas dari kepala sekolah antara lain adalah:

a. Menyediakan sarana dan   prasarana, tenaga,   dan   berbagai
fasilitas lainnya untuk kemudahan bagi terlaksananya pelayanan
bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien.

b. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan
pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan
bimbingan konseling

c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan  pelayanan bimbingan dan
konseling di sekolah kepada pihak-pihak terkait, terutama dinas
pendidikan yang menjadi atasannya

d. d. Menyediakan fasilitas, kesempatan dan dukungan dalam
kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah bidang
bimbingan dan konseling

Selain itu pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah

mengeluarkan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala

Sekolah/Madrasah, di dalamnya mengatur tentang persyaratan kualifikasi

dan kompetensi yang seyogyanya dimiliki oleh seorang kepala sekolah.

Kehadiran peraturan ini tampaknya  bisa dipandang sebagai suatu hal yang

penting serta memuat pesan dan amanat penting, bahwa sekolah harus

dipimpin oleh orang yang benar-benar kompeten, baik dalam aspek
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kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan, maupun supervisi. Berkaitan

dengan Permendiknas tersebut, seharusnya kepala sekolah mengerti dan

memahami tugas dan tanggung jawab guru BK sehingga tidak memberikan

kebijakan ataupun tugas yang salah kepada guru BK yang akan membuat siswa

menjadi berpandangan negatif terhadap BK.2

Tugas kepala sekolah tersebut di atas diharapkan dapat diterapkan oleh

kepala sekolah di semua sekolah agar bisa menunjang kegiatan bimbingan dan

konseling. Akan tetapi pada kenyataanya di lapangan, masih  banyak

kepala sekolah yang memberikan kebijakan yang tidak sesuai. Misalnya

dengan memberikan tugas kepada guru BK  untuk menghukum atau

memberi sanksi kepada siswa, sehingga banyak siswa yang menganggap BK

adalah polisi sekolah. Selain itu, ada juga beberapa sekolah yang tidak

memberikan kesempatan jam BK untuk masuk kelas, sehingga guru BK

menjadi sulit untuk lebih dekat dan memahami siswa.

Menurut Muhdi SH Mhum, Rektor IKIP PGRI Semarang (dalam surat

kabar harian Suara merdeka, Semarang edisi 15 Oktober 2011),

Indonesia sekarang ini mengalami masalah serius. Dilihat dari statistik

demografi, usia sekolah penduduk Indonesia masuk dalam daftar lima besar

dunia. Hal itu membuat Indonesia berpotensi untuk menjadi negara maju,

bahkan mungkin saja hingga lima besar dunia. Masalahnya adalah bagaimana

proses pendidikan pada anak. Sebab untuk menjadi negara besar dibutuhkan

pribadi-pribadi tangguh dan berkarakter, tidak hanya cukup  dengan

2Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang, Bimbingan dan Konseling Sekolah
(Semarang : IKIP Semarang Press, 1990), h. 58.
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kecerdasan. Dengan  begitu, guru  BK sangat berperan dalam pembentukan

karakter itu. Namun, kepala sekolah sering salah memberi peran pada guru

BK. Guru tersebut sering diberi tugas sebagai polisi sekolah, yaitu menagih

SPP siswa yang terlambat atau memberi hukuman siswa. Akibatnya, ada jarak

antara guru BK dan siswa, bahkan wali siswa.

Persoalan yang menimpa siswa menjadi salah satu penyebab

menurunnya prestasi belajar. Apabila sudah seperti ini guru BK menjadi pihak

yang seharusnya membantu menyelesaikannya. Tentu saja melalui program-

program yang mereka susun. Akan tetapi, meski berorientasi pada penyelesaian

masalah, tidak berarti semuanya bisa dengan mudah dilaksanakan. Menurut

Mahendro Nugroho, guru BK MAN 1 Pekanbaru kendala justru datang  dari

kepala sekolah. Menurut penilaiannya, kepala sekolah (kepsek) kurang

memberi akses terhadap  pelaksanaan program yang ada. Dalam pandangan

banyak kepala sekolah, program tersebut kurang membawa manfaat, hal

ini mungkin karena dirasa tidak membawa dampak langsung pada

peningkatan prestasi akademik. Penganaktirian tidak  hanya dirasa pada

program tapi juga untuk  penempatan ruang BK.3.

Selain itu, kebutuhan akan guru BK sebanyak 92.572, menghendaki

penyiapan guru BK secara sungguh-sungguh dan profesional. Hal itu

berpayung pada UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen4, penyiapan guru

BK profesional disiapkan di LPTK melalui pendidikan akademik S1 bidang

Bimbingan dan Konseling dan Pendidikan Profesi Konselor sebagai suatu

3Suara Merdeka,27 Oktober 2008
4Harian Kompas Rabu, 23 Januari 2013
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keutuhan sebagaimana diatur dalam Permendiknas No.   27/2008 tentang

Standar Kualifikasi Akademik   dan Kompetensi Konselor Indonesia.

Banyak guru BK yang dasar ilmunya tidak sesuai dengan ilmu yang telah

diambil sebelumnya. Akibatnya, guru BK sering tidak memahami yang

harus dilakukannya. Apa yang dilakukan pada akhirnya lebih kepada hal-hal

administratif. Bahkan sampai muncul anggapan dari siswa bahwa guru BK

adalah orang yang galak dan hanya menangani siswa nakal. Padahal guru BK

tidak selalu berhubungan dengan kenakalan siswa. Guru  BK dapat

dijadikan tempat untuk pengembangan diri siswa. Dengan demikian, guru BK

tidak sebatas mengatasi masalah, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk

pengembangan diri siswa seperti konsultasi pendidikan dan karir (Kompas, 25

Mei 2010).

Hasil observasi lainnya yang diperoleh dari MAN 1 Pekanbaru,

ditemukan bahwa di sekolah ini terdapat 3 orang guru BK yang salah satu di

antaranya adalah lulusan Psikologi, bukan berlatar belakang bimbingan

konseling. Di sekolah ini BK masuk disemua kelas, kecuali kelas XII IPA (2

kelas) dengan alasan kelas XII IPA tuntutan materi yang harus dipenuhi sangat

banyak sehingga harus meniadakan jam BK. Salah seorang guru BK  di

sini juga merangkap sebagai petugas STP2K yang bertugas memberi sanksi

kepada siswa yang melanggar peraturan. Hal ini sangat bertentangan dengan

tugas seorang guru BK yang seharusnya menjadi sahabat siswa dan tidak

diperbolehkan memberi sanksi kepada siswa.

Selain itu, diperoleh data dari MAN 1 bahwa BK mendapatkan jam
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masuk kelas hanya untuk kelas XII saja, sedangkan kelas X dan XI tidak ada

jam BK. Alasannya adalah kelas XII lebih membutuhkan banyak informasi

dibandingkan kelas X dan XI. Sementara jam kelas X dan XI dioptimalkan

untuk guru sertifikasi agar bisa memenuhi jam guru yang masih kurang karena

masing-masing guru harus mengajar minimal 24 jam dalam seminggu. Di

sekolah ini terdapat 4 orang guru BK dimana dua di antaranya bukan

berlatar belakang  bimbingan dan konseling melainkan dari lulusan

psikologi dan seni.

Prinsip yang demikian memungkinkan untuk menerima calon siswa

dengan latar belakang  apapun. Hal ini berdampak dalam hal perekrutan  siswa

baru. Dimana madrasah harus bisa menerima seluruh siswa yang  memenuhi

persyaratan dengan segala heteroginitas siswa  dan kompleksitas masalah yang

melatar-belakangi kehidupan siswa madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

Penulis melihat bahwa Madrasah Aliyah negeri 1 Pekanbaru memberikan

perhatian yang cukup besar terhadap masalah bimbingan dan konseling sebagai

salah satu unsur / komponen  pendidikan di madrasah. Hal ini dapat dilihat dari

jumlah personel guru konselor yakni  1 orang kordinator konselor dan 1 orang

guru pembimbing untuk menghandel murid yang jumlahnya 103 siswa (

ukuran ideal 1: 150 )

Dari sini kemudian muncul satu pertanyaan mendasar, dalam hal apakah

dan bagaimanakah bimbingan konseling berperan dalam meningkatkan hasil

belajar siswa ? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah yang menjadi pokok

utama dalam penelitian ini, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat
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masalah ini dengan judul ” Pengaruh Kebijakan Kepala Madrasah Terhadap

Implementasi Layanan Bimbingan Konseling Terhadap  Meningkatkan

Ketuntasan Belajar Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pekanbaru ”

B. Penegasan Istilah

a) Kebijakan adalah Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan

diambil dari kata bijak artinya selalu menggunakan akal pikirannya setiap

menghadapi masalah, pandai, berilmu. Kebijakan adalah kepandaian dan

kecermatan  dalam bertindak jika menghadapi suatu kesulitan atau suatu

masalah atau pandai menggunakan akal budinya.5 Anderson

mendefinisikan kebijakan adalah kegiatan yang dipilih secara sengaja oleh

orang tertentu atau sekompok orang dalam mengatasi masalah.6

b) Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam

membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian yang bijaksana.

Bantuan itu berdasarkan atas prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan

agak setiap individu untuk memilih jalan hidupnyaa sendiri sejauh tidak

mencampuri hak orang lain.

c) Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka

antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan

kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi

belajar. Dalam hal ini konseling dibanyu untuk memahami diri sendiri,

keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang

5 Umi Chulsum dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Kashiko, cet. Ke-I. h. 124
6 Tony Djogo, et.al. 2003. Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan agroforesti

.Bandung: ICRAF. h. 8
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dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi

untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena diatas maka masalah yang muncul adalah :

a) Belum maksimalnya bimbingan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 1

Pekanbaru.

b) Belum tercapainya target dari bimbingan konseling di Madrasah Aliyah

Negeri 1 Pekanbaru.

c) Masih ada guru yang belum memahami perkembangan psikologi siswa di

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru

d) Masih ada faktor yang mempengaruhi bimbingan konseling guru dan siswa

di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru

2. Batasan Masalah

Melihat begitu banyak masalah dalam identifikasi masalah tersebut, maka

masalah dalam penelitian ini akan dibatasi tentang ” Pengaruh Kebijakan

Kepala Madrasah Terhadap Implementasi Layanan Bimbingan Konseling Di

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pekanbaru ”

3. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, penulis merumuskan pokok

permasalahannya sebagai berikut ;

a) Bagaimana Kebijakan Kepala Madrasah Terhadap Implementasi Layanan

Bimbingan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.
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b) Bagaimanakah Layanan Bimbingan konseling dalam pelaksanaan

pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru?

c) Bagaimana Pengaruh Kebijakan Kepala Madrasah Terhadap Implementasi

Layanan Bimbingan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah seperti tersebut diatas, maka

penelitian ini bertujuan untuk :

a) Mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di Madrasah

Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.?

b) Mengetahui peran guru bimbingan konseling dalam pelaksanaan

pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru?

c) Mengetahui Pengaruh Kebijakan Kepala Madrasah Terhadap Implementasi

Layanan Bimbingan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan selalu ada manfaat yang akan

diperoleh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

a) Secara akademis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam

upaya   meningkatkan hasil belajar di madrasah.

b) Secara teoritis, penelitian ini merupakan pengembangan dari konsep

pendidikan  bahwa  pendidikan manusia Indonesia seutuhnya adalah

berkembangnya jasmani dan rohani secara seimbang.
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c) Secara praktis adalah untuk memberikan panduan yang lebih kongkrit

kepada pelaksana layanan bimbingan konseling di sekolah dalam rangka

meningkatkan prestasi belajar siswa.

d) Bagi sekolah yang memiliki problem  yang  sama, dapat memanfaatkan hasil

penelitian ini untuk memberikan kontribusi penting dalam memperkaya

pengembangan pemikiran pendidikan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan praktis

yang berkenaan dengan fokus penelitian.

b) Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan

perbaikan dalam pengelolaan pelayanan pada lembaga pendidikan formal,

khususnya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru

c) Bagi bidang keilmuan, penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan

pembanding program bagi peneliti yang melakukan penelitian dengan tema

yang sama di tempat lain sehingga memperkaya temuan penelitian.

d) Sebagai sumbangan penulis kepada Pendidikan Islam UIN SUSKA Riau

yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program

Pascasarjana (S2) pada Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam.


