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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelengaraan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan

bagian integral dari upaya berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan

bangsa, dengan melalui berbagai pelayanan bagi siswa untuk

mengembangkan potensi mereka secara optimal. Saat ini, kehadiran

bimbingan dan konseling dilembaga pendidikan tidak perlu diragukan lagi

karena secara yuridis formal pemerintah telah memberikan legalitas terhadap

keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah melalui Undang-undang

Pemerintah, Surat Keputusan Menteri hingga Peraturan Pemerintah, yaitu

legalitas bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan di keluarkannya

Undang-undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Bab 1 ayat 6 berbunyi bahwa “pendidik adalah tenaga kependidikan yang

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara,

tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan

kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan”.1

Undang–undang tersebut menegaskan bahwa konselor sebagai tenaga

pendidik.

Didalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi dan

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, merupakan dasar hukum dalam

1 Suhertina. Pengantar Bimbingan dan Konseling, Pekanbaru:   Suska Press, 2008, h. 1
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pemberian pelayanan bimbingan dan konseling terhadap siswa, yang isinya

adalah: pelayanan konseling : (a) memberikan kesempatan kepada peserta

didik untuk mengembangkan dan mengekpresikan diri sesuai dengan

kemampuan, bakat dan minat. (b) masalah pribadi, kehidupan pribadi, belajar

dan pengembangan karir. (c) di fasilitasi oleh/dilaksanakan oleh konselor.2

Bimbingan dan konseling dapat memebrikan pelayanan kepada

personal maupun kelompok agar mereka dapat berkembang menjadi individu-

individu yang berwawasan, mempunyai pandangan dan mandiri. Hal tersebut

sesuai dengan tujuan bimbingan dan konseling yaitu: membantu individu

untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki

berbagai wawasan, pandangan dan interpretasi, pilihan, penyesuaian dan

keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungan.3 Oleh

karena itu, guru pembimbing dapat memanfaatkan jenis layanan yang ada

dalam bimbingan dan konseling untuk menyelesaikan masalah-masalah yang

dialami oleh siswa, salah satunya melalui jenis layanan konseling individual.

Layanan konseling individual dapat dimanfaatkan untuk

mengentaskan maaslah-masalah pribadi siswa. dengan harapan melalui

pelayanan konseling individual ini, masalah yang dialami siswa dapat

dikurangi bahkan dapat dihilangkan sama sekali, sehingga siswa menjadi

pribadi yang sehat dan normal terlepas dari lingkaran masalah.

2 Ibid, hal. 2
3 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta: PT. Rineka

Cipta, 2004, h.114
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Layanan konseling individual adalah bantuan yang diberikan oleh

konselor kepada seorang siswa dengan tujuan berkembangnya potensi siswa,

mampu mengatasi masalah sendiri, dan dapat menyesuaikan diri secara

positif.4 Prayitno menjelaskan

konseling perorangan yaitu merupakan layanan konseling yang
diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam
rangka mengentaskan masalah pribadi. Dalam suasana tatap muka
dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas
berbagai hal tentang masalah yang dialami klien.5

Layanan konseling perorangan berlangsung sejak awal konselor

bertemu dengan klien sampai diakhirinya layanan. Dalam keseluruhan proses

itu digunakan berbagi pedekatan dan teknik memulai hubungan konseling

untuk menciptakan hubungan yang intensif antara konselor dan klien. Teknik

memulai hubungan konseling merupakan bagian yang menentukan

kelancaran dan kesuksesan penyelangaraan konseling. Tanpa hubungan yang

baik, sukar dicapai keberhasilan konseling. Dalam pelaksanaan konseling

individual ada tahapan-tahapan yang dilakukan secara menyeluruh dan teratur

oleh guru pembimbing, agar pelaksanaan dapat berjalan secara optimal.

Tahapan-tahapan tersebut diantaranya seperti tahpap awal tejadi sejak klien

menemui konselor, tahap pertengahan penjelajahan masalah klien dan tahap

akhir konseling.6

4 Sofyan S. Wilis, Konseling Individual Teori dan Praktek, Bandung: CV. Alfabeta, 2009, h
35

5 Prayitno, Seri Layanan Konseling, L 5, Layanan Konseling Perorangan, Jurusan
Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang: 2004, h. 1

6 Sofyan S. Wilis, Op. Cit, h. 50
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Pelaksanaan layanan konseling individual oleh guru pembimbing di

sekolah yang akan membantu mengentaskan masalah pribadi siswa, harus

memahami siswa seperti kepribadian dan harapan siswa, dengan begitu guru

pembimbing memiliki pengetahuan tentang diri siswa. Siswa yang datang

kepada konselor memiliki latar belakang yang berbeda-beda ada yang datang

secara sukarela, terpaksa, enggan dibantu, memusuhi konselor dan

sebagainya.  Apabila konselor sudah memahami siswa dan aneka ragamnya

maka guru pembimbing dapat memberikan pelayana yang tepat kepada siswa

tersebut. Teknik memulai hubungan konseling sangat menentukan kelancaran

dan kesuksesan penyelenggaran konseling, oleh karena itu guru pembimbing

dituntut unutk memahami dan menerapkan teknik memulai hubungan

konseling untuk membantu siswa dalam layanan konseling individual.

Apabila konselor tidak memahami dan menguasai teknik memulai hubungan

konseling, sangat sukar keberhasilan konseling untuk dicapai.

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 20 Pekanbaru merupakan

lembaga pendidkan formal di kota Pekanbaru yang menjadikan program

bimbingan dan konseling bagian yang terintegral dari proses pendidikan

berlansung. Bimbingan dan konseling sudah sejak lama di terapkan di sekolah

hingga sampai sekarang ini guru pembimbing berjumlah 5 (lima) orang yang

mempunyai latar belakang guru bimbingan dan konseling. Sebagai guru

pembimbing di SMPN 20 Pekanbaru dituntut mampu untuk

mengimplementasikan teknik memulai hubungan konseling dalam layanan

konseling individual di sekolah tersebut.
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Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan penulis

menemukan gejala-gejala sebagai berikut :

1. Guru pembimbing kurang memperhatikan siswa dalam konseling

individual dengan menulis atau bercerita dengan guru lain.

2. Ada siswa yang kurang terbuka dalam menceritakan masalahnya

kepada guru pembimbing.

3. Sebagian siswa merasa bahwa guru pembimbing kurang ramah dalam

menerima kedatangannya diruangan bimbingan konseling.

4. Kurangnya pemahaman siswa tentang layanan konseling individual

secara keseluruhan.

Berdasarkan gejala-gejala yang di sebutkan diatas, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian di SMPN 20 Pekanbaru dengan judul :

Implementasi Teknik Memulai Hubungan Konseling oleh Guru

Pembimbing dalam Layanan Konseling Individual di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 20 Pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini dapat dipahami, maka beberapa istilah yang

digunakan memerlukan penjelasan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam

penafsiran istilah-istilah dalam penelitan ini, maka perlu adanya penegasan

istilah yaitu:
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1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep,

kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan

dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan

sikap.7

2. Teknik

Pengetahuan dan kepandaian yang membuat sesuatu yang

berkenaan dengan cara mengerjakan sesuatu.8

3. Guru pembimbing

Guru pembimbing adalah suatu tunjukan kepada petugas di bidang

konseling yang memiliki sejumlah kompetensi dan karakteristik pribadi

khususnya yang diperoleh melalui pendidikan professional.9

4. Konseling Individual

Layanan konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling

yang memungkinkan peserta didik yang mendapatkan layanan langsung secara

tatap muka dengan guru pembimbing atau konselor dalam rangka pembahasan

dan pengentasan permasalahannya.10

7 E. Mulyasa,Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan
Kepala Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 2010,h. 178

8 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun,
Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 1158

9 Andi Mampiare, Kamus Istilah konseling dan terapi, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada,
h.  70.

10 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan  Program Bimbingan dan Konseling di
Sekolah. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, h.  63.
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C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat sejumlah masalah berkenaan

dengan implementasi teknik memulai hubungan konseling oleh guru

pembimbing dalam layanan konseling individual di SMPN 20 Pekanbaru.

Masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Implementasi teknik memulai hubungan konseling oleh guru

pembiming dalam layanan konseling individual.

b. Pemahaman guru pembimbing tentang implementasi teknik memulai

hubungan konseling oleh guru pembimbing dalam layanan konseling

individual .

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi teknik memulai

hubungan konseling oleh guru pembimbing dalam layanan konseling

individual.

d. Minat siswa mengikuti layanan konseling individual

e. Faktor yang mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti konseling

individual.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan yang sudah diuraikan diatas, namun

karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan kemampuan peneliti sehingga

peneliti tidak membahas semua masalah tersebut. Oleh karena itu penulis

membatasi permasalahan ini pada implementasi teknik memulai hubungan
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konseling oleh guru pembimbing dalam layanan konseling individual di

SMPN 20 Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

3. Rumusan masalah

a. Bagaimanakah implementasi teknik memulai hubungan konseling oleh

guru pembimbing dalam layanan konseling individual  di SMPN 20

Pekanbaru ?

b. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi teknik memulai

hubungan konseling dalam layanan konseling individual di SMPN 20

Pekanbaru ?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui implementasi teknik memulai hubungan

konseling oleh guru pembimbing dalam layanan konseling

individual di SMPN 20 Pekanbaru

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

teknik memulai hubungan konseling dalam layanan konseling

individual di SMPN 20 Pekanbaru

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
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a. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi guru pembimbing

menerapkan asas kerahasian dalam konseling individual

b. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta

keterampilan peneliti dalam bimbingan dan konseling khususnya

menerapkan asas kerahasian dalam konseling individual.

c. Secara teoritis, sebagai bahan informasi dan dapat memberikan

sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya jurusan

Kependidikan Islam konsentrasi Bimbingan dan Konseling.

d. Secara akademis, sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan

program S1 di bidang studi bimbingan dan konseling yang peneliti

tekuni.


