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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Siswa adalah subjek utama dalam pendidikan. Melalui lembaga 

pendidikan diharapkan dapat mengembangkan potensi siswa dan membentuk 

kepribadian yang tangguh dan mandiri. Segala aspek dari siswa harus 

dikembangkan secara optimal seperti intelektual, moral, social, kognitif 

maupun emosional. 

Siswa adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan bias 

memberikan masa depan yang lebih baik untuk bangsa dan Negara, karena 

letak kemajuan suatu bangsa tergantung pada bagaimana generasi penerusnya. 

Jika siswa sebagai generasi penerus cita-cita bangsa menjalankan tugasnya 

dengan baik yakni belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan 

segala potensi yang ada dalam dirinya, maka masa depan bangsa tersebut akan 

baik pula. Namun jika siswa sebagai penerus bangsa tidak dapat menjalankan 

tugasnya dan potensi dalam dirinya tidak dikembangkan maka nasib suatu 

bangsa akan jatuh ditangan generasi yang tidak terampil. 

Hal ini didasarkan pada UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pada pasal 3 dijelaskan bahwa : 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
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mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab”.1 
 
Bimbingan dan konseling merupakan bagian terpadu dari proses 

pendidikan yang memiliki peranan dalam meningkatkan sumber daya 

manusia, potensi, bakat, minat, kepribadian prestasi seseorang (peserta didik) 

dan mengembangkan kemampuan yang meliputi masalah akademik dan 

keterampilan. 

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling merupakan suatu 
bantuan untuk dapat menyelesaikan problem yang terjadi. Bimbingan 
dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan 
oleh orang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu baik 
anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat 
mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan 
memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat 
dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.2 
 
Layanan bimbingan dan konseling tidak akan terlaksana secara efektif 

tanpa adanya pelaksanaan yang baik dari guru pembimbing. Oleh karena itu, 

guru pembimbing dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah sebagai sosok penentu dalam berhasil atau tidaknya proses konseling. 

Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, guru 

pembimbing wajib mengacu kepada  pelaksanaan pola BK 17 plus. Program 

bimbingan dan konseling di sekolah meliputi 6 bidang yaitu : bidang pribadi, 

bidang sosial, bidang belajar, bidang karir, bidang kehidupan berkeluarga dan 

bidang keagamaan. Untuk melaksanakan keenam bidang-bidang tersebut 

diwujudkan dalam bentuk 9 layanan yaitu: layanan orientasi, layanan 

                                                
1Anwar Arifin, Memahami Paradigma baru Pendidikan Nasional Dalam Undang-

Undang Sisdiknas,Jakarta: Ditjen kelembagaan Agama  Islam, 2003, hlm. 37 
2 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta; PT. 

Rineka Cipta.2004 hlm. 99 
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informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten 

(pembelajaran), layanan konseling individual, layanan bimbingan kelompok, 

layanan konseling kelompok, layanan konsultasi dan layanan mediasi. Dalam 

pelaksanaan kesembilan jenis layanan tersebut, guru pembimbing mempunyai 

6 kegiatan pendukung untuk kelancaran pelaksanaan layanan yaitu: Aplikasi 

instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah dan alih 

tangan kasus serta terapan kepustakaan.  

Pelayanan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak 

dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatannya untuk semua klien. Fungsi-fungsi 

tersebut adalah fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, 

dan fungsi pemeliharaan dan pengembangan.3 Sehingga dengan berpandukan 

pola BK 17 plus tersebut guru pembimbing hendaknya lebih profesional di 

dalam menangani kasus-kasus anak didiknya terutama siswa-siswa yang 

mengalami permasalahan. Permasalahan yang dihadapi siswa tersebut cukup 

beragam seperti: bolos, keluar pekarangan sekolah pada saat jam pelajaran, 

merokok di lingkungan sekolah, melompat pagar, alfa (tidak hadir) melebihi 

ketentuan, suka menentang guru, kebut-kebutan dijalan dan ada siswa yang 

terlibat geng motor dan lain-lain. 

Di sekolah, siswa memiliki kewajiban diantaranya, mengerjakan 

tugas/pekerjaan rumah, mematuhi peraturan sekolah, belajar dengan sungguh-

sungguh, menghormati guru, memelihara dan menjaga fasilitas sekolah, 

menjaga hubungan baik dengan teman dan bersikap sopan. Namun pada 

                                                
3 Dewa Ketut Sukardi. Pengantar Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah, 

(Jakarta. Rineka Cipta 2008), hlm. 42-43. 
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kenyataannya yang kita temui pada saat sekarang siswa menyalahi 

kewajibannya sebagai siswa dengan melakukan berbagai kenakalan. Salah 

satunya ada yang siswa terlibat geng motor. 

Pada mula terbentuknya geng motor tidak lebih dari hanya sekedar 

kumpulan anak-anak remaja yang beroperasi bersama-sama untuk mencari 

pengalaman baru, kelompok bermain, hobi mengebut dengan motor baik siang  

maupun malam hari, mereka melakukan balapan motor alias trek-trekan di 

jalanan umum, hura-hura ingin mencari hiburan, menyalurkan hobi otomotif 

dan sebagainya yang beranggotakan hanya beberapa orang. Tapi kini, geng 

motor sudah meresahkan masyarakat, karena sepak terjangnya makin 

beringas. Lambat laun mereka melakukan pengkrekutan anggota, sehingga 

jumlahnya sudah tidak terhitung lagi dan terpecah menjadi beberapa bagian, 

sehingga  membuat tindak anarkis kesana kemari. 

Diantara tindakan anarkis yang dilakukan oleh geng motor adalah 

awalnya nya hanya berbuat jahat dari yang ringan seperti bolos sekolah, lama-

lama mencuri, merampok dan membunuh. Tindakan-tindakan mereka yang 

melanggar norma-norma kehidupan bermasyarakat lainnya, seperti kebut-

kebutan di jalan raya, tawuran disana sini dan bahkan mereka sanggup 

membenci dan melawan orang tua, mereka sadar karena masih sekolah sumber 

keuangan ada di orang tua. Oleh karena itu, jika orang tua tak memberi uang 

lebih mereka terpaksa membenci dan mengancam orang tuanya. Sedangkan 

aksi kejahatan berupa merampas dan merampok merupakan jalan lain untuk 

mendapatkan penghasilan. 
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Padahal siswa adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa 

memberikan masa depan yang lebih baik, karena letak kemajuan suatu bangsa 

tergantung pada bagaimana generasi penerusnya. Oleh karena itu, guru 

pembimbing harus cepat tanggap dalam segala permasalahan yang dialami 

siswanya. Dengan adanya pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah 

seorang siswa merasa bahwa dirinya diperhatikan oleh guru atas tingkah laku 

yang diperbuatnya. Guru pembimbing berperan sangat besar dalam membantu  

peserta didik, untuk bisa berkembang secara terarah sesuai dengan 

kemampuan atau potensi yang ia miliki. Dan  sebagai guru pembimbing juga 

harus memiliki data yang lengkap tentang siswanya. 

Di antara anggota kelompok geng motor tersebut kebanyakan  siswa-

siswa yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 

Menengah Atas (SMA),  Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru 

merupakan salah satu sekolah yang siswanya terlibat dalam  geng motor.  

Perilaku geng motor tidak dapat terus menerus dibiarkan, perlu ada 

suatu penanganan yang tepat dari seluruh pihak. Sekolah sebagai lembaga 

pendidikan formal selalu melakukan upaya untuk menekan pertumbuhan geng 

di sekolah, namun pendekatan yang dilakukan sekolah masih belum optimal. 

Oleh karena itu guru-guru pembimbing di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 12 Pekanbaru telah melaksanakan upaya-upaya pemberian bimbingan 

dan konseling kepada siswa yang tergabung dalam geng motor tersebut, 

dengan harapan mereka kembali dapat menyesuaikan diri di lingkungan 

keluarga, masyarakat dan terutama di lingkungan sekolah. 
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Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, penulis masih 

menemukan beberapa gejala-gejala sebagai berikut :  

a. Masih ada siswa yang terlibat geng motor yang melanggar disiplin 

sekolah, seperti, bolos dalam belajar, melompat pagar, merokok di 

pekarangan sekolah, tidak memakai kaus kaki, tidak memakai atribut 

sekolah, sering alfa (tidak hadir) dan sering terlambat datang kesekolah. 

b. Siswa yang terlibat geng motor kurang semangat dalam belajar dan sering 

mengantuk ketika jam pelajaran berlangsung. 

c. Masih ada siswa yang terlibat geng motor balap-balapan di jalan 

lingkungan sekolah.  

d. Masih ada siswa yang terlibat geng motor  menentang guru dan orang tua 

pada saat dinasehati. 

e. Prestasi belajar siswa yang terlibat geng motor rata-rata rendah. 

Berdasarkan gejala-gejala diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul Pelaksanaan 

Layanan Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengatasi Siswa Yang 

Terlibat Geng Motor Di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

B. Penegasan Istilah  

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan jelas, maka beberapa istilah 

yang digunakan memerlukan penjelasan yang lebih jelas, agar tidak terjadi 

kesalah pahaman dalam penafsiran istilah-istilah dalam penelitan ini, maka 

penulis menjelaskan arti dari istilah - istilah tersebut sebagai berikut: 
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1. Siswa  

Siswa adalah peserta didik yang mempunyai tugas dan tanggung 

jawab untuk menuntut ilmu pada tingkat atau jenjang tertentu  

2. Bimbingan dan konseling 

Bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diberikan kepada 

siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan 

merencanakan masa depan.4 

3. Geng motor 

Geng motor adalah sekolompok individu yang merasa adanya 

kebersamaan dan mempunyai tujuan hidup yang sama. 

4. Guru Pembimbing 

Guru pembimbing adalah suatu tunjukan kepada petugas di bidang 

konseling yang memiliki sejumlah kompetensi dan karakteristik pribadi 

khususnya yang diperoleh melalui pendidikan profesional.5 

C. Permasalahan 

 1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Upaya guru pembimbing dalam mengatasi siswa yang terlibat geng 

motor. 

                                                
4 Prayitno, Dasa-dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, 

hlm.30 
5 Andi Mampiare (2006), Kamus Istilah konseling dan terapi, Jakarta: PT Raja 

Grapindo Persada,  hlm.  70. 
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b. Kemampuan guru pembimbing dalam melaksanakan layanan 

bimbingan dan konseling. 

c. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor. 

d. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi 

masalah siswa yang terlibat geng motor. 

e. Faktor yang mempengaruhi guru pembimbing di dalam mengatasi 

siswa yang terlibat geng motor. 

f. Siswa yang terlibat geng motor sering menentang guru dan orang tua 

pada saat dinasehati. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan dalam penelitian ini terlalu 

banyak maka penulis membatasi penelitan ini yakni: 

a. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa 

yang terlibat geng motor.  

b. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat dalam geng motor. 

3. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi siswa yang terlibat geng motor di SMA Negeri 12 

Pekanbaru? 
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b. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor di SMA 

Negeri 12 Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor di SMA  Negeri 12 

Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng 

motor di SMA  Negeri 12 Pekanbaru.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu 

masukan dalam rangka mengatasi permasalahan siswa-siswa yang 

terlibat geng motor. 

b. Bagi guru pembimbing, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat 

bagi guru pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan 

konseling terhadap siswa-siswa yang terlibat geng motor. 

c. Bagai orang tua siswa yang terlibat geng motor, diharapkan hasil 

penelitian ini bermanfaat dalam rangka melaksanakan kerjasama 

dengan pihak-pihak terkait terutama pihak sekolah dan guru 

pembimbing untuk mengarahkan anak-anaknya kepada kegiatan yang 

lebih positif. 
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d. Secara teoritis, sebagai bahan informasi dan dapat memberikan 

sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya jurusan 

Kependidikan Islam konsentrasi Bimbingan dan Konseling. 

e. Bagi penulis, sebagai memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan 

perkuliahan program sarjana strata (S1) konsentrasi Bimbingan 

Konseling Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Suska Riau dan sekaligus untuk memperoleh gelar 

Sarjana pendidikan Islam (S.Pd.I). 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Kerangka Teoritis  

1. Bimbingan dan Konseling 

a. Pengertian Bimbingan 

Pengertian bimbingan secara etimologi kata “giudance” berasal 

dari kata kerja “to guide” yang mempunyai arti “menunjukkan, 

membimbing, menuntun ataupun membantu”. Sesuai dengan 

istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu 

bantuan atau tuntunan.6 

Namun, meskipun demikian tidak berarti semua bentuk 

bantuan atau tuntutan adalah bimbingan. Bimbingan yang terdapat 

dalam sebuah institut merupakan bimbingan yang bersifat moril, yaitu 

di mana seorang guru dapat memotivasi siswanya agar lebih semangat 

dalam belajar. Bukan bersifat materil. Misalnya kalau ada siswa yang 

belum bayaran lalu ia datang kepada guru dan guru memberikan siswa 

tersebut uang, tentu saja bantuan ini bukan bentuk bantuan yang 

dimaksudkan dengan pengertian bimbingan. 

Pengertian bimbingan secara terminologi, menurut Crow & 
Crow, yang dikutip oleh Prayitno dan Erman Amti bimbingan 
diartikan sebagai, Bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-
laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai 
dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia 

                                                
6 Suhertina,Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Pekanbaru: Suska Press, 

2008, hlm.11 

11 
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dalam membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, 
mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat 
keputusan sendiri dan memikul bebannya sendiri.7 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus menerus 

dari seorang pembimbing yang telah dipersiapkan kepada individu 

yang membutuhkan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi 

yang dimiliki secara optimal dengan menggunakan berbagai macam 

media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar 

tercapai kemandirian sehingga individu bermanfaat baik bagi dirinya 

sendiri maupun bagi lingkungan. 

b. Pengertian Konseling 

Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa latin, 

yaitu consilium yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai 

menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, 

istilah konseling berasal dari sellan yang berarti menyerahkan atau 

menyampaikan. 

Sedangkan menurut Prayitno dan Erman Amti yang dikutip 

suhertina, konseling adalah proses pemberian bantuan melalui 

wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu 

                                                
7 H. Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2004), hlm. 94 
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yang sedang menjalani sesuatu masalah (klien) yang bermuara pada 

teratasinya masalah yang dihadapi pada klien.8 

Konseling secara terminologi menurut Mortense yang dikutip 

H.Mohammad Surya adalah, Konseling sebagai suatu proses antar-

pribadi, di mana satu orang dibantu oleh satu orang lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman dan kecakapan, menemukan masalahnya.9 

Konseling ditandai oleh adanya hubungan profesional antara 

konselor yang terlatih dengan klien. Hubungan ini biasanya dilakukan 

secara perorangan, meskipun kadang-kadang melibatkan lebih dari dua 

orang. Hal ini dirancang untuk membantu klien memahami dan 

memperjelas pandangannya tentang ruang lingkup kehidupan dan 

untuk belajar mencapai tujuannya. 

Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses 

interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli 

mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat 

keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan niliai yang diyakininya 

sehinnga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya.10 

Berdasarkan pendapat para ahli yang dijelaskan di atas, nampak 

saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dari 

penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konseling adalah 

                                                
8 Suhertina, Pengantar Bimbingan dan Konseling di sekolah, Pekanbaru: Suska 

Press, 2008,hlm.18 
9 H. Mohammad Surya, Dasar-dasar Konseling pendidikan, Bandung: Bhakti 

Winaya 2003, hlm. 28 
10 Achmad juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar 

kehidupan, Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.  hlm. 10 
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proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien agar klien 

tersebut dapat memahami dan mengarahkan hidupnya sesuai dengan 

tujuannya. 

c. Hubungan Bimbingan dengan Konseling 

Kata bimbingan dan konseling merupakan kata yang tidak 

dapat dipisahkan karena saling berkaitan, tetapi ada juga pendapat 

bahwa bimbingan dan konseling merupakan kata yang berbeda. Untuk 

menjelaskannya penulis menerangkannya dengan menggunakan 

beberapa pendapat para ahli, yaitu: 

Menurut Hallen istilah bimbingan selalu dirangkai dengan 

istilah konseling. Hal ini disebabkan karena bimbingan dan konseling 

itu merupakan suatu kegiatan yang integral. Konseling merupakan 

salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan di antara beberapa teknik 

lainnya. Sedangkan bimbingan itu kebih luas, dan konseling 

merupakan alat yang paling penting dari usaha pelayanan bimbingan.11  

Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh Nana Syaodih 
Sukmadinata yang menjelaskan bahwa, konseling merupakan 
salah satu teknik layanan dalam bimbingan, tetapi karena 
peranannya yang sangat penting, konseling disejajarkan dengan 
bimbingan. Konseling merupakan teknik bimbingan yang 
bersifat terapeutik karena yang menjadi sasarannya bukan 
perubahan tingkah laku, tetapi hal yang lebih mendasar dari itu, 
yaitu perubahan sikap. Dengan demikian sesungguhnya 
konseling merupakan suatu upaya untuk mengubah pola hidup 
seseorang. Untuk mengubah pola hidup seseorang tidak bisa 
hanya dengan teknik-teknik bimbingan yang bersifat 

                                                
11

 Hallen, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm 
9-10  
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informatif, tetapi perlu teknik yang bersifat terapeutik atau 
penyembuhan.12 
 
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa antara 

bimbingan dan konseling mempunyai hubungan yang erat di mana di 

antara keduanya saling melengkapi dalam membantu klien atau orang 

lain dalam memecahkan suatu permasalahan dan mengubah pola hidup 

seseorang. Mengubah pola hidup yang salah menjadi benar, pola hidup 

yang negatif menjadi positif. Sehingga klien dapat mengarahkan hidup 

sesuai dengan tujuannya. Karena tugas dari seorang pembimbing atau 

konselor yaitu memberikan arahan yang baik kepada yang terbimbing. 

d. Tujuan Bimbingan dan Konseling 

Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk 

membantu individu untuk memperkembangkan diri secara optimal 

sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya 

(seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar 

belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status 

sosial ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya.13  

Menurut Winkle yang dikutip oleh Fenti Hikmawati 
mengemukakan bahwa tujuan pelayanan bimbingan dan 
konseling yaitu supaya orang, perorangan atau kelompok orang 
yang dilayani menjadi mampu menghadapi tugas 
perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas mewujudkan 
kesadaran dan kebebasan itu dalam membuat pilihan-pilihan 

                                                
12Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya), 2005, Cet. III, hlm . 235-236 
13 Prayino dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta, Rineka 

Cipta, 2004, hlm.114 
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secara bijak serta mengambil beraneka tindakan penyesuaian 
diri secara memadai.14 

Tujuan yang lebih dekat untuk mencapai tujuan tersebut 
adalah: 

1. Pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, tentang 
lingkungannya, dan tentang arah perkembangan dirinya. 

2. Memiliki kemampuan dalam memilih dan menentukan 
arah perkembangan dirinya, mengambil keputusan yang 
tepat bagi dirinya dan lingkungannya. 

3. Mampu menyesuaikan diri baik dengan dirinya maupun 
dengan lingkungannya. 

4. Memiliki produktivitas dan kesejahteraan hidup.15 
 

e. Fungsi Bimbingan dan Konseling 

Pelayanan bimbingan dan konseling mengemban sejumlah 

fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan 

dan konseling. Fungsi-fungsi tersebut adalah: 

1) Fungsi Pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang 

akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak 

tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik; 

pemahaman itu meliputi : 

(a) Pemahaman tentang diri peserta didik. 

(b) Pemahaman tentang lingkungan peserta didik. 

2) Fungsi Pencegahan, yaitu bimbingan dan konseling yang akan 

menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari 

berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang akan dapat 

mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dan 

kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. 

                                                
14 Fenti Hikmawati, Bimbingan dan Konseling. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

2012. hlm. 65 
15 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2005, hlm.237 
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3) Fungsi Pengentasan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang 

akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai 

permasalahan yang dialami oleh peserta didik. 

4) Fungsi pemeliharaan dan Pengembangan, yaitu fungsi bimbingan 

dan konseling yang akan menghasilkan terpelihara dan 

terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta 

didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan 

berkelanjutan.16 

f. Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling 

1. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. 

a). Bimbingan dan konseling melayani semua individu. 

b). Bimbingan dan konseling berurusan dengan sikap dan tingkah 

laku individu yang terbentuk dari berbagai aspek kepribadian 

yang kompleks dan unik. 

c). Untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling 

sesuai dengan kebutuhan individu itu sendiri. 

2. Prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu. 

a) Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang 

menyangkut pengaruh kondisi mental/fisik individu. 

b) Kesenjangan sosial, ekonomi dan kebudayaan merupakan 

faktor timbulnya masalah pada individu. 

                                                
16 Prayitno, Seri Pemandu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Buku II 

Pelayanan bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Pertama (SMP), Padang, 1999, hlm.25-
26 
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3. Prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan. 

a) Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari 

upaya pendidikan dan pengembangan individu. 

b) Program bimbingan dan konseling harus sesuai fleksibel. 

c) Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan 

d) Perlu diadakannya penilaian yang teratur dan terarah. 

4. Prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan 

pelayanan. 

a) Dalam proses bimbingan dan konseling keputusan diambil oleh 

individu itu sendiri. 

b) Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli. 

c) Kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru lain dan orang 

tua amat menentukan hasil pelayanan bimbingan.17 

g. Asas-asas Bimbingan dan Konseling 

Keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan 

konseling sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas-asas berikut. 

1) Asas Kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang 

menuntut dirahasiakanya segenap data dan keterangan tentang 

peserta didik (klien) yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data 

atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh 

orang lain. 

                                                
17 Dewa ketut sukardi, Pengantar pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling di 

Sekolah, Jakarta: PT Rineka Cipta,  2008, h.40-41 



19 
 

 
 

2) Asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang 

menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik (klien) 

mengikuti/menjalani pelayanan/kegiatan yang diperuntukkan 

baginya. 

3) Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang 

menghendaki agar peserta didik (klien) yang menjadi sasaran 

pelayanan/kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura. 

4) Asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang 

menghendaki agar peserta didik (klien) yang menjadi sasaran 

pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan 

pelayanan/kegiatan bimbingan. 

5) Asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang 

menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni: 

peserta didik (klien) sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan 

konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri. 

6) Asas Kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang 

menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan 

konseling ialah permasalahan peserta didik (klien) dalam 

kondisinya sekarang. 

7) Asas Kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang 

menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan (klien) 

yang sama kehendaknya selalu bergerak maju dan terus 
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berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan 

tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. 

8) Asas Keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang 

menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan 

konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun 

pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. 

9) Asas Kenormatifan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang 

menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan 

konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan 

nilai dan norma yang ada. 

10) Asas Keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang 

menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan 

konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. 

11) Asas Alih Tangan yaitu asas bimbingan dan konseling yang 

menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu 

menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara 

tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik (klien) 

mengalihtangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. 

12) Asas Tutwuri Handayani yaitu asas bimbingan dan konseling yang 

menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara 

keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, 

(memberikan rasa aman), mengembangkan keteladanan, 
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memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang 

seluas-luasnya kepada peserta didik (klien) untuk maju.18 

h. Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling dan Kegiatan 

Pendukung dalam Pelaksanaan Bimbingan dan konseling 

Berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung perlu 

dilakukan sebagai wujud nyata dalam pelaksanaan pelayanan 

bimbingan dan konseling terhadap sasaran layanan, yaitu peserta didik 

(klien). Dalam pelaksanaan layanan BK di sekolah, guru pembimbing 

wajib mengacu kepada BK pola 17 plus yaitu 6 jenis bimbingan: 

1. Bidang bimbingan pribadi adalah pelayanan bimbingan dan 
konseling untuk membantu siswa menemukan dan 
mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta 
sehat jasmani dan rohani. 

2. Bidang bimbingan sosial adalah pelayanan bimbingan dan 
konseling untuk membantu siswa mengenal dan 
berhubungan dengan lingkungan sosialnya, yang dilandasi 
budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan 
kenegaraan. 

3. Bidang bimbingan belajar adalah pelayanan bimbingan dan 
konseling untuk membantu siswa mengembangkan diri, 
sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai 
pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkannya untuk 
melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. 

4. Bidang bimbingan karier adalah pelayanan bimbingan dan 
konseling untuk membantu siswa merencanakan dan 
mengembangkan masa depan karier. 

5. Bidang bimbingan kehidupan berkeluarga adalah pelayanan 
bimbingan dan konseling untuk membantu siswa 
memperoleh pemahaman yang benar tentang kehidupan 
berkeluarga. 

6. Bidang bimbingan kehidupan keberagamaan adalah 
pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa  

                                                
18 Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009. hlm. 22-24 
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dalam mengembangkan kehidupan beragama serta mampu 
menghadapai dan memecahkan masalah-masalah yang 
berkenaan dengan kehidupan beragama tujuannya agar 
siswa memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang 
ajaran agamanya.19 

 
Untuk melaksanakan keenam bidang-bidang tersebut 

dilaksanakan melalui 9 jenis layanan yaitu: 

1) Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan peserta didik (klien) memahami lingkungan 

(seperti sekolah) yang baru dimasuki peserta didik, untuk 

mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik 

dilingkungan yang baru itu.20 

2) Layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai 

informasi pendidikan dan informasi jabatan. 

3) Layanan penempatan dan 'penyaluran yaitu salah satu layanan yang 

memungkinkan siswa memperoleh penempatan dan penyaluran 

yang tepat minsalnya penempatan dan penyaluran dalam kelas, 

kelompok belajar, jurusan/program studi dll. 

4) Layanan pembelajaran/konten yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang memungkinkan siswa mengembangkan diri dengan 

sikap dan kebiasaan belajar yang baik. 

5) Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan yang memungkinkan 

                                                
19 Suhertina, Pengantar Bimbingan dan Konseling di sekolah, Pekanbaru: Suska 

Press, 2008, hlm.57 
20 Prayitno, Seri Pemandu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Buku II 

Pelayanan bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Pertama (SMP), Padang, 1999,hlm.35 
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sejumlah peserta didik (siswa) secara bersama-sama melalui 

dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan melalui 

pembahasan dalam bentuk kelompok. 

6) Layanan konseling kelompok yaitu layanan yang memungkinkan 

sejumlah peserta didik (siswa) memperoleh kesempatan utuk 

pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya 

melalui dinamika kelompok; masalah yang dibahas itu adalah 

masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing 

anggota kelompok. 

7) Layanan konseling perorangan yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang memungkinkan peserta didik (siswa) mendapatkan 

layanan langsung tatap muka (secara perorangan) dengan guru 

pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah 

pribadi yang dialami siswa. 

8) Layanan konsultasi yaitub layanan bimbingan dan konseling yang 

dilaksanakan oleh guru pembimbing terhadap seorang pelanggan 

disebut konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh 

wawasan, pemahaman dalam menangani permasalahan pihak 

ketiga. 

9) Layanan mediasi yaitu layanan konseling yang dilaksanakan guru 

pembimbing (konselor) terhadap dua pihak (atau lebih) yang 

sedang dlam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidak 

cocokan itu menjadikan mereka saling bertentangan. 
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Dalam pelaksanaan kesembilan jenis layanan tersebut guru 

pembimbing mempunyai enam kegiatan pendukung untuk kelancaran 

pelaksanaan layanan dan memungkinkan diperolehnya berbagai data 

dan keterangan yaitu: 

1) Aplikasi Instrumentasi, yaitu kegiatan yang mengumpulkan 
data tentang diri pribadi peserta didik dan lingkungannya, 
melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non 
tes. 

2) Himpunan Data, yaitu kegiatan menghimpun data yang 
relevan dengan pengembangan peserta didik, yang 
diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, 
komprehensif, terpadu dan bersifat rahasia. 

3) Konferensi Kasus, kegiatan membahas permasalahan 
peserta didik dalam pertemuan khusus yang di hadiri oleh 
pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan, 
komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik, yang 
bersifat terbatas dan tertutup. 

4) Kunjungan Rumah, yaitu kegiatan memperoleh data, 
kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah 
peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua dan 
keluargannya. 

5) Tampilan Kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan 
berbagai bahan pustaka yang dapat  digunakan peserta didik 
dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan 
belajar, dan karier/jabatan. 

6) Alih Tangan Kasus, yaitu kegiatan pendukung bimbingan 
dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih 
tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik 
(klien) dengan memindahkan penanganan kasus dari satu 
pihak ke pihak lainnya.21 

2. Pengertian Guru Pembimbing 

Guru pembimbing juga sering disebut dengan “konselor sekolah” 

konselor adalah guru yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, 

wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling 

                                                
21Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling 

di Sekolah, Jakarta: PT Rineka Cipta,2008. hlm.86 
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terhadap sejumlah peserta didik.22 Konselor adalah pihak yang membantu 

klien dalam proses konseling, sebagai pihak yang paling memahami dasar 

dan teknik konseling secara luas, konselor dapat menjalankan perannya 

bertindak sebagai fasilitator bagi klien. Selain itu, konselor juga bertindak 

sebagai penasehat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien 

dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya (Lesmana, 

2005). Maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa konselor adalah 

tenaga professional yang sangat berarti bagi klien.23 

Menurut Andi Mapiare guru pembimbing adalah suatu tunjukan 

kepada petugas di bidang konseling yang memiliki sejumlah kompetensi 

dan karakteristik pribadi khususnya yang diperoleh melalui pendidikan 

profesional.24 

Guru pembimbing yang profesional menurut Prayitno adalah 

seseorang yang mampu mengintegrasikan lima faktor yang mempengaruhi 

perkembangan dan kehidupan individu, yaitu Pancasila, pancadaya (taqwa, 

cipta, rasa, karsa, dan karya), lirahid (yaitu ranah atau tataran jasmaniah-

rohaniah, individual-sosial, material-spiritual, dunia-akhirat, dan lokal-

global universal), likuladu (gizi, pendidikan, sikap dan perlakuan orang 

lain, budaya dan kondisi incidental), dan masidu (rasa aman, kompetensi, 

aspirasi, semangat dan penggunaan kesempatan). 

                                                
22 Riswani dan Amirah Diniaty, Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling, 

Pekanbaru: Suska Press, 2008, hlm.5 
23 Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan 

Praktik. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2011. hlm. 21-22 
24 Andi Mampiare, Kamus Istilah konseling dan terapi, Jakarta: PT Raja Grafindo 

persada, hlm.70 
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Di samping itu, seorang guru pembimbing atau konselor sekolah 

adalah seorang pendidik, Ia memahami dengan baik ilmu dan praktik 

pendidikan. Lebih dasar lagi, guru pembimbing mendalami hakekat 

kemanusiaan dengan likuladunya yang hanya dapat menjadi manusia 

seutuhnya melalui pendidikan.25 

3. Peran Guru Pembimbing 

Peran (role) duru artinya keseluruhan tingkah laku yang harus 

dilakukan guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru (surya, 1997:108). 

Guru mempuyai peranan yang amat luas, baik di sekolah, keluarga, dan di 

dalam masyarakat. Di sekolah guru berperanan sebagai perancang atau 

perencana, pengelola pengajaran dan pengelola hasil pembelajaran siswa. 

Peranan guru di sekolah yang paling utama adalah kedudukannya sebagai 

pengajar dan pendidik, yakni sebagai guru. Berdasarkan kedudukannya 

sebagai guru, ia harus menunjukkan perilaku yang layak (bisa dijadikan 

teladan oleh siswanya).26 

Guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tangung 

jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan 

konseling terhadap sejumlah perserta didik. 

Dari pengertian di atas dinyatakan bahwa guru pembimbing dalam 

pelaksana layanan bimbingan dan konseling di sekolah dan sebagai sosok 

penentu dalam berhasil atau tidaknya proses konseling. Guru pembimbing 

                                                
25 Prayitno (1998), Konseling Pancawaskita, Padang: Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang,  hlm. 33. 
26

Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta : PT Raja 
Grafindo Persada, 2005, hlm.165 
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mempuyai peranan yang amat luas, baik di sekolah, keluarga, dan di dalam 

masyarakat. Dalam pelaksanaan layanan BK di sekolah, guru pembimbing 

wajib mengacu kepada BK pola 17 plus, yaitu enam bidang bimbingan dan 

sembilan jenis layanan dan enam kegiatan pendukung dalam pelaksanaan 

layanan konseling. 

Berdasarkan SK Mendikbud No. 025/01/1995 tentang pentujuk 

teknis ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, 

menyatakan bahwa bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan 

untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar 

mampu mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang bimbingan 

pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karier, 

melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan 

norma-norma yang berlaku. 

Undang-undang di atas menjelaskan salah satu peran dari guru 

pembimbing memberikan bantuan untuk siswa. Dalam hal masalah siswa, 

guru pembimbing sangat dibutuhkan sekali dalam menangani masalah ini, 

dengan cara mendiagnosis masalah siswa, diagnosis dilakukan dalam 

rangka memberikan solusi terhadap siswa yang mengalami masalah. 

Untuk dapat memberikan solusi secara tepat atas permasalahan siswa, guru 

pembimbing harus terlebih dahulu melakukan identifikasi dalam upaya 

mengenali genjala-genjala secara cermat terhadap fenomena-fenomena 

yang menunjukkan adanya kemungkinan adanya permasalah yang dialami 

siswa.  
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Dalam dunia kedokteran, diagnosis dilakukan dalam rangka 

menetapkan jenis penyakit yang diderita pasien. Dalam dunia Guiden and 

Couseling, diognosis dilakukan untuk mengetahui dan menetapkan jenis 

masalah yang dihadapi klien lalu menentukan jenis bimbingan yang akan 

diberikan, dalam melakukan diagnosis masalah siswa perlu ditempuh 

langkah-langkah konseling. 

a. Langkah-langkah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. 

Dalam proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

perlu ditempuh dengan beberapa langkah-langkah konseling, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Menentukan Masalah/ Identifikasi 

Menentukan masalah dalam proses konseling dapat 

dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah 

(identifikasi kasus-kasus) yang dialami oleh klien (siswa). 

Menentukan masalah merupakan langkah untuk memahami 

kehidupan siswa dalam langkah ini konselor berusaha 

mengumpulkan data dari berbagai sumber dan dari berbagai pihak 

yang diduga ada relevansinya dengan masalah yang dihadapi oleh 

siswa. 

Konselor ingin memperoleh data selengkap mungkin, 

apakah ini berupa data objektif maupun subjektif dari berbagai 

sumber. 
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2) Diagnosis. 

Langkah diagnosis adalah suatu kegiatan untuk menyusun 

gambaran kondisi siswa. Dengan demikian tampak denga jelas 

masalah apa yang sedang dialami siswa dan usaha pembimbing 

(konselor) menetapkan latar belakang masalah atau faktor-faktor 

penyebab timbulnya masalah pada siswa (klien). 

3) Prognosis/ langkah bantuan menetapkan layanan bimbingan 

dan konseling yang tepat. 

Setelah diketahui faktor penyebab timbulnya masalah 

siswa, selanjutnya pembimbing atau konselor menetapkan langkah-

langkah bantuan yang akan diambil atau menetapkan jenis layanan 

bimbingan dan konseling apa yang bisa diberikan sesuai dengan 

masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut.  

4) Terapi atau melaksanakan jenis bantuan 

Setelah ditetapkan jenis atau langkah-langkah pemberian 

bantuan layanan bimbingan dan konseling selanjutnya adalah 

melaksanakan jenis bantuan layanan bimbingan dan konseling 

yang telah ditetapkan. 

5) Evaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah upaya bantuan 

layanan bimbingan dan konseling yang telah diberikan 

memperoleh hasil atau tidak. 
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6) Tindak Lanjut 

Langkah selanjutnya adalah tindak lanjut dilakukan untuk 

melihat sampai sejauh manakah tindakan pemberian bantuan yang 

dilaksanakan dalam membantu siswa telah mencapai hasil yang 

diharapakan. 

Langkah ini merupakan langkah membantu klien 

melakukan program kegiatan yang dikehendaki atau membantu 

klien kembali memecahkan masalah baru yang berkaitan dengan 

masalah semula yang dihadapai siswa. Tindak lanjut dilakukan 

secara terus menerus baik selama pemberian bantuan maupun 

sesudah pemberian bantuan. Dengan langkah ini dapat diketahui 

keberhasilan usaha bantuan tersebut. 

Semua langkah-langkah di atas bisa dilakukan sendiri oleh guru 

pembimbing dalam rangka membantu siswa dalam mengatasi kesulitan 

atau permasalahan belajar yang di alami siswa. 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan 

Konseling. 

Guru pembimbing dalam memberikan layanan yang didalamnya 

terdapat cara mengatasi masalah siswa, dapat dipengaruhi beberapa faktor 

yaitu:  
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a. Faktor Internal 

1) Latar belakang pendidikan guru pembimbing 

Latar belakang guru pembimbing adalah salah satu syarat 

utama yang harus dipenuhi seorang guru pembimbing sebelum 

melaksanakan tugasnya adalah memiliki ijazah keguruan, karena 

dengan ijazah tersebut guru pembimbing memiliki bekal ilmu 

pengetahuan, baik peadagogis maupun didaktis yang sangat besar 

pengaruhnya untuk membantu dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai seorang pembimbing (konselor). 

2) Pengalaman mengajar guru pembimbing 

Kemampuan guru pembimbing dalam menjalankan 

tugasnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme 

guru, hal itu ditentukan oleh pengalaman mengajar guru 

pembimbing terutama pada latar belakang pendidikan guru. 

3) Kepribadiaan guru pembimbing 

Faktor kepribadian seorang guru pembimbing merupakan 

faktor penentu bagi seorang pembimbing, apakah bias bekerja baik 

sebagai pendidik/ pembimbing.  

b. Faktor Eksternal 

1) Sarana dan prasarana yang tersedia 

Dalam proses konseling sarana merupakan faktor dominan 

dalam menunjang tercapainya tujuan konseling. 
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2) Waktu dan dana yang terbatas 

Dalam proses konseling waktu merupakan hal yang sangat 

diperlukan dalam konseling. Tanpa adanya waktu yang maksimal 

maka proses konseling tidak akan terlaksana dengan baik. 

3) Dukungan dari pihak pimpinan 

Dukungan dari pimpinan/ kepala sekolah sangat diperlukan 

dalam konseling, karena tanpa dukungan dari pimpinan/ kepala 

sekolah maka proses konseling tidak akan pernah terlaksana 

dengan baik. 

4) Kerjasama yang baik antara guru pembimbing dengan personil 

guru lainnya. 

Kerjasama antara guru pembimbingan dengan guru yang 

lainnya sangat diperlukan, dengan terjalinnya kerjasama yang baik 

maka dalam melaksanakan proses konseling akan mudah. 

5. Geng  Motor 

a. Pengertian geng  

Difinisi tentang geng  itu sendiri sangat jelas identik dengan 

kehidupan berkelompok, yaitu himpunan atau kesatuan-kesatuan 

manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya hubungan antar 

mereka,27 hanya saja geng memiliki makna yang negative. Istilah geng  

lebih sering dihubungkan dengan tindak kejahatan, yang berujung pada 

perkelahian sebagai aktivitas dalam penyelesaian masalah. 

                                                
27 Abu Ahmadi dkk, Psikologi Sosial, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1991.hlm.95 
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Geng  merupakan kelompok yang terbentuk dengan sendirinya 

dengan cara spontan dari beberapa orang siswa yang memiliki karakter 

yang sama. 28 

Wujud perilaku dari geng motor ini adalah: 
1) kebut-kebutan dijalan yang mengganggu keamanan lalu 

lintas, 
2) perilaku ugal-ugalan, brandalan, 
3) perkelahian antargeng, antarkelompok, antarsekolah 
4) membolos sekolah.29 

6. Ciri-ciri geng   

Beberapa ciri geng  antara lain :  

a) Jumlah anggotanya berkisar 3 – 40 anak remaja. 
b) Anggota geng  lebih banyak terdiri dari anak laki-laki 

ketimbang anak perempuan.  
c) Kepemimpinan ada di seorang anak muda yang di anggap 

paling banyak berprestasi dan lebih banyak keunggulan.  
d) Sifat geng  sangat dinamis (sering berpindah-pindah). Dan 

tingkah laku kaum geng itu pada umumnya bersifat efisodik 
(bersifat terpotong-potong).  

e) Usia geng bervariasi, biasanya berkisar 7-25 tahun.30 
 

7. Tujuan geng   

Geng di sekolah sesungguhnya bertujuan untuk bisa menjadi 

ajang curhat, diskusi atau belajar mencari solusi atas permasalahan 

anggotanya sehingga masing-masing mengeal karakternya sendiri 

maupun orang lain. Gengnyang demikian otomatis akan menjadi 

produktif serta justru meningkatkan prestasi belajar mereka.  

 

                                                
28 Andi Mapiere, Psikologi Remaja, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.  hlm.177. 
29 Kartini Kartono, Kenakalan Remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2008. hlm. 21 
30 Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. 

hlm. 15-16. 
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8. Fungsi geng   

Kebaradaan geng siswa baik laki-laki atau perempuan tidak 

bisa dihindarkan dalam kehidupan era globalisasi saat ini, karena di 

usia-usia remaja ini mereka membutuhkan suatu komunitas yang 

sesuai dan cocok dengan gaya dan pandangan hidup mereka. Agar 

mereka bisa dengan leluasa menyalurkan bakat, minat, potensi yang 

mereka miliki, bahkan segala permasalahan hidup yang mereka alami 

di sharingkan kepada teman-teman satu geng nya. 

9. Pengertian Geng Motor 

Geng motor adalah kumpulan orang-orang pecinta motor yang 

doyan kebut-kebutan, tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. 

Perlu dibedakan antara geng motor dengan Club Motor. Club Motor 

biasanya mengusung merek tertentu atau spesifikasi jenis motor 

tertentu dengan perangkat organisasi formal, seperti HDC (Harley 

Davidson Club), Scooter (kelompok pecinta Vesva), kelompok Honda, 

kelompok Suzuki, Tiger, Mio. Ada juga Brotherhood kelompok pecinta 

motor besar tua. Tapi kalau soal aksi jalanan, semuanya sama saja. 

Kebanyakan sama-sama merasa jadi raja jalanan, tak mau didahului, 

apalagi disalip oleh pengendara lain.31 

g. Geng Motor yang Terkenal  Serta Ciri Khasnya 

Berdasarkan penyelidikan, ada empat geng terkenal di Kota 

Bandung, yakni Exalt To Coitus (XTC), Grab On Road (GRB), 

                                                
31

 http://www.scribd.com/doc/6241288/Kriminalitas-Remaja 
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Berigadir Seven (Briges) dan Mounraker yang pada hakikatnya 

memiliki ‘ideologi’ sama, mencetak anggota dari kalangan siswa SMA  

dan SMA menjadi remaja yang berperilaku jahat dan tak lepas dari tiga 

sumpah di atas. Anggota bukan saja laki-laki, tetapi banyak juga 

remaja putri yang senang ngumpul-ngumpul, berbaur dengan putra. 

Merujuk dari tiga poin doktrin geng motor tersebut, dapat 

dimaklumi kalau mereka selalu berbuat jahat karena termotivasi 

doktrin yang ada di kumpulanya itu. Hanya saja, aksi kejahatan mereka 

kini semakin membabi buta. Bukan saja sebatas tawuran atau 

merampas sepeda motor, tapi mereka sudah berani merampok dan 

membunuh. Masalah kejahatan inilah yang kini jadi ‘momok’ warga 

untuk keluar pada malam hari. Dan sering membuat kewalahan polisi 

untuk memberantasnya.32 

1.  Geng XTC 

Geng XTC berdiri pada tahun 1982 di Kota Bandung. 

Dengan menancapkan bendera putih biru muda bergambarkan 

lebah itu awalnya didirikan sekelompok anak SMA swasta elite di 

kota ini. Rekruitmen anggota terus digenjot kelompok ini. 

Sehingga pada usia belasan tahun geng ini mampu menarik anak 

sekolah dan dengan cepat berkembang di daerah-daerah di Jawa 

Barat. Exalt To Coitus tercatat beranggotakan di atas 5.000 orang.  

                                                
32

http://gugling.com/perbedaan-antara-geng-motor-club-motor-dan-motor-

community.html. Rabu, 07/11/2007 
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Dalam membuat anggota baru, XTC memiliki cara 

tersendiri. Para anggota yang datang dari lingkungan sekolah SMA  

dan SMA selalu digodok di daerah Lembang selama empat hari 

untuk mengikuti training loyalitas. Yang lebih parah lagi, semua 

anggota baru yang lulus dalam uji loyalitas, harus mengikuti tes 

terakhir ketika mereka pulang ke rumah. Tes itu berupa 

mengendarai sepeda motor Lembang-Bandung tanpa harus 

menggunakan rem. “Latihan ini yang kini terus dikembang dalam 

aksi kejahatan perampasan perampokan dan penyerangan di tengah 

jalan,” kata dia. Anggota XTC memiliki keunikan tersendiri dalam 

organisasinya. Setiap orang mengundurkan diri dari keanggotaanya 

yang bersangkutan diharuskan potong jari kelingking. Upacara ini 

menandakan kesetiaan seseorang terhadap geng. 

2.  Brigadir Seven (Briges) 

Tahun 1980-an juga ditandai kelahiran Brigez dan GBR. 

Brigez lahir di SMUN 7 Bandung,  sesuai dengan namanya 

Brigade Seven. Sejak masih embrio pada tahun 80-an geng ini 

merupakan rival terberat XTC. Awal terbentuknya tak lebih dari 

hanya sekadar kumpul-kumpul biasa. Dulu geng ini hanya 

beranggotakan tidak lebih dari 50 motor. Kini pengikutnya 

mencapai ribuan motor dan tersebar di berbagai daerah di Jawa 

Barat. 
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 Sistem pengorganisasiannya tidak jelas. Tidak ada 

pengurus, hanya ada ketua yang bertugas mengkoordinir saja. 

Warna bendera negara Irak tanpa huruf Arab di tengahnya, menjadi 

lambang identitas kelompok ini dengan kelelawar hitam sebagai 

simbolnya. Nama Brigez  acapkali diplesetkan menjadi Brigade 

setan atau Brigade Senja, karena mereka sering nongkrong 

bersamaan dengan kepulangan sang surya. Berbeda dengan XTC, 

Brigez identik dengan sikap anti birokrasi. Mereka menolak 

bersimbiosis dengan lembaga plat merah atau ormas bentukan 

kelompok politik tertentu.33 

Kalau pun ada anggotanya yang menjadi kader partai, itu 

lebih bersifat individu dan tidak membawa bendera Brigez.Berbeda 

dengan geng motor Brigadir Seven (Briges) dalam merekrut 

anggota barunya. Tiga doktrin utama seperti musuhi polisi, lawan 

orang tua, dan berlaku jahat di tengah malam terus dikembangkan 

pada tubuh geng yang semula beranggotakan siswa SMA 7 

Bandung. Terhadap anggota baru, Komandan Briges terus 

melakukan uji nyali mulai keterampilan dalam beraksi hingga 

mereka diharuskan minum darah anjing dan ayam. Konon, dua 

darah ini bisa menubuhhkan rasa berani pada diri seseorang. 

Dengan keberaniannya dalam beraksi, Briges mengalami 

perkembangan cukup lumayan.  

                                                
33

http://www.seputar-indonesia.com Rabu, 07/11/2007 
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 3.  Moonraker 

Moonraker, geng motor yang beridiri pada tahun 1978. Para 

pendiri geng ini merupakan siswa SMA yang ada di Jalan Dago 

yang mencintai dunia balapan motor pada waktu itu. Nama geng 

itu sendiri diambil dari judul film James Bond yang sedang naik 

daun pada waktu itu. Dalam pencaturan jumlah anggota geng ini di 

bawah Briges. Kecilnya anggota bukan jadi ukuran dalam dunia 

kejahatan. Anggota Moonraker sama saja dengan yang lain, 

beringas, ganas dan selalu siap perang pada malam hari.  

Diakui atau tidak, itulah pola yang terbentuk melalui 

berbagai gerakan yang mereka tampilkan. Tindakan kekerasan 

seperti  kebutuhan spritual untuk membentuk identitas 

kelompoknya. Belakangan geng ini sering bentrok dengan XTC 

menyusul sebagian wilayahnya telah dieksvansi geng itu. 

Kelompok ini konsisten dengan sistem keorganisasiannya. Setiap 

tahun ada penggantian kepengurusan dan membuat program-

program kerja. Struktur Organisasinya terdiri atas Divisi Balap, 

Panglima Perang (Paper), dan Tim SWAT atau regu penyelamat. 

“Panglima Perang” mungkin terdengar unik dalam sebuah 

organisasi pencinta motor.  

Istilah ini biasanya digunakan oleh lembaga keamanan atau 

kelompok bersenjata. Di Moonraker sendiri,  Panglima Perang 

bertugas mengkoordinir anggota pada saat terjadi tawuran, atau 
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sebagai pembuat keputusan pada saat terjadi bentrok dengan 

kelompok lain. Jika ada keputusan perang, informasi menyebar ke 

seluruh anggota paling lama dalam waktu 24 jam. Bagi para 

pembangkang yang melanggar tata tertib organisasi, sudah 

disiapkan tempat yang mereka sebut dengan nama “Sel 13,” 

semacam mahkamah pengadilan.  

Tempat ini paling dihindari oleh semua anggota. Jangan 

mengharap sebuah proses hukum layaknya sebuah lembaga 

pengadilan. Di sini para pembangkang itu akan mendapat 

penyiksaan dari senior-seniornya. Kategori pelanggaran itu antara 

lain memakai dan mengedarkan narkoba, bertindak melanggar 

hukum dan menjalin hubungan kasih dengan sesama anggota 

Moonraker.   Pengikut Moonraker semakin lama, terus 

membengkak. Kini tercatat anggotanya mencapai 1.400 orang, 

tersebar di berbagai wilayah. 

4.  Grab On Road (GRB) 

Grab On Road (GRB) merupakan geng motor paling bontot 

di Kota Kembang. Anggota mayoritas anak SMA  2 yang memiliki 

hobi balapan setiap malam. Awal terbentuknya tak lebih dari hanya 

sekadar kumpul-kumpul biasa. Di bawah bendera merah kining 

hitam, geng tetap berjalan meski anggotanya hanya sedikit 

dibanding tiga geng lainnya. Kelompok ini mengidentifikasi diri 

dengan segala sesuatu berbau Jerman, paling tidak warna 
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benderanya hitam-merah-kuning (urutan dari atas ke bawah). 

Daerah kekuasaan mereka sepanjang Jalan Sunda, Sumatera dan 

sekitarnya. Geng ini lamban dalam melakukan perkerutan anggota. 

Hal itu tertjadi karena pentolan pengurus masih anak SMA  

sehingga pola pegembangan organisasinya cukup lamban. 

h.  Permasalahan yang Ditimbulkan Oleh Geng Motor 

Tindakan yang dilakukan geng motor belakangan ini kian 

meresahkan warga. Geng motor kini memang menjadi salah satu 

perhatian utama pihak berwenang karena tindakan mereka kian berani. 

Selain meminta korban sesama anggota geng, tindakan mereka juga 

mengambil korban masyarakat biasa. Tak salah jika masyarakat 

menyebut geng-geng motor tersebut tidak berbeda dengan perampok 

atau pencuri. Tindak kejahatan yang dilakukan sebagian besar 

perampasan barang berharga milik korban, seperti uang, HP, dompet, 

hingga motor.  

B. Penelitian Yang Relevan  

Penelitian tentang geng motor dan peran guru bimbingan dan koseling  

telah banyak dilakukan oleh orang, yaitu :   

1. Ahmad Sayuti (2012). Profil siswa tinggal kelas dan peran guru 

pembimbing di SMA N 10 pekanbaru yang hasilnya belum mencapai 

standar yang hasilnya 65% cukup baik.  
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2. Ahmad Syahril (2006). Mengangkat judul Upaya Guru Pembimbing di 

dalam mengatasi siswa yang terlibat kedalam kenalakan remaja SMA 

Negeri 8 Pekanbaru, Berdasarkan data yang terkumpulkan penulis di 

lapangan serta di lengkapi analisis maka Upaya guru pembimbing di 

dalam mengatasi masalah siswa di SMA Negeri 8 Pekanbaru termasuk 

kedalam ketegori baik hasil penelitian terletak pada rentang 70 -100 %.  

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti kenakalan remaja tetapi dalam penelitian ini penulis lebih 

memfokuskan kepada pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi siswa yang terlibat geng motornya. 

C. Konsep Opreasional 

Konsep yang perlu dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah peran 

guru pembimbing dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi siswa yang terlibat geng motor dan dan faktor yang mengpengaruhi 

guru pembimbing dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

kepada siswa yang terlibat geng motor.  

Indikator pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi permasalahan yang dialami siswa yang terlibat geng motor yaitu 

sebagai berikut : 

1. Guru pembimbing terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap 

permasalahan yang dialami siswa tersebut. 

2. Guru pembimbing melaksanakan diagnosis terhadap permasalahan yang 

dialami siswa tersebut. 
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3. Guru pembimbing melakukan prognosis atau menetapkan layanan yang 

tepat untuk mengatasi permasalahan yang dialami siswa tersebut. 

4. Guru pembimbing melakukan terapi atau melaksanakan bantuan layanan 

bimbingan dan konseling terhadap permasalahan yang dialami siswa 

tersebut. 

5. Guru pembimbing melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang 

dialami siswa tersebut.  

6. Guru pembimbing melakukan tidak lanjut terhadap permasalahan yang 

dialami siswa tersebut. 

Indikator faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan bimbingan 

dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor.  

1. Faktor Pendukung 

1. Latar belakang pendidikan guru pembimbing 

2. Pengalaman mengajar guru pembimbing 

2. Faktor Penghambat 

1. Sarana dan prasarana yang tersedia 

2. Waktu yang terbatas 

3. Dana  

4. Kerjasama yang antara guru pembimbing dengan personil guru 

lainnya dan orang tua murid. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Waktu dan tempat Penelitian  

Waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 20 September s/d 18 

Oktober dan tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA  Negeri 12 Pekanbaru. 

Dipilihnya SMA Negeri 12 Pekanbaru sebagai tempat penelitian dikarenakan 

permasalahan tersebut penulis temukan di sini.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah guru pembimbing SMA 

Negeri 12 Pekanbaruyang berjumlah 4 orang guru pembimbing. Sedangkan 

objek penelitian adalah bagaimana pelaksananaan layanan bimbingan dan 

konseling di dalam mengatasi siswa yang terlibat dalam geng motor di SMA 

Negeri 12 Pekanbaru.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi di dalam penelitian ini adalah yakni guru pembimbing 

seluruhnya berjumlah  sebanyak 4 orang guru pembimbing. Mengingat jumlah 

penelitian ini jumlahnya hanya sedikit maka penulis tidak perlu mengambil 

sampel.  

D. Teknik pengumpulan data 

Data dalam penelitian ini penulis kumpulkan dengan menggunakan 

teknik: 
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1. Observasi 

Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa 

yang terlibat geng motor, sebagai data pendukung yang dikumpulkan 

melalui wawancara. 

2. Wawancara 

Penulis mengajukan sejumlah pertanyaan lisan kepada subjek 

penelitian yakni empat orang guru pembimbing, untuk mengetahui faktor 

yang mempengaruhi pelaksanan layanan bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi siswa yang terlibat geng motor.  

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif dengan persentase34. Adapun cara yang digunakan adalah 

jika data telah terkumpul maka diklasifikasikan kedalam dua kelompok yaitu 

data yang bersifat kualitatif yakni data yang digambarkan dengan kata-kata 

atau data yang terbentuk kalimat yakni untuk memperoleh kesimpulan. 

Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yakni data yang berwujud angka 

dalam bentuk persentase. Kesimpulan analisis data dibuat dalam bentuk 

kalimat-kalimat. Teknik semacam ini disebut deskriptif kualitatif dengan 

persentase. Adapun rumusnya yaitu :  

                                                
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996, hlm. 

243-244 
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%100x
N

F
P   

Keterangan :  

P = persentase  

F = frekuensi  

N = Total jumlah  

Secara kuantitatif maksimal atau tidak maksimalnya ditentukan dengan 

persentase hasil penelitian dengan klasifikasi sebagai berikut :  

1. Apabila persentase berkisar antara 81-100% maka disimpulkan 
pelaksanaannya tergolong sangat baik.  

2. Apabila persentase berkisar antara 61-80% maka disimpulkan 
pelaksanaannya tergolong baik.  

3. Apabila persentase berkisar antara 41-60% maka disimpulkan 
pelaksanaannya tergolong cukup baik.  

4. Apabila persentase berkisar antara 21-40% maka disimpulkan 
pelaksanaannya tergolong tidak baik.  

5. Apabila persentase berkisar antara 0-20% maka disimpulkan 
pelaksanaannya tergolong sangat tidak baik. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung : Alfabeta, 

2002, hlm. 13 
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BAB IV 

PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Diskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat SMA Negeri 12 Pekanbaru. 

Sekolah merupakan suatu organisasi kerja yang mewadahi 

sejumlahorang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sekolah dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warga 

masyarakat dalam kelembagaan sekolah terhadap sejumlah bidang 

kegiatan dari bidang pelayanan konseling yang mempunyai kedudukan 

dan peranan yang khusus. 

SMA Negeri 12 Pekanbaru dibangun pada tahun 1996 di  Jl. 

Garuda Sakti KM 3 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan 

Pekanbaru. Pada  tahun 1997 dibuka penerimaan siswa baru, pada saat itu 

jumlah siswa  yang masuk berjumlah 120 orang dengan jumlah kelas 

untuk belajar sebanyak 3 ruangan.Awal mula berdiri, sekolah ini sudah 

langsung  diNegerikan dengan No. dan tanggal SK status sekolah SK 

MENDIKBUD RI No.035/0/97 pada tanggal 07 Maret 1997, dengan 

diberi nama SMA Negeri 12 Pekanbaru. Sejak berdirinya SMA Negeri 12, 

tahun ketahun terjadi peningkatan siswanya. Hal ini membuktikan bahwa 

sekolah sangat dibutuhkan guna menunjang peningkatan kualitas sumber 

daya manusia yang lebih baik guna generasi muda Pekanbaru dan 

sekitarnya khususnya. 

46 
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SMAN 12 Pekanbaru bertempat di Jl. Garuda Sakti KM.3 

kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Pekanbaru. Jumlah Total 

Kelas dari kelas X sampai kelas XII di sekolah ini adalah 20 lokal, masih 

dalam pembanguanan ada 4 lokal. Siswa kelas X ada 9 lokal, untuk siswa 

kelas XI ada 6 lokal dan kelas  XII ada 5 lokal. Jumlah siswa berkelas 

lebih kurang 41 orang siswa. Guru pembimbing di sekolah ini berjumlah 4 

orang guru pembimbing, dimana masing-masing guru pembimbing diberi 

beban untuk membimbing kelas yang telah ditetapkan. 

2. Keadaan guru bimbingan dan konseling di SMAN  12 Pekanbaru. 

Tabel IV.1 
KEADAAN GURU PEMBIMBING  

SMA N 12 PEKANBARU 

No Guru Pembimbing Kelas Asuh Jumlah siswa 

1 Drs. Zalman X1 – X7 280 

2 Soeprapto, M. Pd X8 – X9 80 

3 Soaur dina Rambe, S.Pd 
XI IPA1 - IPA 3 

XII IPA1 – IPA3 
320 

4 Paizal. S.Pd.I XI IPS1 - IPS 4 160 

           Sumber data: Kantor Tata Usaha SMA Negeri 12 Pekanbaru 

Adapun fasilitas-fasilitas yang menunjang pelaksanaan bimbingan 

dan konseling di SMAN 12 Pekanbaru ini adalah: 

a. Ruang konseling yang dapat digunakan untuk konseling individual. 

b. Lemari yang diguanakan untuk menyimpan arsip-arsip dan data-data 

siswa. 

c. Buku kasus siswa. 

d. Meja dan kursi guru pembimbing. 
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3. Keadaan Guru 

Pendidik merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada pada manusia. Untuk 

itu berbagai cara dilakukan untuk senantiasa meningkatkan kualitas 

manusia melalui pendidikan tersebut. Oleh karena itu guru sangat 

dibutuhkan dalam proses belajar dan mengajar. Selain sebagai pengajar 

guru juga bertugas sebagai pendidik. Hal ini berarti guru harus bisa 

membentuk pribadi anak didik yang baik. Untuk lebih jelas tentang 

keadaan guru di SMAN 12 Pekanbaru dapat dilihat pada table IV.2. 
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Tabel IV.2 
KEADAAN GURU SMAN 12 PEKANBARU 

No Nama L/P Mata Pelajaran Jabatan 
1 Dra. Hj. Zurina P  Kepala Sekolah 
2 Sudirman, S.Pd L Georafi  Guru Pembina TK.I 
3 Suprapto, S.Pd L BK Guru Dewasa TK.I 
4 Ermita, S.Pd P Biologi Guru Dewasa TK.I  
5 Selamet, S.Pd L Biologi/Tek.Info Guru Pembina 
6 Dra. Jasamaniar Hasnur P Bhasa Indonesia Guru Pembina TK.I 
7 Jasniar, S.Pd P Ekonomi Akuntansi Guru Pembina TK.I 
8 Watri Asni S.Pd P Matematika Guru Pembina TK.I 
9 Dra. Irfanelisma P Pendidikan agama islam Guru Pembina TK.I 
10 Drs. M. Tumin Miatu L Pendidikan agama islam Guru Pembina TK.I 
11 Drs. Zalman L BK Guru Pembina TK.I 
12 Dra. Ida Suryani P PKN Guru Pembina TK.I  
13 Dra. Sulastri P Bahasa Indonesia Guru Pembina TK.I  
14 Dra Rahma MA P Geografi Guru Pembina TK.I  
15 Dra. Hj. Itmawati P Bahasa Inggris Guru Pembina TK.I  
16 Drs. Sabarudin Z L Kimia Guru Pembina TK.I  
17 Dra. Diana Tejawati P Kimia Guru Pembina TK.I  
19 Yusbaniar, S.Pd P Bahasa Indonesia Guru Pembina TK.I  
20 Zuhri Nurwati, S.Pd P Matematika Guru Pembina 
21 Dra. Zubaidah P Muatan Lokal Guru Pembina 
22 Dra. Desta Velly P Fisika Guru Pembina 
23 H.Jupri,S.Pd L Penjaskes Guru Dewasa Tk.I 
24 Fauza, S.Pd P Matematika Guru Dewasa Tk.I  
25 Drs. M. Nasir L Sosiologi Guru Dewasa Tk.I 
26 Dra. Sri Yulianti P Biologi Guru Dewasa Tk.I  
28 Voronika, S.Pd P Ekonomi Guru Dewasa Tk.I 
29 Ratifah Sundari, SPd P Biologi Guru Dewasa Tk.I 
30 Sapran,S.Pd L Fisika Guru Dewasa Tk.I 
31 Siti Rohana, S.Pd  P Bahasa Inggris Guru Dewasa Tk.I 
32 Dra. Wismar Asturiyah P Bahasa Indonesia Guru Dewasa Tk.I 
33 Dra. Yulita P Matematika Guru Budaya TK.I 
34 Budiawati, S.Pd P Fisika Guru Budaya TK.I 
35 Dora Sustika, S.Pd P Eko/ Akun Guru Budaya TK.I 
36 Irfan Maidelis S.Pd L Bahasa Inggris Guru Budaya 
37 Abdul Gafar, S.Pd L Sosiologi Guru Budaya 
39 Ittihadul Kemal, S.Pd L Kimia Guru Budaya 
40 Zulfanitra, S.Pd P PKN Guru Budaya 
41 Gusmira,S.Pd P Eko/Akun Guru Bantu 
42 Siswandi, M.Pd L Bahasa Ingggris GTT Pemko 
43 Nurhabibah, A.MK P Tek. Infokom GTT Komite 
45 Wiken Way, S.Pd P Matematika GTT Komite 
46 Fitri Ningsi, S.Pd P Matematika GTT Komite 
48 Zainul Asmuni, ST L Kimia GTT Komite 
49 Emairel Salim S.Pd P Sosiologi GTT Komite 
50 Desri Kasrita, S.Pd P Geografi GTT Komite 
51 Desi Kadarsi, S.Pd P Seni Budaya GTT Komite 
54 Sofa, S.HI P Bahasa Arab GTT Komite 
57 Paisal, S.Pd.i L BK GTT Komite 

Sumber data: Kantor Tata Usaha SMAN 12 Pekanbaru 



50 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Struktur Organisasi SMAN 12 Pekanbaru 
 

Kepala Sekolah 
Dra. Hj. Zurina  

Komite Sekolah 
Basrun 

Wakasek Kesiswaan 
Suprapto, S.Pd 

Wakasek Kurikulum 
Irfan Meidelis, S.Pd 

Wakasek Sarana Prasarana 
Dra. Diana Tejawati 

Wakasek Humas 
Abdul Gafar, S.Pd 

Pem.Urusan Kesiswaan 
Dra. Wismar Asturiyah 

Sabar, S.Pd 
 

Pem.Urusan Kurikulum 
Dra. Desta Velly 

Sri Murhayati, S.Pd 
Kepala Tata Usaha 

Sanimar 

Wali Kelas 

Koordinator BK 
Drs. Zalman 

 

Koord. Urusan 
Ekstrakurikuler 
Suprapto, S.Pd 

Pengelola 

Fisika/Kimia/Biologi 
Syafran,S.Pd 

Dra. Hj. Diana Tejawati 

M     G   M   P 
Pend.Kimia Fisika 
PPKN  Biologi 
BHS Indonesia Kimia 
Sejarah  Ekonomi/Akun 
Penjaskes Sosiologi/Antro 
Matematika Tata Negara 
BHS Inggris Pend Seni 
BK 

Guru Mata Pelajaran/Guru Pembimbing 

  Siswa kelas I/Siswa kelas II/Siswa kelas III 

 X.1 Siswandi, S.Pd,M.Pd   XI IPA I Dra.Sri Yulianti 
 X.2 Zulfanitra,S.Pd             XI IPA 2 Lusia Ventimora,SH 
 X.3 Drs  M.Tumin Miatu    XI IPS I Jasniar,S.Pd  
 X.4 Watri Asni,S.Pd            XI IPS 2 Yusbaniar,S.Pd 
 X.5 Dora Surtika,S E           XI IPS 3 Dra.Yulita   
 X.6 Ratifah Sundari,S.Pd    XI IPS 4 Dra.Ida Suryani 
 X.7 Dra Suastri                   XII IPA I Irfan Maidelis,S.Pd 
 X.8 Dra. Irfanelisme           XII IPA 2 Dra Diana Tejawati  
 X.9 Dani Hunter S.Pd         XII IPS I Veronika Sidabutar,S.Pd  

           XII IPS 2 Dra Hj. Itmawati 
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4. Keadaan siswa 

Adanya proses belajar mengajar di suatu sekolah sangat diperlukan 

adanya pihak yang diajar, karena itu siswa sangat dibutuhkan dalam proses 

pendidikan. Tanpa adanya siswa disuatu sekolah maka tidak akan terjadi 

proses belajar mengajar, karena guru tidak mempunyai siswa yang harus 

diajarkan. 

Tabel IV.3 
KEADAAN SISWA SMAN 12 PEKANBARU 

NO Kelas 
Jumlah siswa 

Total 
Laki-laki Perempuan 

1 X-1 17 19 36 
2 X-2 14 24 38 
3 X-3 21 17 38 
4 X-4 14 23 37 
5 X-5 15 23 38 
6 X-6 15 22 37 
7 X-7 15 23 38 
8 X-1 RSBI 22 16 38 
9 X-2 RSBI 16 22 38 
10 XI- IPA 1 15 26 41 
11 XI- IPA 2 14 26 40 
12 XI- IPS 3 19 23 42 
13 XI- IPS 4 17 19 36 
14 XI- IPS 5 14 24 38 
15 XI IPA RSBI 21 17 38 
16 XI IPS RSBI 14 23 37 
17 XII-IPA 1 14 28 42 
18 XII- IPA 2 12 29 41 
19 XII- IPS 1 15 19 32 
20 XII-IPS 2 13 21 34 
21 XII- IPS 3 16 15 31 
22 XII- IPS 4 21 17 38 
23 XII- IPS RSBI 14 23 37 
24 XII- IPA RSBI 21 17 38 

 Sumber data: Kantor Tata Usaha SMAN 12 Pekanbaru Tahun 2013  
 
 

5. Kurikulum  

Kurikulum adalah suatu hal yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan suatu program pembelajaran di sekolah. Oleh 
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karena itu perhatian maksimal terhadap pengembangan dan inovasi 

kurikulum merupakan suatu hal yang mesti dilakukan. Kurikulum yang 

ditetapkan di SMA N 12 Pekanbaru adalah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini merupakan pengembangan dari 

kurikulum sebelumnya yaitu KBK, hanya saja pada KTSP sekolah 

diberikan wewenang yang sebenarnya dalam keseluruhan sistem 

pembelajaran di sekolah, yaitu : 

a. Kurikulum ini membuat perencanaan pengembangan kompetensi 

subjek didik lengkap dengan hasil belajar dan indikatornya sampai 

dengan kelas. 

b. Kurikulum ini membuat pola pembelajaran tenaga kependidikan dan 

sumber daya lainnya untuk meningkatkan mutu hasil belajar, oleh 

karena itu perlu adanya perangkat kurikulum, pembina kreatifitas dan 

kemampuan tenaga pendidikan serta pengembangan system informasi 

kurimulum. 

c. Kurikulum ini dapat mengiring peserta didik memiliki sikap mental 

belajar mandiri dan menentukan pola  yang sesuai dengan dirinya. 

d. Kurikulum ini menggunakan prinsip evaluasi yang berkelanjutan 

sesuai dengan identifikasi yang telah dicapai. 

Kurikulum ini menekankan pada pencapaian kompetensi siswa, 

baik secara individu maupun secara kelompok dengan menggunakan 

sebagai metode atau pendekatan yang bervariasi, sumber belajar yang 

digunakan pada kurikulum ini tidak hanya guru yang efektif akan tetapi 
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siswalah yang menemukan materi yang ingin dicapai, mencakup 

lingkungan belajar yang menyenagngkan agar peserta didik terasa nyaman, 

senang dan termotivasi untuk belajar mandiri. 

Dalam konsep kurikulum ini disusun berdasarkan kemampuan 

dasar minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah 

menyelesaikan suatu pelajaran. Kurikulum tersebut disusun sedemikian 

sehingga kurikulum tersebut terdiri atas : 

a. Pendidikan Agama   

1. Pendidikan Agama Islam 

2. Pendidikan Agama Kristen 

b. Pendidikan Dasar Umum 

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

2. Matematika 

3. Ilmu Pengetahuan Alam yang terdiri atas : 

a) Biologi 

b) Fisika 

c) Kimia 

c. Bahasa Indonesia 

d. Bahasa Inggris 

e. Bahasa Arab 

f. Ilmu Pengetahuan Sosial Yang terdiri atas : 

1. Sejarah 

2. Geografi 

3. Sosiologi 

4. Ekonomi 

g. Penjaskes 
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h. Muatan Lokal yang terdiri atas : 

1. TAM (Tulisan Arab melayu) 

2. KMR/Seni Budaya 

3. TIK 

6. Sarana dan Prasarana 

Salah satu faktor  menunjang dalam proses pendidikan adalah 

sarana dan prasarana dengan adanya sarana dan prasarana yang baik, maka 

terlaksana proses pendidikan yang baik sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai. SMAN 12 Pekanbaru memiliki sarana dan prasarana pendidikan, 

yaitu: Ruang belajar, Ruang kepala sekolah, Ruang wakil kepala sekolah, 

Ruang kurikulum, tata usaha, mejelis guru, Ruang Bimbingan dan 

Konseling, perpustakaan, Ruang Komputer, Laboratarium, Ruang 

Kesiswaan/OSIS, UKS, Musolah, Gudang,  Kantin, Rumah Penjaga 

Sekolah, WC Guru, WC Siswa, Lapangan Volley ball, Basket, Bola Kaki 

dan Takraw. 

7. Visi dan Misi SMAN 12 Pekanbaru 

a. Visi SMAN 12 Pekanbaru adalah anggun dalam berbudi pekerti, 

unggul dalam berfikir dan sikap bekerja dimasayarakat  

b. Misi  

Misi SMAN  12 Pekanbaru adalah :  

1) Manajemen yang terbuka dengan kepemimpinan yang demokratis 

dan guru yang propesional 
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2) Semangat kebersamaan untuk maju, berdisiplin dan menghayati 

nilai-nilai agama yang menjadi sumber kearifan dalam bertidak. 

Mengembangkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler 

secara efektif sebagai modal kecakapan hidup.   

B. Penyajian Data 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab I bahwa tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor di SMA  Negeri 12 

Pekanbaru dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan bimbingan 

dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor di SMA  

Negeri 12 Pekanbaru. Untuk mendapatkan data yang diperoleh guna 

menjawab permasalahan yang tercantum pada bab pendahuluan, maka penulis 

menggunakan teknik wawancara dan observasi. Teknik wawancara penulis 

gunakan untuk mendapatkan data dari guru pembimbing yang terdapat di 

lapangan mengenai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling, sedangkan observasi  adalah data pendukung dari 

wawancara untuk menjawab tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor di SMAN 12 

Pekanbaru. Setelah data terkumpul melalui setiap guru diberi inisial, ini 

bertujuan untuk mempermudah penulis dalam pengetikkan. 
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Table IV. 4 
Inisial Nama Guru BK untuk Penelitian 

No Nama Guru Pembimbing Tanda/Simbol 

1 Drs. Zalman 
DZ 

2 Soeprapto, M. Pd 
SP 

3 Soaur dina Rambe, S.Pd 
SR 

4 Paizal. S.Pd.I 
PZ 

 Berikut ini adalah penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan layanan 

bimbingan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor di SMA 

Negeri 12 Pekanbaru. Dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor di 

SMA Negeri 12 Pekanbaru. 

a. Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi 

Siswa yang terlibat Geng Motor di SMAN 12 Pekanbaru. 

Untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

di SMAN 12 Pekanbaru, penulis mengadakan observasi selama 3 kali 

terhadap 4 orang guru pembimbing dari tanggal 23 september sampai 18 

oktober 2013 dan semuanya penulis laksanankan di SMA Negeri 12 

Pekanbaru yaitu :  

1. Data Hasil Observasi Responden Pertama 

a) Hasil Observasi Pertama 

Nama : DZ   
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Tabel IV. 5 
HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU PEMBIMBING DZ 

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 
DAN KONSELING DALAM MENGATASI SISWA 

YANG TERLIBAT GENG MOTOR 
DI SMAN 12 PEKANBARU 

Tanggal : Senin, 23 September 2013 

No Aspek Yang di Observasi  
Alternatif Jawaban  

Ya Tidak  

1 
Melakukan indentifikasi terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor  

 √ 

2 
Melaksanakan diagnosis terhadap permasalahan siswa 
yang terlibat geng motor 

 
√ 

 

3 
Menetapkan layanan bimbingan dan konseling dalam 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

√  

4 
Melaksanakan layanan konseling individual untuk 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

5 
Melaksanakan layanan informasi secara rutin khususnya 
kepada siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

6 
Melaksanakana layanan konseling kelompok untuk 
mengetahaui faktor penyebab siswa yang terlibat geng 
motor 

 √ 

7 
Mengevaluasi permasalahan yang dialami siswa 
khususnya yang terlibat geng motor 

√  

8 
Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor 

√  

 Jumlah  4 4 

 Persentase  50% 50% 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil observasi pertama guru 

pembimbing DZ melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 4 kali adalah 50% 

dan tidak melakukan aspek tersebut sebanyak 4 kali adalah 50%. Jadi, guru 

pembimbing DZ dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi siswa yang terlibat geng motor tergolong “tidak baik” yang terletak 

pada interpretasi skor 21-40%. 
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b). Hasil Observasi Kedua  
 

Tabel IV. 6 
HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU PEMBIMBING DZ 

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 
DAN KONSELING DALAM MENGATASI SISWA 

YANG TERLIBAT GENG MOTOR 
DI SMAN 12 PEKANBARU 

Tanggal : Rabu, 2 Oktober 2013 

No Aspek Yang di Observasi  
Alternatif Jawaban  

Ya Tidak  

1 
Melakukan indentifikasi terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor  

 
 

√ 

2 
Melaksanakan diagnosis terhadap permasalahan siswa 
yang terlibat geng motor 

√  

3 
Menetapkan layanan bimbingan dan konseling dalam 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

√  

4 
Melaksanakan layanan konseling individual untuk 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

5 
Melaksanakan layanan informasi secara rutin khususnya 
kepada siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

6 
Melaksanakana layanan konseling kelompok untuk 
mengetahaui faktor penyebab siswa yang terlibat geng 
motor 

 √ 

7 
Mengevaluasi permasalahan yang dialami siswa 
khususnya yang terlibat geng motor 

 √ 

8 
Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor 

√  

 Jumlah  3 5 

 Persentase 37,5% 62,5% 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil observasi kedua guru 

pembimbing DZ melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 3 kali adalah 

37,5% dan tidak melakukan aspek tersebut sebanyak 5 kali adalah 62,5%. 

Jadi, guru pembimbing DZ dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor tergolong “tidak 

baik” yang terletak pada interpretasi skor 21-40%. 
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c). Hasil Observasi Ketiga  

Tabel IV. 7 
HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU PEMBIMBING DZ 

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 
DAN KONSELING DALAM MENGATASI SISWA 

YANG TERLIBAT GENG MOTOR 
DI SMAN 12 PEKANBARU 

Tanggal : Jum’at 11 Oktober 2013 

No Aspek Yang di Observasi  
Alternatif Jawaban  

Ya Tidak  

1 
Melakukan indentifikasi terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor  

 
 

√ 

2 
Melaksanakan diagnosis terhadap permasalahan siswa 
yang terlibat geng motor 

√  

3 
Menetapkan layanan bimbingan dan konseling dalam 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

√  

4 
Melaksanakan layanan konseling individual untuk 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

5 
Melaksanakan layanan informasi secara rutin khususnya 
kepada siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

6 
Melaksanakana layanan konseling kelompok untuk 
mengetahaui faktor penyebab siswa yang terlibat geng 
motor 

 √ 

7 
Mengevaluasi permasalahan yang dialami siswa 
khususnya yang terlibat geng motor 

 √ 

8 
Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor 

√  

 Jumlah  3 5 

 Persentase 37,5% 62,5% 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil observasi ketiga guru 

pembimbing DZ melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 3 kali adalah 

37,5% dan tidak melakukan aspek tersebut sebanyak 5 kali adalah 62,5%. 

Jadi, guru pembimbing DZ dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor tergolong “tidak 

baik” yang terletak pada interpretasi skor 21-40%. 
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Tabel IV.8 
REKAPITULASI HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU 

PEMBIMBING DZ TENTANG PELAKSANAAN 
LAYANANBIMBINGAN DAN KONSELING 

DALAM MENGATASI SISWA YANG 
TERLIBAT GENG MOTOR DI 

SMAN 12 PEKANBARU 

No Aspek Yang di Observasi 

Guru DZ 

Jumlah P 
Ya Tidak 

F P  F P  

1 

Melakukan indentifikasi 
terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang 
terlibat geng motor  

2 66,67% 1 33,33% 3 100% 

2 
Melaksanakan diagnosis 
terhadap permasalahan siswa 
yang terlibat geng motor 

2 66,67% 1 33,33% 3 100% 

3 

Menetapkan layanan 
bimbingan dan konseling 
dalam mengatasi siswa yang 
terlibat geng motor 

0 - 3 100% 3 100% 

4 

Melaksanakan layanan 
konseling individual untuk 
mengatasi siswa yang terlibat 
geng motor 

1 33,33% 2 66,67% 3 100% 

5 

Melaksanakan layanan 
informasi secara rutin 
khususnya kepada siswa yang 
terlibat geng motor 

0 - 3 100% 3 100% 

6 

Melaksanakana layanan 
konseling kelompok untuk 
mengetahaui faktor penyebab 
siswa yang terlibat geng motor 

0 - 3 100% 3 100% 

7 
Mengevaluasi permasalahan 
yang dialami siswa khususnya 
yang terlibat geng motor 

2 66,67% 1 33,33% 3 100% 

8 

Melakukan tindak lanjut 
terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang 
terlibat geng motor 

3 100% 0 - 3 100% 

 Jumlah  10 41,67% 14 58,33% 24 100% 

Dari tabel rekapitulasi hasil observasi terhadap guru pembimbing DZ 

tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa 

yang terlibat geng motor yang diadakan sebanyak tiga kali hasilnya 

menunjukkan bahwa guru pembimbing DZ telah melakukan aspek “ya” 
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sebanyak 10 kali adalah 41,67% dan aspek “tidak” sebanyak 14 kali adalah 

58,33%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

pada guru pembimbing DZ “cukup baik” yang terletak pada interpretasi skor 

41-60%. 

2. Data hasil Observasi pada responden Kedua 

Nama: SP  

a). Hasil observasi pertama 

Tabel IV. 9 
HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU PEMBIMBING SP 

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 
DAN KONSELING DALAM MENGATASI SISWA 

YANG TERLIBAT GENG MOTOR 
DI SMAN 12 PEKANBARU 

Tanggal : Rabu, 25 September 2013 

No Aspek Yang di Observasi  
Alternatif Jawaban  

Ya Tidak  

1 
Melakukan indentifikasi terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor  

 
 

√ 

2 
Melaksanakan diagnosis terhadap permasalahan siswa 
yang terlibat geng motor 

√  

3 
Menetapkan layanan bimbingan dan konseling dalam 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

√  

4 
Melaksanakan layanan konseling individual untuk 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

5 
Melaksanakan layanan informasi secara rutin khususnya 
kepada siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

6 
Melaksanakana layanan konseling kelompok untuk 
mengetahaui faktor penyebab siswa yang terlibat geng 
motor 

 √ 

7 
Mengevaluasi permasalahan yang dialami siswa 
khususnya yang terlibat geng motor 

 √ 

8 
Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor 

√  

 Jumlah  3 5 

 Persentase 37,5% 62,5% 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil observasi pertama guru 

pembimbing SP melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 4 kali adalah 50% 
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dan tidak melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 4 kali adalah 50%. Jadi, 

guru pembimbing SP dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor tergolong “cukup baik” yang 

terletak pada interpretasi skor 41-60%. 

b). Hasil observasi kedua  

Tabel IV. 10 
HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU PEMBIMBING SP 

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 
DAN KONSELING DALAM MENGATASI SISWA 

YANG TERLIBAT GENG MOTOR 
DI SMAN 12 PEKANBARU 

Tanggal : Jum’at, 4 Oktober 2013 

No Aspek Yang di Observasi  
Alternatif Jawaban  

Ya Tidak  

1 
Melakukan indentifikasi terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor  

 
 

√ 

2 
Melaksanakan diagnosis terhadap permasalahan siswa 
yang terlibat geng motor 

√  

3 
Menetapkan layanan bimbingan dan konseling dalam 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

4 
Melaksanakan layanan konseling individual untuk 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

√  

5 
Melaksanakan layanan informasi secara rutin khususnya 
kepada siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

6 
Melaksanakana layanan konseling kelompok untuk 
mengetahaui faktor penyebab siswa yang terlibat geng 
motor 

 √ 

7 
Mengevaluasi permasalahan yang dialami siswa 
khususnya yang terlibat geng motor 

 √ 

8 
Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor 

√  

 Jumlah  3 5 

 Persentase  37,5% 62,5% 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil observasi kedua guru 

pembimbing SP melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 3 kali adalah 

37,5% dan tidak melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 5 kali adalah 

62,5%. Jadi, guru pembimbing SP dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan 
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konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor tergolong “tidak 

baik” yang terletak pada interpretasi skor 21-40%. 

b). Hasil observasi ketiga 

Tabel IV. 11 
HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU PEMBIMBING SP 

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 
DAN KONSELING DALAM MENGATASI SISWA 

YANG TERLIBAT GENG MOTOR 
DI SMAN 12 PEKANBARU 

Tanggal : Senin, 14 Oktober 2013 

NO Aspek Yang di Observasi  
Alternatif Jawaban  

Ya Tidak  

1 
Melakukan indentifikasi terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor  

 
 

√ 

2 
Melaksanakan diagnosis terhadap permasalahan siswa 
yang terlibat geng motor 

√  

3 
Menetapkan layanan bimbingan dan konseling dalam 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

4 
Melaksanakan layanan konseling individual untuk 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

√  

5 
Melaksanakan layanan informasi secara rutin khususnya 
kepada siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

6 
Melaksanakana layanan konseling kelompok untuk 
mengetahaui faktor penyebab siswa yang terlibat geng 
motor 

 √ 

7 
Mengevaluasi permasalahan yang dialami siswa 
khususnya yang terlibat geng motor 

√  

8 
Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor 

√  

 Jumlah  4 4 

 Persentase 50% 50% 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil observasi ketiga guru 

pembimbing SP melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 4 kali adalah 50% 

dan tidak melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 4 kali adalah 50%. Jadi, 

guru pembimbing SP dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor tergolong “cukup baik” yang 

terletak pada interpretasi skor 41-60%. 
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Tabel IV.12 
REKAPITULASI HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU 

PEMBIMBING SP TENTANG PELAKSANAAN 
LAYANANBIMBINGAN DAN KONSELING 

DALAM MENGATASI SISWA YANG 
TERLIBAT GENG MOTOR DI 

SMAN 12 PEKANBARU 

No Aspek Yang di Observasi 
Guru SP 

Jumlah P Ya Tidak 
F P  F P  

1 

Melakukan indentifikasi 
terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang 
terlibat geng motor  

3 100% 0 0 3 100% 

2 
Melaksanakan diagnosis 
terhadap permasalahan siswa 
yang terlibat geng motor 

1 33,33% 2 66,67% 3 100% 

3 

Menetapkan layanan 
bimbingan dan konseling 
dalam mengatasi siswa yang 
terlibat geng motor 

2 66,67% 1 33,33% 3 100% 

4 

Melaksanakan layanan 
konseling individual untuk 
mengatasi siswa yang terlibat 
geng motor 

0 0 3 100% 3 100% 

5 

Melaksanakan layanan 
informasi secara rutin 
khususnya kepada siswa yang 
terlibat geng motor 

0 0 3 100% 3 100% 

6 

Melaksanakana layanan 
konseling kelompok untuk 
mengetahaui faktor penyebab 
siswa yang terlibat geng motor 

0 0 3 100% 3 100% 

7 
Mengevaluasi permasalahan 
yang dialami siswa khususnya 
yang terlibat geng motor 

2 66,67% 1 33,33% 3 100% 

8 

Melakukan tindak lanjut 
terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang 
terlibat geng motor 

3 100% 0 0 3 100% 

 Jumlah  11 45,83% 13 54,17% 24 100% 

Dari tabel rekapitulasi hasil observasi terhadap guru pembimbing SP 

tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa 

yang terlibat geng motor yang diadakan sebanyak tiga kali hasilnya 

menunjukkan bahwa guru pembimbing SP telah melakukan aspek “ya” 

sebanyak 11 kali adalah 45,83% dan aspek “tidak baik” sebanyak 13 kali 
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adalah 54,17%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

pada guru pembimbing SP “cukup baik” yang terletak pada interpretasi skor 

41-60%. 

3. Hasil Observasi pada responden Ketiga 

a). Hasil observasi pertama     

Nama : SR   

Tabel IV. 13 
HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU PEMBIMBING SR 

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 
DAN KONSELING DALAM MENGATASI SISWA 

YANG TERLIBAT GENG MOTOR 
DI SMAN 12 PEKANBARU 

Tanggal : Jum’at, 27 September 2013 

NO Aspek Yang di Observasi  
Alternatif 
Jawaban  

Ya Tidak  

1 
Melakukan indentifikasi terhadap permasalahan yang dialami siswa 
khususnya yang terlibat geng motor  

 
 

√ 

2 
Melaksanakan diagnosis terhadap permasalahan siswa yang terlibat 
geng motor 

 √ 

3 
Menetapkan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi 
siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

4 
Melaksanakan layanan konseling individual untuk mengatasi siswa 
yang terlibat geng motor 

√  

5 
Melaksanakan layanan informasi secara rutin khususnya kepada 
siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

6 
Melaksanakana layanan konseling kelompok untuk mengetahaui 
faktor penyebab siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

7 
Mengevaluasi permasalahan yang dialami siswa khususnya yang 
terlibat geng motor 

 √ 

8 
Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang dialami siswa 
khususnya yang terlibat geng motor  √ 

 Jumlah  1 7 

 Persentase 12,5% 87,5% 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil observasi pertama guru 

pembimbing SR melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 1 kali adalah 

12,5% dan tidak melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 7 kali adalah 
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87,5%. Jadi, guru pembimbing SR dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor tergolong “sangat 

tidak baik” karena yang terletak pada interpretasi skor 0-21%. 

b). Hasil observasi kedua 

Tabel IV. 14 
HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU PEMBIMBING SR 

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 
DAN KONSELING DALAM MENGATASI SISWA 

YANG TERLIBAT GENG MOTOR 
DI SMAN 12 PEKANBARU 

Tanggal : Senin, 7 Oktober 2013 

No Aspek Yang di Observasi  
Alternatif Jawaban  

Ya Tidak  

1 
Melakukan indentifikasi terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor  √  

2 
Melaksanakan diagnosis terhadap permasalahan siswa 
yang terlibat geng motor 

 √ 

3 
Menetapkan layanan bimbingan dan konseling dalam 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

4 
Melaksanakan layanan konseling individual untuk 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

√  

5 
Melaksanakan layanan informasi secara rutin khususnya 
kepada siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

6 
Melaksanakana layanan konseling kelompok untuk 
mengetahaui faktor penyebab siswa yang terlibat geng 
motor 

 √ 

7 
Mengevaluasi permasalahan yang dialami siswa 
khususnya yang terlibat geng motor 

 √ 

8 
Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor 

 √ 

 Jumlah  2 6 
 Persen  25% 75% 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil observasi kedua guru 

pembimbing SR melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 2 kali adalah 25% 

dan guru pembimbing SR tidak melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 6 

kali adalah 75%. Jadi, guru pembimbing SR dalam pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

tergolong “tidak baik” yang terletak pada interpretasi skor 21-40% 



67 
 

 
 

b). Hasil observasi ketiga  

Tabel IV. 15 
HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU PEMBIMBING SR 

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 
DAN KONSELING DALAM MENGATASI SISWA 

YANG TERLIBAT GENG MOTOR 
DI SMAN 12 PEKANBARU 

Tanggal : Rabu, 16 Oktober 2013 

No Aspek Yang di Observasi  
Alternatif Jawaban  

Ya Tidak  

1 
Melakukan indentifikasi terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor  

 √ 

2 
Melaksanakan diagnosis terhadap permasalahan siswa yang 
terlibat geng motor 

√  

3 
Menetapkan layanan bimbingan dan konseling dalam 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

4 
Melaksanakan layanan konseling individual untuk 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

√  

5 
Melaksanakan layanan informasi secara rutin khususnya 
kepada siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

6 
Melaksanakana layanan konseling kelompok untuk 
mengetahaui faktor penyebab siswa yang terlibat geng 
motor 

 √ 

7 
Mengevaluasi permasalahan yang dialami siswa khususnya 
yang terlibat geng motor 

√  

8 
Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor 

√  

 Jumlah  4 4 
 Persen  50% 50% 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil observasi ketiga guru 

pembimbing SP melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 4 kali adalah 50% 

dan guru pembimbing SP tidak melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 4 

kali adalah 50%. Jadi, guru pembimbing SP dalam pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

tergolong “cukup baik” yang terletak pada interpretasi skor 41-60%. 
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Tabel IV.16 
REKAPITULASI HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU 

PEMBIMBING SR TENTANG PELAKSANAAN 
LAYANANBIMBINGAN DAN KONSELING 

DALAM MENGATASI SISWA YANG 
TERLIBAT GENG MOTOR DI 

SMAN 12 PEKANBARU 

No Aspek Yang di Observasi 

Guru SP 

Jumlah P Ya Tidak 

F P  F P  

1 

Melakukan indentifikasi 
terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang 
terlibat geng motor  

2 66,67% 1 33,33% 3 100% 

2 
Melaksanakan diagnosis 
terhadap permasalahan siswa 
yang terlibat geng motor 

0 0 3 100% 3 100% 

3 
Menetapkan layanan bimbingan 
dan konseling dalam mengatasi 
siswa yang terlibat geng motor 

2 66,67% 1 33,33% 3 100% 

4 

Melaksanakan layanan 
konseling individual untuk 
mengatasi siswa yang terlibat 
geng motor 

0 0 3 100% 3 100% 

5 

Melaksanakan layanan 
informasi secara rutin 
khususnya kepada siswa yang 
terlibat geng motor 

0 0 3 100% 3 100% 

6 

Melaksanakana layanan 
konseling kelompok untuk 
mengetahaui faktor penyebab 
siswa yang terlibat geng motor 

0 0 3 100% 3 100% 

7 
Mengevaluasi permasalahan 
yang dialami siswa khususnya 
yang terlibat geng motor 

1 33,33% 2 66,67% 3 100% 

8 

Melakukan tindak lanjut 
terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang 
terlibat geng motor 

2 66,67% 1 33,33% 3 100% 

 Jumlah  7 29,17% 17 70,83% 24 100% 

Dari tabel rekapitulasi hasil observasi terhadap guru pembimbing SR 

tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa 

yang terlibat geng motor yang diadakan sebanyak tiga kali hasilnya 

menunjukkan bahwa guru pembimbing SR telah melakukan aspek “ya” 

sebanyak 7 kali adalah 29,17% dan aspek “tidak” sebanyak 17 kali adalah 
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70,83%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

pada guru pembimbing SR “tidak baik” yang terletak pada interpretasi skor 

21-40%. 

4. Data hasil Observasi pada responden Keempat 

a) Hasil Observasi pertama   Nama : PZ   

Tabel IV. 17 
HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU PEMBIMBING PZ 

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 
DAN KONSELING DALAM MENGATASI SISWA 

YANG TERLIBAT GENG MOTOR 
DI SMAN 12 PEKANBARU 

Tanggal : Senin, 30 September 2013 

No Aspek Yang di Observasi  
Alternatif Jawaban  

Ya Tidak  

1 
Melakukan indentifikasi terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor  

 √ 

2 
Melaksanakan diagnosis terhadap permasalahan siswa 
yang terlibat geng motor 

 √ 

3 
Menetapkan layanan bimbingan dan konseling dalam 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

4 
Melaksanakan layanan konseling individual untuk 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

√  

5 
Melaksanakan layanan informasi secara rutin khususnya 
kepada siswa yang terlibat geng motor  √ 

6 
Melaksanakana layanan konseling kelompok untuk 
mengetahaui faktor penyebab siswa yang terlibat geng 
motor 

 √ 

7 
Mengevaluasi permasalahan yang dialami siswa 
khususnya yang terlibat geng motor  √ 

8 
Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor 

√  

 Jumlah  2 6 

 Persen  25% 75% 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil observasi pertama guru 

pembimbing PZ melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 2 kali adalah 25% 

dan tidak melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 6 kali adalah 75%. Jadi, 
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guru pembimbing PZ dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor tergolong “tidak baik” yang 

terletak pada interpretasi skor 21-40%. 

b). Hasil observasi kedua 

Tabel IV. 18 
HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU PEMBIMBING PZ 

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 
DAN KONSELING DALAM MENGATASI SISWA 

YANG TERLIBAT GENG MOTOR 
DI SMAN 12 PEKANBARU 

Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2013 

No Aspek Yang di Observasi  
Alternatif Jawaban  

Ya Tidak  

1 
Melakukan indentifikasi terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor  

 √ 

2 
Melaksanakan diagnosis terhadap permasalahan siswa 
yang terlibat geng motor 

√  

3 
Menetapkan layanan bimbingan dan konseling dalam 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

4 
Melaksanakan layanan konseling individual untuk 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

√  

5 
Melaksanakan layanan informasi secara rutin khususnya 
kepada siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

6 
Melaksanakana layanan konseling kelompok untuk 
mengetahaui faktor penyebab siswa yang terlibat geng 
motor 

 √ 

7 
Mengevaluasi permasalahan yang dialami siswa 
khususnya yang terlibat geng motor 

 √ 

8 
Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor 

√  

 Jumlah  3 5 
 Persen  37,5% 62,5% 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil observasi kedua guru 

pembimbing PZ melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 3 kali adalah 

37,5% dan tidak melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 5 kali adalah 

62,5%. Jadi, guru pembimbing PZ dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor tergolong “tidak 

baik” yang terletak pada interpretasi skor 21-40%. 
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b). Hasil observasi ketiga 

Tabel IV. 19 
HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU PEMBIMBING PZ 

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 
DAN KONSELING DALAM MENGATASI SISWA 

YANG TERLIBAT GENG MOTOR 
DI SMAN 12 PEKANBARU 

Tanggal : Jum’at, 18 Oktober 2013 

No Aspek Yang di Observasi  
Alternatif Jawaban  

Ya Tidak  

1 
Melakukan indentifikasi terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor  

 
 

√ 

2 
Melaksanakan diagnosis terhadap permasalahan siswa 
yang terlibat geng motor 

√  

3 
Menetapkan layanan bimbingan dan konseling dalam 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

4 
Melaksanakan layanan konseling individual untuk 
mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

√  

5 
Melaksanakan layanan informasi secara rutin khususnya 
kepada siswa yang terlibat geng motor 

 √ 

6 
Melaksanakana layanan konseling kelompok untuk 
mengetahaui faktor penyebab siswa yang terlibat geng 
motor 

 √ 

7 
Mengevaluasi permasalahan yang dialami siswa 
khususnya yang terlibat geng motor 

√  

8 
Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang terlibat geng motor 

 √ 

 Jumlah  3 5 

 Persen  37,5% 62,5% 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil observasi ketiga guru 

pembimbing PZ melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 3 kali adalah 

37,5% dan tidak melakukan aspek-aspek tersebut sebanyak 5 kali adalah 

62,5%. Jadi, guru pembimbing PZ dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor tergolong “tidak 

baik” yang terletak pada interpretasi skor 21-40% 
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Tabel IV.20 
REKAPITULASI HASIL OBSERVASI TERHADAP GURU 

PEMBIMBING PZ TENTANG PELAKSANAAN 
LAYANANBIMBINGAN DAN KONSELING 

DALAM MENGATASI SISWA YANG 
TERLIBAT GENG MOTOR DI 

SMAN 12 PEKANBARU 

No Aspek Yang di Observasi 

Guru SP 

Jum
lah 

P Ya Tidak 

F P  F P  

1 

Melakukan indentifikasi terhadap 
permasalahan yang dialami siswa 
khususnya yang terlibat geng 
motor  

2 66,67% 1 33,33% 3 100% 

2 

Melaksanakan diagnosis terhadap 
permasalahan siswa yang terlibat 
geng motor 

0 0 3 100% 3 100% 

3 

Menetapkan layanan bimbingan 
dan konseling dalam mengatasi 
siswa yang terlibat geng motor 

3 100% 0 0 3 100% 

4 

Melaksanakan layanan konseling 
individual untuk mengatasi siswa 
yang terlibat geng motor 0 0 3 100% 3 100% 

5 
Melaksanakan layanan informasi 
secara rutin khususnya kepada 
siswa yang terlibat geng motor 

0 0 3 100% 3 100% 

6 

Melaksanakana layanan konseling 
kelompok untuk mengetahaui 
faktor penyebab siswa yang 
terlibat geng motor 

0 0 3 100% 3 100% 

7 
Mengevaluasi permasalahan yang 
dialami siswa khususnya yang 
terlibat geng motor 

1 33,33% 2 66,67% 3 100% 

8 

Melakukan tindak lanjut terhadap 
permasalahan yang dialami siswa 
khususnya yang terlibat geng 
motor 

2 66,67% 1 33,33% 3 100% 

 Jumlah  8 33,33% 16 66,67% 24 100% 

Dari tabel rekapitulasi hasil observasi terhadap guru pembimbing PZ 

tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa 

yang terlibat geng motor yang di adakan sebanyak tiga kali hasilnya 

menunjukkan bahwa guru pembimbing PZ telah melakukan aspek “ya” 

sebanyak 8 kali adalah 33,33% dan aspek “tidak” sebanyak 16 kali adalah 



73 
 

 
 

66,67%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

pada guru pembimbing PZ “tidak baik” yang terletak pada interpretasi skor 

21-40%. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan 

Konseling alam Mengatasi Siswa yang terlibat Geng Motor di SMAN 12 

Pekanbaru. 

Untuk mendapatkan data mengenai faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang 

terlibat geng motor di SMAN 12 Pekanbaru. Penulis mengadakan wawancara 

selama empat hari berturut-turut terhadap empat orang guru pembimbing yaitu 

pada tanggal 20 september sampai 21 september 2013 semuanya penulis 

laksanankan di SMA Negeri 12 Pekanbaru. 

Berikut ini adalah penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang 

terlibat geng motor di SMAN 12 Pekanbaru. Untuk lebih jelas lagi data hasil 

wawancara dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Faktor Pendukung 

a. Latar belakang pendidikan Bapak/Ibu guru pembimbing 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap 

guru pembimbing dapat diketahui, Guru pembimbing DZ, SP, SR, PZ 

menjawab sama yaitu berlatar belakang pendidikan bimbingan dan 

konseling. Namun dari berbagai Universitas yang berbeda, guru 
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pembimbing DZ dari Universitas Riau, guru pembimbing SP dari 

Universitas Padang, guru pembimbing SR dari UniversitasMedan, 

guru pembimbing PZ dari Universitas Uin Suska Riau. (20 September 

2013/ jam 09.00 wib) 

b. Alasan Bapak/Ibu menjadi guru pembimbing 

Alasan guru pembimbing menjadi  guru pembimbing cukup 

beragam. Guru pembimbing DZ mengatakan karena dengan menjadi 

guru pembimbing maka kita akan merasa lebih dekat dengan siswa 

sedangkan guru pembimbing SP, SR, PZ menjawab sama yaitu karena 

dari awal memang ingin menjadi guru pembimbing (konselor sekolah). 

(20 September 2013/ 10.00 wib) 

c. Pengalaman mengajar Bapak/Ibu selama menjadi guru 

pembimbing 

Berkenaan dengan pengalaman kerja, tentu setiap pekerjaan 

membutuhkan fikiran, tenaga yang cukup agar tercipta dinamika kerja 

yang baik. Maka tidak heran jika seseorang mengatur waktu, tenaga, 

biaya untuk menghindari suatu hambatan, hal ini sama dengan menjadi 

guru pembimbing. Bekerja di SMAN 12 Pekanbaru sebagai guru 

pembimbing tentu guru DZ, SP, SR dan PZ  tidak luput dari suka duka 

atau pengalaman kerja itu. Yakni dengan menangani bermacam-

macam tipe anak, suku dan prilaku tentu akan mendatangkan 

pengalaman, rasa yang berbeda dengan guru-guru lain yang hanya 

memberikan materi pelajaran di kelas, bahkan pengalaman untuk 
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memperjuangkan bimbingan dan konseling di sekolah agar siswa tidak 

beranggapan bahwa bimbingan dan konseling bukanlah sebagai 

momok yang menakutkan, bahkan siswa ada yang beranggapan bahwa 

guru pembimbing adalah polisi sekolah yang tugasnya menghakimi 

jika ada masalah. (20 September 2013/ 11.00 wib) 

d. Faktor pengalaman seorang guru pembimbing mempengaruhi 

kinerjanya dalam berfikir 

Pengalaman seorang guru pembimbing sangatlah 

mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan tugasnya sebagai 

seorang guru pembimbing. Guru DZ dan SP mengakatakan semakin 

lama seorang guru pembimbing menekuni profesinya sebagai 

pembimbing maka akan menunjukkan kualitas yang sangat bagus 

menjadi seorang konselor sekolah. Guru SR dan PZ mengatakan 

semakin bagus kualitas yang dimiliki seorang guru pembimbing maka 

akan bagus pula kinerja seorang guru pembimbing tersebut. (20 

September 2013/ 11.30 wib)  

e. Gejala-gejala yang sering Bapak/Ibu lihat terhadap permasalahan 

siswa tersebut khususnya yang terlibat geng motor 

Setiap guru pastikan berbeda dalam melihat gejala 

permasalahan yang dialami siswa, Guru DZ, SP, SR dan PZ 

mengatakan gejala yang sering mereka lihat dalam permasalan siswa 

yang terlibat geng motor cukup beragam, siswa sering terlihat dikantin 

pada saat jam pelajaran berlangsung, siswa sering datang terlambat, 
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dan bahkan siswa sering tidak hadir (alfa), bahkan melanggar 

peraturan/disiplin sekolah. (20 September 2013/ 12.00 wib) 

f. Cara Bapak/Ibu mengenali gejala-gejala permasalahan siswa 

tersebut 

Setiap siswa pasti mempunyai gejala-gejala permasalahan yang 

berbeda, karena setiap siswa mempunyai permasalahan yang berbeda 

pula. Guru pembimbing di SMAN 12 Pekanbaru ini dalam mengenali 

gejala permasalahan siswa yang terlibat geng motor yaitu dengan 

melihat tingkah laku mereka selama di sekolah, melihat hubungan 

sosial siswa tersebut dengan siswa yang lainnya dan melihat 

komunikasi siswa tersebut dengan guru-guru yang ada di sekolah dan 

melihat motivasi belajar mereka. (20 September 2013/ 12.30 wib) 

g. Faktor yang mempengaruhi Bapak/Ibu guru alami dalam 

melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi 

siswa yang terlibat geng motor 

Setiap guru pasti mempunyai kesulitan yang berbeda dalam 

menangani permasalahan siswa, guru pembimbing DZ dan SP 

mengatakan factor yang sering mempengaruhinya dalam 

melaksanakan bimbingan dan konseling adalah siswa tersebut  jarang 

datang kesekolah sehingga sulit untuk diproses, sedangkan guru 

pembimbing SR dan PZ mengatakan siswa jarang mau melakukan 

proses konseling dengan alasan tidak mempunyai masalah. (20 

September 2013/ 13.00 wib) 
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2. Faktor Penghambat 

a. Sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi 

siswa yang terlibat geng motor 

Sarana dan prasarana dalam melaksanakan proses konseling 

sangat dibutuhkan. Namun menurut keterangan dari keempat guru 

pembimbing yang bekerja di SMAN 12 Pekanbaru ini mengatakan, 

sarana dan prasarana yang tersedia dalam melaksanakan proses 

konseling sangatlah minim sekali. (21 September 2013/ 08.00 wib) 

b. Sarana yang tidak lengkap berpengaruh dalam melaksanakan 

layanan bimbingan dan konseling 

Sarana dan prasarana yang tidak lengkap dalam proses 

konseling sangatlah berpengaruh dalam menyelesaikan permasalahan 

siswa, jika sarana yang tidak memadai maka pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling tidak akan terlaksana dengan baik atau tidak 

maksimal. (21 September 2013/ 08.30 wib) 

c. Dana tersedia dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling 

Dana dalam setiap aspek sangatlah dibutuhkan sekali, tanpa 

adanya dana maka semua akan sia-sia. Begitulah yang dikatakan oleh 

keempat guru pembimbing yang bekerja di SMAN 12 pekanbaru 

tersebut, dana yang tersedia disekolah ini tidak ada, jika ada pun dana 

tersebut hanya sedikit dan tidak mencukupi untuk biaya dalam proses 
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pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. (21 September 2013/ 

09.00 wib) 

d. Waktu yang tersedia dalam melaksanakan layanan bimbingan 

dan konseling 

Waktu sangatlah berarti dalam setiap pelaksanaan, menurut 

guru pembimbing PZ dan DZ waktu yang tersedia dalam 

melaksanakan proses konseling sangat terbatas sekali, maka kami 

sering memanfaatkan jam istirahat untuk melakukan proses konseling 

dan guru pembimbing SP dan SR juga mengatakan waktunya sangat 

terbatas sehingga mereka sering memanfaatkan beberapa menit saat 

jam pulang sekolah. (21 September 2013/ 09.30 wib) 

e. Kerjasama antara guru pembimbing dengan personil guru lainnya 

dan orang tua murid 

Dalam melaksanakan tupoksinya tentu guru pembimbing akan 

berhadapan dengan berbagai macam hambatan atau masalah, tentu cara 

mengatasi masalah itu beragam bentuk. Dimulai dari diri guru 

pembimbing sendiri sampai kepada kerjasama yang diciptakan dengan 

personel atau pihak-pihak terkait. 

Kerjasama ini sangat perlu bahkan penting untuk guru 

pembimbing, hal ini dilakukan untuk memperlancar kegiatan 

bimbingan konseling yang telah diprogramkan. Pelaksanaan atau 

pemberian layanan konseling kadang melibatkan orang-orang yang 
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dibutuhkan kerjasaman seperti guru bidang studi, wali kelas, kepala 

sekolah bahkan dengan orang tua siswa. 

Di SMAN 12 Pekanbaru guru pembimbing dalam 

melaksanakan kerjasama dengan personil guru lainya belum terlaksana 

dengan baik, karena menurut PZ guru bidang studi susah untuk diajak 

kerjasama dalam menangani siswa, dan begitu juga dengan guru wali 

kelas tutur guru pembimbing PZ. Kerjasa dengan orang tua siswa juga 

tidak terjalin dengan baik, hal ini dikarenakan dana yang ttidak ada 

untuk melakukan kegiatan pendukung yaitu kunjungan rumah dalam 

konseling tutur guru pembimbing DZ, SP, dan SR. (21 September 

2013/ 10.00 wib) 

f. Cara Bapak/Ibu mengevaluasi permasalahan-permasalan siswa 

tersebut dan tindak lanjut seperti apa yang dilakukan 

Guru pembimbing mengatakan dengan cara melakukan 

observasi terhadap siswa tersebut dan observasi tersebut dilaksanakan 

pada saat proses pembelajaran berlangsung dan dilihat dari absensi 

kehadiran siswa tersebut tutur guru pembimbing PZ. Dan guru 

pembimbing SP dan DZ mengatakan dengan cara melihat perubahan 

tingkah laku siswa tersebut setelah dilakukannya proses konseling. 

Sedangkan guru pembimbing SR mengatakan dengan cara 

menanyakan secara langsung kepada siswa tersebut perubahan apa 

yang telah dirasakan oleh siswa setelah melakukan proses konseling. 

(21 September 2013/ 10.30 wib) 
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C. Analisis Data 

Setelah penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian 

ini, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh. 

Analisa data yang di maksud untuk menganalisa hasil observasi dan 

wawancara terhadap guru pembimbing dalam  pelaksanaan layanan bimbingan 

konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor di SMA  Negeri 12 

Pekanbaru  berikut ini adalah analisis data yang diperoleh : 

1. Analisis Data Tentang Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan 

Konseling dalam mengatasi Siswa yang terlibat Geng Motor di SMAN 

12 Pekanbaru. 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan sebanyak 3 kali untuk 

setiap guru pembimbing dan yang menjadi responden dalam penelitian ini 

adalah 4 orang guru pembimbing. Dalam penyajian dapat dilihat bahwa 

setiap pertanyaan observasi mempunyai dua alternative jawaban “ya” dan 

“tidak”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari rekapitulasi hasil observasi 

responden sebagai berikut : 
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Tabel IV. 22 
REKAPITULASI HASIL OBSERVASI SEMUA GURU PEMBIMBING 

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINNGAN DAN 
KONSELING DALAM  MENGATASI SISWA YANG 

TERLIBAT GENG MOTOR DI SMAN 
12 PEKANBARU 

No 
Aspek yang di 

Observasi 

Guru 
DZ 

Guru 
SP 

Guru 
SR 

Guru 
PZ 

Jumlah 

Y T Y T Y T Y T 
YA TIDAK 

F P F P 

1 

Melakukan 
indentifikasi 
terhadap 
permasalahan 
yang dialami 
siswa 
khususnya yang 
terlibat geng 
motor 

0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 12 100% 

2 

Melaksanakan 

diagnosis 

terhadap 

permasalahan 

siswa yang 

terlibat geng 

motor 

3 0 3 0 2 1 2 1 10 
83,33

% 
2 

16,67
% 

3 

Menetapkan 

layanan 

bimbingan dan 

konseling 

dalam 

mengatasi siswa 

yang terlibat 

geng motor 

3 0 1 2 0 3 0 3 4 
33,33

% 
8 

66.67
% 

4 

Melaksanakan 

layanan 

konseling 

individual 

untuk 

mengatasi siswa 

yang terlibat 

geng motor 

0 3 2 1 2 1 3 0 7 
58,33

% 
5 

41,67
% 
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Sambungan Tabel IV. 22 
REKAPITULASI HASIL OBSERVASI SEMUA GURU PEMBIMBING 

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINNGAN DAN 
KONSELING DALAM  MENGATASI SISWA YANG 

TERLIBAT GENG MOTOR DI SMAN 
12 PEKANBARU 

No 
Aspek yang 

di 
Observasi 

Guru 
DZ 

Guru 
SP 

Guru 
SR 

Guru 
PZ 

Jumlah 

Y T Y T Y T Y T 
YA TIDAK 

F P F P 

5 

Melaksanaka

n layanan 

informasi 

secara rutin 

khususnya 

kepada siswa 

yang terlibat 

geng motor 

0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 12 100% 

6 

Melaksanaka
n layanan 
konseling 
kelompok 
untuk 
mengetahaui 
faktor 
penyebab 
siswa yang 
terlibat geng 
motor 

0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 12 100% 

7 

Mengevaluasi 
permasalahan 
yang dialami 
siswa 
khususnya 
yang terlibat 
geng motor 

1 2 2 1 1 2 1 2 5 
41,67

% 
7 

58,33
% 

8 

Melakukan 
tindak lanjut 
terhadap 
permasalahan 
yang dialami 
siswa 
khususnya 
yang terlibat 
geng motor 

3 0 3 0 2 1 2 1 10 
83,33

% 
2 

16,67
% 

 Jumlah         36 37,5% 60 62,5% 

Berdasarkan perhitungan rekapitulasi diatas dapat diketahui bahwa 

dari 12 kali observasi dan 3 kali untuk setiap guru pembimbing, aspek-
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aspek yang dilaksanakan sebanyak 36 dengan persen 37,5%, sedangkan 

aspek yang tidak dilaksanakan sebanyak 60 dengan persen 62,5% sehingga 

dikategorikan “tidak baik”. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data 

yang bersifat deskriptif kualitatif persentase, untuk mendapatkan jumlah 

keseluruhan dalam persentase peneliti menggunakan rumus: 

%100x
N

F
P 

 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Total Jumlah 

P = %100
96

36
x

 

P =  37,5% 

Berdasarkan rekapitulasi hasil observasi pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

di SMAN 12 Pekanbaru dari 4 orang responden diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa guru pembimbing di SMAN 12 Pekanbaru 

dikategorikan ”tidak baik”  dalam menjalankan pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor 

di SMAN 12 Pekanbaru. Karena hasil akhir dari jawaban ”ya” hanya 36 

atau 37,5%. Jika dimasukkan dalam tolak ukur penelitian pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat 

geng motor ini terletak pada interpretasi skor 37,5% (tidak baik). 
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2. Analisis Data Tentang Faktor yang Mempemgaruhi Pelaksanaan 

Layanan Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Siswa yang terlibat 

Geng Motor di SMAN 12 Pekanbaru. 

Dari hasil wawancara terhadap empat orang guru pembimbing  di 

SMA Negeri 12 Pekanbaru dapat diketahui faktor yang mempengaruhi 

pelaksanan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang 

terlibat geng motor di SMAN 12 Pekanbaru belum begitu terlaksana 

dengan baik, Karena : 

a. Faktor Pendukung 

1) Latar Belakang Pendidikan Guru Pembimbing 

Temuan penelitian dari empat orang guru pembimbing 

yang bertugas di SMAN 12 Pekanbaru semuanya berlatar belakang 

pendidikan bimbingan dan konseling. Guru pembimbing DZ 

alumni bimbingan dan konseling Universitas Riau, Guru 

pembimbing SP alumni bimbingan dan konseling Universitas 

Padang, Guru pembimbing SR alumni bimbingan dan konseling 

Universitas Medan dan Guru pembimbing PZ alumni bimbingan 

dan konseling Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Bimbingan dan konseling di setiap Universitas sama-sama 

menciptakan tenaga pendidikan yang profesional, namun 

berdasarkan temuan peneliti bahwa guru pembimbing di SMAN 12 

Pekanbaru belum menunjukan guru profesional terkait dengan 
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bimbingan dan konseling, hal ini terlihat pada kurang terampilnya 

guru pembimbing dalam mengatasi permasalah yang dihadapi 

siswa. Sedangkan Guru pembimbing yang profesional menurut 

Prayitno adalah seseorang yang mampu mengintegrasikan lima 

faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu, 

yaitu Pancasila, pancadaya (taqwa, cipta, rasa, karsa, dan karya), 

lirahid (yaitu ranah atau tataran jasmaniah-rohaniah, individual-

sosial, material-spiritual, dunia-akhirat, dan lokal-global universal), 

likuladu (gizi, pendidikan, sikap dan perlakuan orang lain, budaya 

dan kondisi incidental), dan masidu (rasa aman, kompetensi, 

aspirasi, semangat dan penggunaan kesempatan). 

2) Pengalaman Mengajar Guru Pembimbing 

Temuan penelitian terkait pengalaman kerja yang dialami 

oleh para guru pembimbing adalah bervariasi, ada yang mengalami 

suka duka dan bahkan pengalaman untuk memperjuangkan 

bimbingan dan konseling di sekolah agar siswa tidak beranggapan 

bahwa bimbingan dan konseling sebagai momok yang menakutkan 

bahkan ada yang beranggapan bahwa guru pembimbing adalah 

polisi sekolah yang tugasnya menghakimi jika ada masalah. 

b. Faktor Penghambat 

1) Sarana dan Prasarana yang Tersedia 

Temuan penelitian mengenai sarana dan prasarana yang 

tersedia tidak cukup memadai. Ini terlihat dari ruang bimbingan 
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konseling yang sempit yang hanya terdiri dari ruang kerja konselor. 

Sedangkan sarana dan Prasarana yang ideal yaitu terdiri dari ruang 

kerja konselor, ruang pertemuan, ruang penyimpanan data siswa, 

dan ruang tunggu. 

2) Waktu yang Tersedia 

Temuan penelitian tentang waktu yang tersedia sangat 

terbatas, guru pembimbing merasa tergesa-gesa dalam 

menyelesaikan masalah siswa, sehingga guru pembimbing tidak 

jarang memanfaatkan jam istirahat untuk melanjutkan proses 

konseling dan mencari jam belajar yang kosong, atau 

memanfaatkan beberapa menit saat jam pulang sekolah. 

3) Dana 

Dari hasil penelitian yang penulis temukan mengenai dana 

tidak tersedia oleh sekolah, sehingga guru pembimbing merasa 

terbatas untuk memproses masalah siswa. Padahal untuk 

kelancaran bimbingan dan konseling perlu tersedianya anggaran 

pembiayaan yang memadai. 

4) Kerjasama antara Guru Pembimbing dengan Personil Guru 

lainnya dan Orang Tua Siswa. 

Temuan peneliti berhubungan dengan kerjasama dengan 

pihak terkait seperti guru bidang studi, wali kelas, dan bahkan 

orang tua siswa belum terjalin dengan baik, hal ini penulis temukan 

guru bidang studi kadang tidak melaporkan kepada guru 
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pembimbing mengenai siswa yang kurang pandai dalam bidang 

studi tertentu, dan wali kelas juga tidak melaporkan kepada guru 

pembimbing mengenai siswa yang memiliki nilai rata-rata yang 

rendah. Dan guru pembimbing juga tidak menjalin hubungan yang 

baik dengan orang tua siswa, hal ini dilihat dari  guru pembimbing 

yang tidak pernah melakukan kegiatan pendukung yaitu kunjungan 

rumah, tidak mencari tahu mengenai siswa tersebut di luar sekolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan 

dengan alat pengumpul data berupa wawancaradan observasi, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Siswa yang 

terlibat Geng Motor di SMAN 12 Pekanbaru. 

Dari hasil observasi terhadap empat orang guru pembimbing  SMA 

Negeri 12 Pekanbaru dapat di ketahui pelaksanaan layanan bimbingan 

konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor di SMA Negeri 

12 Pekanbaru belum begitu terlaksana dengan baik. Diperoleh persentase 

“ya” 37,5%. Sedangkan yang tidak sebesar 62,5%. 

Maka dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat 

geng motor di SMAN 12 Pekanbaru tergolong “tidak baik” karena berada 

pada interpretasi skor 21-40%. Oleh karena itu guru pembimbing harus 

berusaha keras dan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan tugasnya 

sehingga pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi 

siswa yang terlibat geng motor tersebut mudah untuk diatasi sehingga 

siswa bisa kembali dapat menyesuaikan diri dilingkungan keluarga, 

masyarakat dan terutama di sekolah dengan baik. 
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2. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan 

Konseling dalam Mengatasi Siswa yang terlibat Geng Motor di SMAN 12 

Pekanbaru yaitu : 

a. Faktor Pendukung 

1. Keempat guru pembimbing di SMAN 12 Pekanbaru ini memiliki 

latar belakang pendidikan yang sama yaitu dari pendidikan 

bimbingan dan konseling namun dari alumni Universitas yang 

berbeda-beda. 

2. Pengalaman mengajar guru pembimbing yang sangat baik sehingga 

dalam menyelesaikan permasalahan siswa sangat maksimal. 

Karena keempat guru pembimbing disini pernah mengikuti 

pelatihan BK. 

b. Faktor Penghambat 

1. Guru pembimbing kurang maksimal dalam menyelesaikan masalah 

siswa karena waktu yang tersedia sangat terbatas sehingga guru 

pembimbing memanfaatkan jam istirahat untuk melanjutkan proses 

konseling dan mencari jam belajar yang kosong atau 

memanfaatkan beberapa menit saat jam pulang sekolah 

2. Sarana dan dana yang tersedia di sekolah yang tidak  memadai 

untuk melakukan proses konseling, karena kurang memadainya 

sarana dan dana yang tersedi sehingga menghambat guru 

pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan dan 

konseling. 
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3. Guru pembimbing juga belum menjalin kerjasama yang baik 

dengan pihak terkait seperti guru bidang studi, wali kelas, kepala 

sekolah bahkan dengan orang tua siswa juga belum terjalin dengan 

baik. 

B. Saran  

Sebelum peneliti mengakhiri tulisan ini, ada beberapa saran yang ingin 

peneliti sampaikan untuk pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepala sekolah memberikan dukungan agar berjalannya pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat 

geng motor. 

2. Guru pembimbing hendaknya lebih professional dalam melaksanakan 

tugasnya secara optimal sehingga proses konseling bisa terlaksana dengan 

baik. 

3. Kepada guru pembimbing dalam melaksanakan tugasnya harus bisa 

bekerja sama dengan personil sekolah lainya tetapi dalam tanda kutif  

harus  bisa membedakan tanggung jawabnya.  

 

 




