
BAB IV

PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

A. Profil SMKN 4 Pekanbaru

1. Sejarah sekolah

SMKN 4 Pekanbaru ini beralamatkan di jalan Purwodadi Panam

kecamatan Tampan. Sekolah ini didirakan pada 5 Oktober 1994 dan yang

menandatangani SK adalah Mendiknas Provinsi Riau. Sekolah ini juga

dalam memperoleh sertifikasi dan telah mendapatkan ISO pada 2009

SMKN 4 ini dipimpin oleh Dra.Sudarti, MM. Jumlah guru sebanyak 63

orang, PNS sebanyak 47 orang, non PNS sebanyak 9 orang, guru tetap

sebanyak 5 orang, guru tidak tetap sebanyak 2 orang.

Adapun visi SMKN 4 yakni menjadikan SMK 4 Pekanbaru

sebagai pusat pengembangan pendidikan kejuruan terpadu yang

profesional dan terdepan. Dan misi SMKN 4 Pekanbaru adalah (1)

Menghasilkan tenaga kerja yang berkompetensi keahliannya desain

komunikasi visual (DKV), desain produksi kria tekstil (DPKT), desain

produksi kria kayu(DPKK), busana butik (BB), teknik kontruksi kayu

(TKK), teknik komputer dan jaringan (TKJ). (2) Bertakwa dan memiliki

wawasan lingkungan. (3) Mandiri dan mampu berkompetensi diera

globalisasi. (4) menjadi warga masyarakat yang produktif.1

1 Dokumen SMK Negeri 4 Pekanbaru



2. Identitas sekolah

NamaSekolah : SMK Negeri 4 Pekanbaru

Nomor Statistik : 71.1.09.60.08.001

Provinsi : Riau

Otonomi Daerah : Kota Pekanbaru

Kecamatan : Tampan

Desa/Kelurahan : Sidomulyo Barat

Jalan : Jl. Purwodadi Indah – Panam

Kode Pos : 28294

Telepon : 0761 – 64562, 7046715

Faximile / Fax : 0761- 64562

Daerah : Perkotaan

Status Sekolah : Negeri

Kelompok Sekolah : B

Akreditasi : A

1. Kria tekstil : A

2. Teknik konstruksi kayu : A

3. Kria kayu : B

4. Busana butik : A

5. Teknik komputer jaringan : A

6. Desain komunikasi visual : A



Surat Keputusan : No. 0260/0/1994

Penerbit SK Di Tandatangani : Mendikbud

Tahun Berdiri : 1 Juli 1994

Tahun Penegerian : 1994

Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi

Jarak Pada Lintasan : Kabupaten / Kota

Perjalanan Perubahan Sekolah : Tahun 1999 ME SMK AB

Tahun 2003 SBL Tingkat Propinsi

3. Pretasi sekolah

Tahun 2003 : Juara I PKS Nasional (Kria Tekstil)

- Juara IV PKS Nasional (Kria Kayu)

Tahun 2004 : Juara I PKS Nasional (Kria Tekstil)

Tahun 2006 : Juara I PKS Nasional (Kria Tekstil)

Mulai Tahun 2006 ditunjuk sebagai Workstation Wilayah Sumatera oleh

PPPG Yogyakarta.

Tahun 2007 : Juara III LKS Nasional (Kria Kayu)

Tahun 2008 : Juara III LKS Nasional (KriaTekstil)

Tahun 2009 : Mendapat Sertifikasi ISO 9001 : 2008 dari PT. SAI

Global

Tahun 2011 : Rintisan Sekolah Berkarakter

Organisasi Penyelenggara : Pemerintah

Kepala Sekolah



Nama : Dra. Sudarti, MM

NIP : 19641216 199003 2 004

Pangkat/Golongan : Pembina IV/a

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru/16 Desember 1964

Rekening Sekolah

Nama Bank : BRI

Cabang/Unit : Kota Bertuah

Nomor Rekening : 3544-01-000521-50-6

Nama : SMK Negeri 4 Pekanbaru

Alamat : Jl. Purwodadi Indah PanamKecamatan

Tampan2

4. Kondisi siswa

SMKN 4 Pekanbaru merupakan salah satu Sekolah Menengah

Kejuruan Kelompok Seni Rupa dan Kria dengan program keahlian

a. Teknik Konstruksi Kayu (TKK)

b. Desain Produksi Kria Tekstil (DPKT)

c. Desain Produksi Kria Kayu (DPKK)

d. Teknik Komputer Jaringan (TKJ)

e. Disain Komunikasi Visual (DKV)

f. Busana Butik (BB)3

2 ibid
3 ibid



Tabel IV.1

Kondisi Siswa SMKN 4 Pekanbaru

Tahun

Bidang/Prog. Keahlian (SMK) Jumlah

TKK DPKT DPKK TKJ DKV BB Jumlah Tamatan DO

2007/2008 56 245 44 - - - 335 - 16

2008/2009 49 214 60 26 36 31 416 81 43

2009/210 66 195 61 60 69 86 537 101 -

2010/2011 105 184 103 130 105 111 738 - -

2011/2012 78 132 81 181 146 106 724 - -

2012/2013 78 134 87 219 134 98 750 - -

2013/2014 76 127 89 219 178 129 818 - -

Sumber: Statistik keadaan  siswa SMKN 4 Pekanbaru

Berdasarkan data dari tabel IV.I tentang kondisi siswa di SMK

Negeri 4 Pekanbaru dimulai pada 2007/2008 berjum lah 335 orang siswa

yang terbagi dari teknik konstruksi kayu (TKK) yang berjumlah 56 orang,

Desain produksi kria tekstil (DPKT) berjumlah 245 orang, dan desain



produksi kria kayu (DPKK) berjumlah 44 orang dan ada beberapa siswa

yang mengalami drop out (DO) yang berjumlah 16 orang dari TKK.

Pada 2008/2009 teknik konstruksi kayu (TKK) berjumlah 49

orang, desain produksi kriya tekstil (DPKT) berjumlah 214 siswa, desain

produksi kriya kayu berjumalah (DPKK) yang berjumlah 60 orang siswa,

teknik komputer jaringan (TKJ) dengan siswa yang berjumlah 26 orang,

desain komunikasi visual (DKV) berjumlah 36 orang, dan busana butik

(BB) dengan jumlah siswa 31 orang. Jadi total siswa keseluruhan  pada

2008/2009 berjumlah 416 orang siswa dan ada sebanyak 81 orang siswa

yang mendapat kelulusan serta ada 43 orang siswa yang mengalami drop

out.

Pada 2009/2010 teknik konstruksi kayu (TKK) berjumlah 66

orang, desaina produksi kriya tekstil (DPKT) berjumlah 195 siswa, desain

produksi kriya kayu berjumalah (DPKK) yang berjumlah 61 orang siswa,

teknik komputer jaringan (TKJ) dengan siswa yang berjumlah 60 orang,

desain komunikasi visual (DKV) berjumlah 60 orang, dan busana butik

(BB) dengan jumlah siswa 86 orang. Jadi total siswa keseluruhan  pada

2009/2010 berjumlah 531 orang siswa dan ada 101 siswa yang mengalami

drop out pada 2009/2010.

Pada 2010/2011 teknik konstruksi kayu (TKK) berjumlah 105

orang, desaina produksi kriya tekstil (DPKT) berjumlah 184 siswa, desain

produksi kriya kayu berjumalah (DPKK) yang berjumlah 103 orang siswa,

teknik komputer jaringan (TKJ) dengan siswa yang berjumlah 130 orang,



desain komunikasi visual (DKV) berjumlah 105 orang, dan busana butik

(BB) dengan jumlah siswa 111 orang. Jadi total siswa keseluruhan  pada

2010/2011 berjumlah 738 orang siswa.

Pada 2011/2012 teknik konstruksi kayu (TKK) berjumlah 78

orang, desain produksi kriya tekstil (DPKT) berjumlah 172 siswa, desain

produksi kriya kayu berjumalah (DPKK) yang berjumlah 81 orang siswa,

teknik komputer jaringan (TKJ) dengan siswa yang berjumlah 181 orang,

desain komunikasi visual (DKV) berjumlah 146 orang, dan busana butik

(BB) dengan jumlah siswa 106 orang. Jadi total siswa keseluruhan  pada

2011/2012 berjumlah 724 orang siswa.

Pada 2012/2013 teknik konstruksi kayu (TKK) berjumlah 78

orang, desain produksi kriya tekstil (DPKT) berjumlah 134 siswa, desain

produksi kriya kayu berjumalah (DPKK) yang berjumlah 87 orang siswa,

teknik komputer jaringan (TKJ) dengan siswa yang berjumlah 219 orang,

desain komunikasi visual (DKV) berjumlah 134 orang, dan busana butik

(BB) dengan jumlah siswa 98 orang. Jadi total siswa keseluruhan  pada

2012/2013 berjumlah 750  orang siswa.

Pada 2013/2014 teknik konstruksi kayu (TKK) berjumlah 76

orang, desaina produksi kriya tekstil (DPKT) berjumlah 127 siswa, desain

produksi kriya kayu berjumalah (DPKK) yang berjumlah 89 orang siswa,

teknik komputer jaringan (TKJ) dengan siswa yang berjumlah 219 orang,

desain komunikasi visual (DKV) berjumlah 178 orang, dan busana butik



(BB) dengan jumlah siswa 129 orang. Jadi total siswa keseluruhan  pada

2013/2014 berjumlah 818 orang siswa

5. Data guru dan pegawai menurut tingkat pendidikan

a. Staf pengajar

Tabel IV.2

Staf Pengajar SMKN 4 Pekanbaru

Tingkat
Pendidikan

Jumlah Guru (Orang)
Total
(Orang)PNS

Guru
Bantu

GTT
Pemko

GTT
Sekolah

S2

S1

D III

3

44

1

-

5

-

-

1

1

-

11

2

3

61

4

Sumber: Statistik keadaan staf pengajar SMKN 4 Pekanbaru

Berdasarkan tabel IV.2 mengenai data staf pengajar yang ada di

SMK Negeri 4 pekanbaru ini yaitu yang tergolong sebagai PNS yang telah

menyelesaikan pendidikan S2 berjumlah 3 orang, yang telah

menyelesaikan pendidikan S1 berjumlah 44 orang dan sebagai guru bantu

ada 5 orang, guru tenaga tetap dari pemerintah kota ada 1 orang dan guru

tenaga tetap dari sekolah berjumlah 11 orang. Untuk yng telah

menyelasaikan pendidikan D III yang telah berstatus Pegawai Negeri

berjumlah 1 orang, serta guru tenaga tetap dari pemerintah kota orang dari

sekolah 2 orang. Dengan demikuian jumlah tenaga pengajar scara



keseluruhan di SMK Negeri 4 Pekanbaru berjumlah 68 orang tenaga

pengajar.

b. Staf administrasi

Tabel IV.3

Staf Administrasi SMKN 4 Pekanbaru

Tingkat

Pendidikan

Jumlah Guru (Orang)

Ket.
PNS NON DPK JUMLAH

S2/S3 - - - -

S1/D4 - 1 - 1

D2/D3 - - - -

D1/SLTA 3 6 - 9

Sumber: Statistik keadaan staf administrasi SMKN 4 Pekanbaru

Berdasarkan data dari tabel  IV. 3 staf administrasi di SMK Negeri

4  Pekanbaru berjumlah 10 orang yakni terdiri dari 1 orang staf yang

berlatar belakang pendidikan D2/D3, serta 9 orang staf yang belatar

belakang pendidikan SLTA terdiri dari 3 orang staf yang telah menjadi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang staf masih non PNS



6. Sarana dan prasarana pendidikan

Tabel IV. 4

Jumlah dan Kondisi Ruang

Jenis Ruang
Jumlah

Ruang

Luas

(m2)

KondisiRuang

Ket

B BR RB

Ruang Teori 13 819 √ - - -

Ruang Praktik 3 4860 √ - - -

Laboratorium - - - - - -

Perpustakaan 1 190 √ - - -

R. praktek

komputer
4 256 √ - - -

Sumber: Statistik keadaan sarana dan prasarana SMKN 4 Pekanbaru

Berdasarkan data dari tabel IV.4 sarana dan prasarana pendidikan

di SMK Negeri 4 Pekanbaru yang terdiri dari Ruangan teori yang

berjumlah 13 ruangan dengan luas 819 m2 , ruangan praktik berjumlah 3

ruangan dengan luas 4.860 m2 serata 1 unit perpustakaann yang luasnya

190 m2 dan ruang praktek yang berjumlah 4 ruangan dengan luas 256m2.



7. Institusi pasangan

Industri pasangan yang telah melaksanakan Memorandum of

Understanding dengan SMK Negeri 4 Pekanbaru, baik dalam pelaksanaan

kegiatan belaja rmengajar maupun dalam promosi tamatan antara lain :

a. Dalam Negeri :

1)  Dekranasda Provinsi Riau

2)  Tenun Siak Wan Fitri Pekanbaru

3)  Decoration Wahyu Pekanbaru

4)  Sulam Tekad Encik Hasnah Pekanbaru

5)  CV. Aquita Pekanbaru

6)  Sulaman dan Bordir Hj. Rosma Bukittinggi

7)  Widya Bordir Bukittinggi

8)   Fadilla Bordir Bukittinggi

9)   Spray Penganten Yusnimar Bukittinggi

10) UD. Jepara Riau

11) UD. Sidik Pekanbaru

12) Sari Jati Pekanbaru

13) PT. Selembayung Pekanbaru

14) Pengetaman Kayu Yuni Perabot Pekanbaru

15) Usaha Mandiri Pekanbaru

16) CV. Cendana Pekanbaru

17) PT. Cikara Bangun Nindo

18) UD. Berkat Sahabat Pekanbaru



19) PT. PN V Ujung Batu Riau

29) CV. Wahana Sumatra Jaya Pekanbaru

21)  Ukiran Jepara Jati Luhur Pekanbaru4

b. Luar Negeri

1)  Awan Megah SDN BHD Kuala Lumpur Malaysia

2) Sasrekat Kirana  Creation Suria SDN BHD Kuala Lumpur

Malaysia

8. Visi, misi dan tujuan SMKN 4 Pekanbaru

Direvisi pada hari sabtu 01 September 2012 pukul 8.00-12.30 WIB,

pada  acara sosialisasi sekolah adiwiyata

a. Visi SMKN 4 Pekanbaru

“Mewujudkan SMKN 4 Pekanbaru sebagai   pusat pengembangan

pendidikan dan pelatihan kejuruan terpadu yang kreatif, terdepan dan

teruji  serta berwawasan lingkungan pada tahun 2015”

b. Misi SMKN 4 Pekanbaru

1) Meningkatkan kualitas layanan  pendidikan, pengajaran dan

pelatihan

2) Mengembangkan kompetensi peserta diklat sesuai dengan bakat

dan minatnya

3) Mengintegrasikan materi LH dalam materi pelajaran

4 Ibid.



4) Melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang proses

belajar mengajar  yang ramah lingkungan

5) Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

6) Menghasilkan tamatan  dan calon tenaga kerja yang kompeten,

jujur,  disiplin, mandiri dan bertanggung jawab , memiliki jiwa

interpeneur serta mampu berkompetisi di era global.5

c. Tujuan SMKN 4 Pekanbaru

1) Menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja tingkat menengah

yang kompeten, mandiri dan bertanggung jawab serta peduli

lingkungan

2) Menyiapkan peserta didik untuk mengisi dan atau menciptakan

lapangan kerja yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan

dunia industri

3) Menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan kejenjang

yang lebih tinggi.

7. Kurikulum

Adapun tugas kurikulum diantaranya:

a. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan

b. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran

c. Mengatur penyusunan program pengajaran(program semester)

d. Mengevaluasi pembelajaran yang berkualitas6

5 Ibid.
6 Ibid.



SMKN 4 Pekanbaru memiliki Kompetensi Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP)  dengan standar kelulusan dari masing-masing mata

pelajaran yang berbeda sesuai dengan ketetapan kurikulum tersebut.

Selain itu pelajaran yang wajib diambil oleh siswa, SMK4 Pekanbaru

memberikan ruang gerak untuk kreatifitas siswanya melalui adanya

kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi:

a. Seni musik, Tujuannya:

1) Melestarikan budaya islam

2) Memberikan bekal kecakapan seni qasidah

3) Menumbuh kembangkan sifat cinta terhadap budaya islam

b. Pendidikan kesehatan sekolah (PKS), Tujuannya:

1) Mempersiapkan siswa untuk peduli terhadap kesehatan sekolah dan

orang lain

2) Menjadi garda terdepan terhadap kedisiplinan

c. Olahraga, Tujuannya:

1) Mengembangkan bakat siswa dibidang olahraga

2) Membiasakan pola hidup sehat jasmani dan rohani7

7 Ibid.



B. Penyajian Data

Data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah berdasarkan

penelitian yang telah penulis laksanakan di SMK Negeri 4 Pekanbaru.

Sebagaimana penulis kemukakan pada bab III bahwa teknik pengumpulan

data pada bab ini menggunakan tehnik wawancara. Sejumlah pertanyaan

diajukan kepada beberapa orang narasumber yang telah dipilih sebelumnya

untuk memperoleh data tentang efektivitas pengelolaan waktu pelayanan

bimbingan konseling di SMK Negeri 4 Pekanbaru.

1. Data tentang efektivitas pengelolaan waktu pelayanan bimbingan
konseling di SMK Negeri 4 Pekanbaru

a. Data Hasil Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara

untuk mengetahui efektivitas pengelolaan waktu pelayanan bimbingan

konseling. Tujuan penggunaan wawancara adalah untuk mengatahui

bagaimana efektivitas pengelolaan waktu pelayanan bimbingan

konseling di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Di SMK Negeri 4 Pekanbaru

pada efektivitas pengelolaan waktu pelayanan bimbingan konseling.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka diketahui

bahwa efektivitas pengelolaan waktu untuk pelayanan bimbingan

konseling sangat minim. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan guru

pembimbing sebagai beikut:

Menggantikan jam wali kelas, karena kita disini tidak ada jam
khusus diberikan untuk kegiatan bimbingan dan konseling.
Biasanya untuk melaksakan kegiatan bimbingan dan konseling
secara rutin kita laksanakan pada hari senin pagi setelah jam



upacara. Pada kesempatan itu lah kita melaksanakan kegiatan
bimbingan dan konseling.
(IGP1/WWC1/25-33/2013)

Selanjutnya hal senada disampaikan oleh IGP2 yang mengatakan:

Disini mempunyai jadwal khusus BK namun hanya 1 minggu 1
kali dan biasa nya kami melaksanakan kegiatan bimbingan dan
konseling setelah selesai upacara, karena disini 1 jam pertama
setelah upacara itu kosong.

(IGP2/WWC1/23-27/2013).

Peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan IGP1 dan IGP2

melainkan peneliti melakukan wawancara dengan IKS, ISW1 dan

ISW2. Dari hasil wawancara yang dilakukan dari IKS dapat diketahui

bahwa:

a.. sekarang ini kan guru BK kita hanya berjumlah dua orang,
sementara kalo menurut aturannya itu kan satu guru BK itu harus
membimbing 150 orang siswa. Nah.. siswa kita kan ada 800
sementara guru BK kan hanya 2 berartikan kita kekurangan guru
BK. Memang sebelumnya ada 3 orang guru BK namun karena
dimutasi tinggallah 2 orang. Jadi dimaksimalkan lah yang 2 orang
ini tapi jelaslah ya sudah barang tentu mungkin tidak tertangani
semua karena gurunya hanya 2 sedangkan siswa nya 800 bukan
begitu..? jadi, mungkin belum tertangani semua tetapi pada intinya
pada permasalahn permasalahan yang cukup besar itu sudah bisa
diatasi ya. Cuma mungkin untuk menerima keluhan siswa semua
mungkin belum tertangani karena jumlah gurunya tidak berimbang
dengan jumlah siswanya.
(IKS/WWC1/68-86/2013).

Lebih jauh lagi ISW1  mengatakan:

Kalo disini guru BK nya hanya menyelesaikan suatu masalah
mencarikan jalan solusi, memberikan saran, memberikan masukan-
masukan, kalau guru tidak ada ngajar baru guru BK ini turun
tangan untuk menggantika wali murid, gitu aja, untuk jam pelajaran
BK sendiri tidak ada.
(ISW1/WWC1/ 16-22/2013).



Dilanjutkan lagi oleh ISW2 mengatakan:

Terkadang masuk kelas terkadang tidak, mana tau mungkin kadang
dia ada urusan mungkin, ga tau juga..
(ISW2/WWC1/ 5-8/2013).

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa efektivitas

pengelolaan waktu di SMK Negeri 4 Pekanbaru belum efektif. Hal ini

terjadi karena minimnya tenaga bimbingan konseling serta

keterbatasannya waktu yang dialokasikan untuk kegiatan bimbingan

konseling.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan waktu
pelayanan bimbingan dan konseling di SMK Negeri 4 pekanbaru

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa guru

pembimbing di SMK Negeri 4 Pekanbaru pada efektifvitas pengelolaan

waktu pelayanan bimbingan konseling menemui beberapa faktor menemui

beberapa faktor penghambat dan pendukung Hal ini dapat di ketahui dari

hasil wawancara yang mengatakan:

Saya rasa tidak ada ya. karena semua personil sekolah sudah cukup
bekerjasama. Disini memang tidak diberikan jam khusus bimbingan
dan konseling karena disekolah ini mengutamakan pelajaran yang
sifatnya kejuruan dan menuntut anak cenderung untuk mengusainya
sehingga jam pelajaran pun terporsir semua.
(IGP1/WWC1/34-41/2013)

Selanjutnya hal senada juga diutarakan oleh IGP2 yaitu:

Kalo faktor penghambat rasa-rasanya tidak ada, paling- paling
keterbatasan waktu untuk menyampaikan materi. Ya maklum saja
karena disini tidak ada jam khusus pelayanan bimbingan dan
konseling.
(IGP2/WWC1/30-34/2013)



Kendala lainnya juga diutarakan oleh IKS, seperti  yang dikutip oleh

penulis pada wawancara yaiutu:

Kita kan berdasarakan aturan itu.. 150 itu satu guru BK tapi karena
guru kita kurang tentu mereka membidangi lebih dari seharusnya.
Memang kita utamakan lebih dari guru yang PNS dulu nanti baru
ke guru yang non PNS kan gitu.
(IKS/WWC1/86-91/2013)

Lebih lanjut IGP1 mengatakan bahwa di dalam melaksanakan

layanan bimbingan konseling menemui beberapa kendala, namun IGP1

mempunyai cara tersendiri di dalam mengatasi kendala atau hambatan

yang ditemui. Hal ini dapat di ketahui dari:

Melakukan pendekatan secara psikologis
(IGP1/WWC1/49-50/2013)

Begitu juga dengan yang ditemukan oleh IGP2 ketika ada beberapa

kendala yang ditemui ketika proses bimbingan konseling, IGP2

mengatakan:

Dengan mengingatkan, maklum terkadang yang namanya manusia
biasa bisa lupa. Misal ketika ada siswa yang bermalsah dengan mata
pelajaran tertentu, terkadang guru bersangkutan tidak memhami dan
mengerti apa yang dialami siswa namun terus saja memaksakan, nah
saat itulah kami mengingatkan.
(IGP2/WWC1/36-45/2013)

Selain kendala yang dijumpai oleh guru pembimbing di SMK Negeri

4 Pekanbaru pada efektivitas pengelolaan waktu pelayanan bimbingan

konseling peneliti juga menemukan faktor pendukung yang dijumpai

seperti adanya kerjasama yang dilakukan oleh guru pembimbing kepada



pihak-pihak terkait. Berkenaan dengan kerjasama sebagai faktor

pendukung dapat lihat pada:

Tentunya minat peserta didik dan juga kerja sama dari semua
kalangan yang terlibat didalamnya. Juga pendekatan kita sebagai
guru pembimbing, sperti yang saya katakan tadi saya ingin
menghilangkan opini negatif tentang bk. Yah salah satunya dengan
mengadakan pendekatan dan memberikan pemahaman..
(IGP1/WWC1/42-49/2013)

Lebih lanjut IGP1 mengatakan:

Iya tentu saja, kita semua bekerja sama mulai dari personil sekolah
yang terlibat didalamnya, baik itu guru mata pelajaran, osis, dan
personil sekolah apapun bentuknya itu.
(IGP1/WWC1/50-54/2013)

Selanjutnya disampaikan oleh IGP2 sebagai berikut:

Kerjasama antar guru BK dengan guru mata pelajaran dan serta
personil sekolah lainnya
(IGP2/WWC1/34-36/2013).

Selain itu IGP2 mengatakan berkenaan faktor pendukung yakni

dengan mengatakan:

Ada. Yaitu dengan bersama sama memberikan pengawasan terhadap
peserta didik. Bahkan sampai melakukan monitoring melalu wali
murid sekaligus. Artinya selain terkait dengan personil dalam
sekolah kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang ada
keterkaitan dengan peserta didik.
IGP2/WWC1/45-52/2013).

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa efektivitas

pengelolaan waktu pelayanan bimbingan konseling di SMA Negeri 12

Pekanbaru terdapat faktor yang mempengaruhi pengelolaan waktu



pelayanan BK diantaranya adalah waktu untuk kegiatan bimbingan

konseling dan juga jumlah guru pembimbing yang tidak sesuai dengan

jumlah siswa.

C.  Analisi Data

1. Efektifitas Pengelolaan Waktu Pelayanan Bimbingan Konseling di
SMK Negeri 4 Pekanbaru.

a. Analisis hasil wawancara

Temuan dari peneliti bahwa efektivitas pengelolaan waktu di SMK

Negeri 4 Pekanbaru belum sampai kepada hasil yang diinginkan. Hal ini

terjadi karena minimnya tenaga pengajar bimbingan konseling serta

keterbatasannya waktu yang dialokasikan untuk kegiatan bimbingan dan

konseling. Hal ini dilihat dari tiada diberikannya guru pembimbing jam

khusus untuk memberikan layanan bimbingan konseling kepada siswa

sehingga guru pembimbing hanya bisa mengisi jam kosong oleh guru mata

pelajaran.

2. Faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pengelolaan Waktu
Pelayanan Bimbingan Konseling di SMK Negeri 4 Pekanbaru.

a. Analisis hasil wawancara

Temuan peneliti yang berikutnya adalah mengenai factor yang

mempengaruhi efektivitas pengelolaan waktu pelayanan bimbingan

konseling yang disebakan karena sedikitnya jumlah waktu yang tersedia,

dan juga keterbatasan tenaga pengajar bimbingan konseling namun diluar

itu semua juga terdapat bentuk kerjasama pada sebuah instansi di SMK



Negeri 4 Pekanbaru sehingga dengan adanya kerja sama yang tercipta

antara personil sekolah dapat mempermudah dalam pelaksanaan

bimbingan konseling.


