
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar siswa aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

pengetahuan, mental, serta keterampilan yang diperlukannya dalam menjalani kehidupan.

Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

Pendidikan dibagi menjadi tiga jalur yaitu pendidikan formal, nonformal dan
informal. Pendidikan formal yaitu”jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi”.
Pendidikan nonformal adalah”merupakan jalur pendidikan diluar pendidikan formal
yang dilaksakan secara terstruktur dan berjenjang”, pendidikan informal yaitu”
pendidikan yang dilakukan keluarga dan lingkungan”.1

Undang-Undang Sisdiknas pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan nonformal

diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang

berfungsi sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka

mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan

potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan keterampilan

fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Ada beberapa macam pendidikan nonformal yang dapat diselenggarakan sebagaimana

dinyatakan pada pasal 26 ayat 3 yaitu: Pendidikan nonformal meliputi pendidikan anak usia

dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain

yang ditujukan untuk kemampuan peserta didik.2

1 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, (Jakarta: Sinar Grafika Cet I, 2003),
h.2.

2 Moh. Alifuddin, Kebijakan Pendidikan Nonformal, (Jakarta: Magnascript Publishing, 2011), h. 46.

1



Lebih jauh dijelaskan tentang pendidikan nonformal oleh Moh. Alifuddin sebagai

berikut:

Pendidikan nonformal yang diselenggarakan juga dapat berupa lembaga kursus,
lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis
taklim. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program
pendidikan formal melalui proses penilaian penyetaran oleh lembaga yang ditunjuk
oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan.3

Berdasarkan hal di atas, ada kelompok belajar  berkembang menjadi lembaga-

lembaga yang mengadakan pendidikan nonformal diluar sekolah. Lembaga tersebut

berkembang sehingga  siswa pada sekolah-sekolah formal sangat antusias mengikutinya.

Siswa mengikuti dengan alasan untuk menambah pengetahuan di sekolah formal selain itu

orang tua siswa juga mendukung, padahal biaya yang dikeluarkan mahal.

Visi lembaga bimbingan belajar adalah menjadi lembaga bimbingan belajar dan

terbaik seIndonesia. Sedangkan misinya juga sangat meyakinkan masyarakat yaitu

mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan budaya

belajar, menghasilkan siswa berprestasi tingkat nasional dan internasional, melakukan inovasi

pembelajaran melalui terobosan revolusi belajar dan teknologi informasi. Dengan visi dan

misi yang sangat hebat tersebut ditambah promosi yang enak didengar maka semakin hari

semakin laku dan pemintaan juga makin pesat.

Di Kota Pekanbaru dapat ditemukan bukti makin menjamurnya bimbingan belajar,

yaitu di sekitar jalan Arengka sampai Jl H.R Soebrantas panam.

Tabel I.1
Nama- Nama Lembaga Bimbel

No Nama Lembaga Alamat
1. Quantum  Revolution Jl.Arengka
2. Bimbel Plus Quin –Bac Jl. Arengka
3. Ganesha Operation Jl.HR. Soebrantas
4. Quantum Star Jl.HR. Soebrantas No.84 – Panam
5. Gadjah Mada Jl.HR.Soebrantas Tabek Gadang

3Ibid, h. 47.



6. Primagama Jl.HR.Soebrantas No. 177- Panam
7. International Language Education

Centre
Jl.HR.Soebrantas

Sumber data: observasi awal

Keikutsertaan siswa di lembaga Bimbel, perlu disikapi oleh personil sekolah dengan

bijaksana, termasuk guru pembimbing. Guru pembimbing sebagai pelaksana layanan

Bimbingan Konseling sebenarnya berperan dalam membantu siswa menyiapkan diri dalam

belajar. Oleh sebab itu guru pembimbing perlu jelas apa peranannya dalam melihat

keikutsertaan siswa di lembaga bimbel yang berada di luar sekolah.

Berdasarkan studi pendahuluan  yang penulis lakukan di SMPN 8 Pekanbaru,

ditemukan gejela- gajala sebagai berikut:

1. Siswa sangat antusias mengikuti lembaga bimbel yang ada di luar  sekolah.

2. Semakin banyaknya siswa yang ikut lembaga bimbel.

3. Siswa  yang mengikuti kegiatan  di lembaga bimbel karena kemauan sendiri.

4. Siswa merasa nyaman belajar di lembaga bimbel  karena adanya jaminan  lulus UN

5. Orang tua mendukung anaknya ikut lembaga bimbingan belajar.

6. Guru pembimbing peduli dengan keikutsertaan siswa dalam Bimbel.

Melihat  gejala-gejala di atas maka  penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul skripsi ini dengan Peran Guru Pembimbing Terhadap Keikutsertaan Siswa

dalam Bimbingan Belajar Di Luar Sekolah (studi kasus di SMPN 8 Pekanbaru)

B.  Penegasan Istilah

Untuk  menghindari kesalahpahaman dalam memilih judul penelitian ini maka perlu

adanya  penegasan istilah.

1. Peran

Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.4

4 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 751.



2. Guru Pembimbing

Adalah guru yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak

secara utuh dalam kegiatan bimbingan terhadap sejumlah peserta didik.5

3. Keikutsertaan

Adalah berpartisipasi. Maksudnya keikutsertaan siswa dalam bimbingan belajar di

luar sekolah untuk menambah ilmu pengetahuan yang diberikan guru di sekolah.

4. Lembaga Bimbingan Belajar

Lembaga bimbingan belajar adalah salah satu lembaga nonformal dalam

pendidikan. Karena nonformal maka lembaga bimbingan belajar berbeda dengan lembaga

formal.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan yang dipaparkan dalam latar belakang masalah bahwa pokok

permasalahan penelitian adalah peran guru pembimbing terhadap keikutsertaan siswa di

lembaga bimbingan belajar di SMPN 25 Pekanbaru, sehingga dapat diidentifikasi

sebagai berikut:

a. Pelaksanaan layanan bimbingan belajar di SMPN 8 Pekanbaru.

b. Peran guru pembimbing terhadap keikutsertaan siswa di lembaga bimbel.

c. Faktor- faktor yang mendukung dan menghambat siswa ikut lembaga bimbel.

d. Perubahan siswa setelah ikut lembaga bimbel.

e. Pengaruh teman yang ikut di lembaga bimbel.

5 Prayitno, Buku III Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMU, (Padang:1997), h. 9.



2. Pembatasan Masalah

Peneliti memiliki keterbatasan dana dan waktu, maka penulis membatasi

masalah dengan memfokuskan pada peran guru pembimbing terhadap keikutsertaan

siswa di dalam bimbel luar sekolah dan faktor- faktor yang mempengaruhi peran guru

Pembimbing terhadap keikutsertaan siswa di lembaga bimbel.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut.

a. Apa peran guru pembimbing terhadap keikutsertaan siswa dalam lembaga bimbel di

luar sekolah?

b. Apa saja faktor-faktor  yang mendukung  dan menghambat   peran guru pembimbing

terhadap keikutsertaan siswa dalam bimbel di luar sekolah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui peran guru pembimbing terhadap keikutsertaan    siswa dalam

Bimbel di luar sekolah.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan        siswa dalam

Bimbel di luar sekolah.



2. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini penulis berharap penelitian ini memiliki

kegunaan diantaranya sebagai berikut:

a. Guru pembimbing agar jelas peranya dalam menyikapi siswa yang ikut serta di

lembaga bimbel sehingga dapat di tindaklanjuti dengan kegiatan layanan BK di

sekolah

b. Agar siswa lebih merasakan peran guru pembimbing dalam memberikan layanan

untuk memilih lembaga bimbel yang baik.

c. Sebagai informasi bagi Jurusan Kependidikan Islam khususnya Prodi Bimbingan

dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dalam mendisain

kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kompetensi kelulusannya.

d. Bagi peneliti sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Tarbiyah

dan Keguruan jurusan Kependidikan Islam prodi Bimbingan dan Konseling

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.


