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KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Peran Guru Pembimbing

a. Pengertian

Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada

individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat

memahami dirinya dan bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan keadaan

lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Dengan demikian individu tersebut

akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya dan memberikan sumbangan yang

berarti kepada masyarakat pada umunya. Bimbingan membantu individu mencapai

perkembangan diri secara optimal sebagai mahkluk sosial.1

Muhammad Surya mengungkapkan bahwa bimbingan adalah suatu proses

pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari bimbingan kepada orang

yang dibimbing agar mencapai kemandiriannya dalam pemahaman diri, penerimaan

diri, dan perwujudandalam mencapai tingkat perkembanga yang optimal dan

penyesuain diri dengan lingkungan.

Guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak secarapenuh dalam kegiatan secara khusus bimbingan dan

konseling terhadap sejumlah peserta didik yang ada di sekolah.

1 Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling Di Sekolah, (Jakarta: Rineke
Cipta, 2008), h.36.



Guru pembimbing sering disebut dengan “konselor sekolah”. Konselor

adalah guru yang mempunyai tugas dan tangung jawab, wewenang dan hak secara

penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik.2

Konselor adalah petugas profesional dengan kompetensi dan karakteristik pribadi

khusus yang diperoleh melalui  pendidikan  profesional  dengan kompetensi

khususnya membantu klien dalam mencapai perkembangan optimal.3

Menurut Tohirin kegiatan bimbingan dan konseling merupakan proses

bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh guru pembimbing (konselor) kepada

individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan tmbal balik antar

keduanya, agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan

menemukan masalah sendiri. Atau proses pemberian bantuan atau pertolongan yang

sistematis dari pembimbing (konselor) kepada konseli (siswa) melalui pertemuan

tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya untuk mengungkap masalah

konseli sehingga konseli dapat melihat masalah sendiri, maupun memecahkan

sendiri masalah yang dihadapi.4

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan adalah salah satu tenaga

pendidikyang profesional yang memiliki kemampuan untuk menjalankan

kewajibannya sesuai dengan profesi yang dimiliki, dan untuk memberi suatu layanan

atau bantuan dalam memecahkan suatu masalah yang dialami dan bisa membawa

klien kearah pemahaman diri dan pemahaman di lingkungan kehidupannya.

a. Fungsi BK

2 Riswani dan Amirah Diniaty, Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling,(Pekanbaru: Suska Pres,2008),
h.5.

3 Yeni Karneli, Tehnik dan Laboratorium konseling (Diktat), (DIP Universitas Negeri Padang 1999),
h21.

4 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: PT Grafindo
Persada,2007),h.26.



Fungsi utama dari bimbingan adalah membantu peserta didik dalam

masalah-masalah belajar yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran

atau penempatan dan juga menjadi perantara dari siswa dalam hubungannya

dengan guru maupun tenaga administrasi. Adapun fungsi bimbingan ada empat

macam:

1) Preservatif: memelihara dan membina suasana dan situtuasi yang baik dan

tetap diusahakan terus bagi lancarnya belajar mengajar.

2) Preventif: mencegah sebelum terjadi masalah

3) Kuratif: mengusahakan pembentukan dalam mengatasi masalah

4) Reabilitas: mengadakan tindak lanjut secara penempatan sesudah diadakan

treatmen yang memadai.5

Menurut Achmad Juntika Nurihsan dan Akur Sudianto bimbingan belajar

adalah membantu peserta didik dalam menghadapi memecahkan masalah-

masalah belajar. Melalui bimbingan belajar guru pembimbing memberi bantuan

kepada peserta didik dengan cara mengembangkan suasana belajar yang kondusif,

agar dapat mengatasi kesulitan belajar dan dapat mengembangkan cara belajar

yang efektif sehingga mencapai hasil belajar yang optimal atau membantu peserta

didik sukses dalam belajar dan mampu menyesuaikan diri terhadap semua

tuntutan sekolah.

Dalam bimbingan belajar, para guru pembimbing berupaya untuk

memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tujuan belajar yang diharapkan.

Sedangkan menurut Prayitno layanan bimbingan belajar ini dimaksudkan untuk

mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegiatan  belajar di sekolah atau di

luar sekolah. Bimbingan ini meliputi tentang cara belajar siswa, kedisiplinan

5Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono Psikologi Belajar (edisi revisi).( Jakarta: Rineka Cipta 2005), h.
117.



waktu, efisiensi buku pelajaran dan cara mengatasi kesulitan pada pelajaran

tertentu. Dari pengertian di atas mengandung arti bahwa dalam layanan

bimbingan belajar kita membantu para siswa agar dapat belajar sebaik mungkin

dengan kemampuan yang dimilikinya.

b. Macam–macam Peran Guru BK

Dalam bimbingan belajar guru pembimbing mempunyai peran sangat

penting. Menurut Sardiman  bahwa peran guru pembimbing adalah:

1) Motivator
Guru harus mampu merangsang, dan memberikan dorongan serta
reinforcemen untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan
suwadaya (aktifitas) dan daya cipta (kreatifitas) sehingga  terjadi dinamika di
dalam proses belajar mengajar.

2) Director
Guru dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa      sesuai
dengan tujuan yang di cita-citakan.

3) Inisiator
Guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar.

4) Falisitator
Guru akan memberikan fasilitas dan kemudahan dalam proses belajar
mengajar.

5) Mediator
Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa

6) Evaluator
Guru mempunyai otoritas untuk melihat prestasi anak didik  dalam  bidang
akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan
bagaimana anak didik berhasil atau tidak.6

Dengan adanya pelayanan bimbingan dan konseling, siswa dapat

memperoleh keuntungan. Kegunaan, manfaat,keuntungan atau jasa yang

diperoleh dari adanya suatu pelayanan merupakan hasil dari terlaksananya fungsi

pelayanan tersebut.

Dalam Undang-undang No 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

6 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar,(Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003), h. 23.



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, mandiri, dan menjadi

warga negara demokratis serta tanggung jawab.  Lebih lanjut dalam PP No

29/1990 Tentang pendidikan menengah Pasal 27 Ayat 2 dikatakan bahwa

bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.7 Hal ini menunjukan bahwa untuk

tercapainya tujuan pendidikan nasional diperlukan terlaksananya layanan

bimbingan dan konseling oleh guru pembimbing.

Prayitno mengemukakan bimbingan konseling (BK) disekolah merupakan

bentuk upaya pendidikan dan dari proses bimbingan dan konseling itu adalah

pendidikan. Selanjutnya SK Mendikbud No 25/O/1995 Tentang petunjuk teknis

ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menyatakan

bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik

secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang

secara optimal, dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar

dan bimbingan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung,

berdasarkan norma-norma yang berlaku. Pelaksanaan BK disekolah adalah pola

17 plus dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

Diagram I.1
Pola layanan BK di sekolah

7 Suhertina Op-Cit hlm 3.



Program BK di sekolah yang menjadi perhatian dan perlu dilaksanakan

guru pembimbing, salah satunya bidang bimbingan belajar. Dalam bidang

bimbingan belajar, menurut Prayitno pelayanan bimbingan dan konseling di SMP

membantu siswa mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik

untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkan, melanjutkan

pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 8

Dalam bidang bimbingan belajar, layanan pembelajaran merupakan salah

satu bentuk layanan yang mesti dilakukan guru pembimbing untuk

mengoptimalkan kemampuan belajar siswa. Lebih lanjut Prayitno mengemukakan

layanan pembelajaran dimaksudkan untuk memungkinkan siswa memahami dan

mengembangkan sikap serta kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi

belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya serta  tuntutan

8 Prayitno dan Erman Amti Op Cit h.279.
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kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan di sekolah.

Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh layanan pembelajaran adalah fungsi

pembeliharaan dan pengembangan.

Lebih rinci materi layanan pembelajaran dalam bidang bimbingan belajar

yang dilaksanakan guru pembimbing meliputi kegiatan pengembangan motivasi,

sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan belajar, program pengajaran,

perbaikan dan pegayaaaan. Jadi pembimbing memiliki kewajiban untuk

membantu siswa terbebas dari permasalahan belajarnya dengan melaksanakan

layanan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan permasalahan siswa.

2. Lembaga Bimbingan Belajar

a. Pengertian Lembaga Bimbel

Lembaga bimbingan belajar (bimbel) adalah lembaga pendidikan nonformal

yang berada diluar sekolah, yang menyelenggarakan pelajaran bagi SMP dan SMU

sesuai dengan kurikulum nasional yang digunakan oleh SMP dan SMU pada

umumnya dalam pengorganisasiannya lembaga bimbel dikategorikan sebagai

kursus.9

Seperti dijelaskan dalam Undang-undang Sisdiknas Pasal 26 Ayat I

ditegaskan bahwa:

pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan
layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan pelengkap
pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pada ayat
selanjutnya dijelaskan bahwa pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan
potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan
keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.10

b. Pelayanan dalam Bimbel

9 Buku Panduan VII Bimbingan Belajar Quantum Revolution, Quantum Press, 2008, h, 2.
10 Moh Alifuddin Op-Cit, h. 45.



Untuk menarik minat siswa mengikuti bimbel, lembaga bimbel

mengupayakan pelayan terbaik dari segi kualitas staf pengajar, perlengkapan sarana

dan fasilitas belajar serta metode belajar yang bervariasi. Selain itu adapula lembaga

bimbel yang membuat sendiri mata pelajaran yang digunakan siswa ketika proses

bimbel itu berlangsung. Contohnya Quantum Revulotion (QR) yang menyusun buku

panduan Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Ingris yang disusunnya

sesuai dengan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2004.

Buku pelajaran tersebut  disusun secara sistematik, jelas dan menggunakan

teori yang singkat, ditampilkan beberapa metode penyelenggaraan soal dengan

istilah the spirit of learning yang menunjukan Quantum Revolution (QR) sebagai

lembaga bimbel memiliki “kehebatan” dalam menyelesaikan soal secara kilat

dengan rumus atau metode tertentu yang telah dirumuskan.11 Berdasarkan uraian

diatas dapat dilihat bahwa lembaga bimbel memiliki perbedaan dengan sekolah

sebagai pendidikan formal.

c. Kegiatan Belajar di Lembaga Bimbel

Program yang diberikan lembaga bimbel kepada siswa lebih banyak berupa

pengajaran perbaikan dan pengayaan, yaitu latihan soal-soal dari materi dalam mata

pelajaran yang diterima siswa disekolah. Untuk siswa kls III ada program “try out”

yaitu uji coba ujian UN yang diselenggarakan lembaga bimbel dengan menggunakan

soal-soal UN. Tahun sebelumnya atau soal yang dibuat lembaga tersebut. Suasana

ujian dan pengolahannya seperti UN yang sebenarnya, hasil ujian diberikan kepada

siswa yang dapat memprediksi siswa berhasil atau tidak masuk di SMA yang mereka

inginkan. Mata pelajaran yang banyak menjadi pilihan siswa dalam mengikuti

11 Buku Panduan VII SMP Bimbingan Belajar Quantum Revolution. QR Press, 2009, h.55.



bimbel adalah Mata Pelajaran yang masuk dalam ujian UN seperti, Matematika,

IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. 12

Bagi siswa yang tidak mengerti dan ketinggalan materi pelajaran lembaga ini

sangat membantu menyelesaikan soal-soal yang tidak dipahami. Konsultasi belajar

siswa setiap saat diluar jam belajar. Konsultasi dapat berupa konsultasi pr, pelajaran

yang dianggap sulit dan yang lainnya. Hal ini seperti dijelaskan oleh Heryanto

Suttedja: Bila anak sampai tertinggal dalam pelajaran, ia harus segera dibantu untuk

mengejar ketinggalan tersebut. Lembaga merupakan pilihan yang dianjurkan bila

keterbelakangan anak itu sudah bersifat parah atau diluar kemampuan anak. 13

Jadi lembaga Bimbel masih di anggap sangat  perlu untuk membantu siswa

yang mengalami kesulitan dalam belajar.

2. Keikutsertaan Siswa di Lembaga Bimbel

a. Alasan Siswa Mengikuti Lembaga Bimbel

Salah satu usaha siswa untuk mengatasi permasalahan rendahnya hasil belajar

adalah ikut serta di lembaga pendidikan nonformal yang melaksanakan bimbingan

belajar diluar sekolah, yang disebut lembaga bimbel.

Menurut Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar

sekolah (dalam UU RI No 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional),

diadakannya pendidikan diluar sekolah adalah untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Jadi adanya

lembaga bimbel menunjukan belum cukupnya sekolah memenuhi kebutuhan siswa

untuk belajar. 14

12Buku Panduan Khusus IX SMP Kupas Tuntas Uian Nasional Bimbingan Belajar Quantum
Revolution. Quantum Press, 2009, h. 3.

13 Heriyanto Suttedja, Mengapa Anak Anda Malas Belajar?. (Jakarta :  Gramedia, 1991), h.112.
14 Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No 261/U/1999. Tentang Penyelenggaraan

Kursus.



Selanjutnya dalam pendidikan luar sekolah, lembaga bimbel dikategorikan

sebagai kursus. PP No 33 Tahun 1991 Pasal 14 menyebutkan khursus

diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan

diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan ketingkat atau kejenjang

pendidikan yang lebih tinggi. Lebih lanjut dalam Keputusan Mendikbut RI No.

262/U/1999 diatur bahwa kurikulum yang digunakan dalam proses belajar

dilembaga bimbel adalah kurikulum nasional dan kurikulum kursus itu sendiri.

Tenaga kependidikan terdiri atas pengelola/penyelenggara, tenaga pendidik, teknisi

sumber belajar, pelatih, penguji, pustakawan dan laboran. Mengenai sarana diatur

bahwa setiap lembaga kursus di wajibkan memiliki srana dan prasarana belajar yang

diperlukan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan jenis khursus yang di

selenggarakan. Selain itu juga diatur bahwa warga belajar merupakan sumber dana

penyelenggaraan kursus yang berarti siswa dikenai iuran kursus untuk dapat

mengikuti bimbel.15

Dari penelitian yang telah di laksanakan oleh Amirah Diniaty tentang

keikutsertaan siswa di lembaga bimbel adalah untuk mengatasi kesulitan belajar.

Bagi siswa kelas IX yang mengikuti bimbel lebih banyak bertujuan untuk mencapai

hasil belajar yang baik dan bisa diterima di SMA yang diharapkan.Sementara pada

siswa kelas VIII untuk mengatasi kesulitan belajar dan memperoleh materi pelajaran

baru dan lebih mendalam dari pada yang ada di sekolah.Sedangkan pada siswa kelas

VII selain untuk mengatasi kesulitan belajar,adalah menyesuaikan diri dengan

teman-teman yang ikut lembaga bimbel. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa

tujuan utama mengikuti bimbel adalah untuk mengatasi kesulitan mereka dalam

belajar terutama pada kelas VIII. Lembaga bimbel merupakan tempat siswa

15 Ibid.



mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang mereka rasakan di Sekolah. Hal ini

menggambarkan bahwa program pengajaran di sekolah tidak banyak memberikan

pengajaran perbaikan/remedial untuk mengatasi kesulitan belajar siswa, sehingga

mereka manfaatkan lembaga nonformal yaitu bimbel diluar Sekolah.16

Hal di atas menunjukkan arti penting dan bermanfaatnya lembaga bimbel

dalam membantu peran sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar siawa. Namun

disisi lain keberadaan lembaga bimbel juga memberi arti peran Sekolah belum

cukup dalam melayani proses pembelajaran siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat

prayitno bahwa: ”pengajaran di kelas-kelas  saja ternyata tidak cukup memadai

untuk menjawab tuntutan penyelenggaraan pendidikan yang luas dan mendalam”.17

Kenyataan lain adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan formal terutama

sekolah negeri memiliki keterbatasan dari berbagai segi, seperti waktu pengajaran

yang terbatas,sarana –prasarana yang masih kurang memadai, tenaga pengajar

dengan yang kuantitasnya tidak sebanding dengan siswa, dan adanya kurikulum

yang padat dan harus dikejarkan pencapaian targetnya oleh guru. Kondisi semacam

inilah yang memungkinkan timbulnya kesulitan- kesulitan bagi siswa dalam belajar.

Mengenai ini Holt dalam Prayitno mengemukakan bahwa:

Sekolah mungkin merupakan tempat yang kurang menguntungkan  bagi
anak-anak,remaja dan pemuda. Dengan demikian keberadaan lembaga
bimbel dapat dijadikan alternatif penyelenggara pendidikan yang
menguntungkan bagi siswa dalam mencapai hasil belajar yang maksimal.18

Selanjutnya siswa kelas IX yang mengikuti bimbel lebih banyak bertujuan

untuk mencapai hasil belajar yang baik, lulus UN dan di terima di SMA yang

diharapkan.

16 Amirah Diniaty, 2001. Keikutsertaan Siswa Pada Lembaga Bimbingan Belajar Dalam Kaitannya
Dengan Motivasi Berprestasi, Kemampuan Dan Masalah Belajar Serta Peranan Guru Pembimbing di SMUN I
Padang, h. 81.

17 Prayitno dkk, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. (Jakarta: Dekdikbud Dirjen Dikti PP LPTK,
1994), h. 33.

18Ibid, h. 37.



b. Bentuk Kegiatan Belajar di Lembaga Bimbel

Siswa yang mengikuti bimbel memilih mata pelajaran tertentu yang mereka

ikuti di lembaga bimbel.untuk  siswa kelas VII dan VIII mengikuti pelajaran yang

mereka anggap sulit di Sekolah, Sedangkan bagi siswa kelas IX ,mata pelajaran yang

diikuti di bimbel ada dalam bentuk-bentuk paket berisi mata pelajaran yang masuk

di UN yaitu Matematika,IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Mata pelajaran

yang banyak di ikuti siswa di lembaga bimbel merupakan mata pelajaran yang

berkaitan dengan kelanjutan pendidikan mereka di SMA.

Hurlock (1992) mengemukakan siswa sangat memperhatikan relevansi atau

nilai praktis dari berbagai mata pelajaran dan biasanya siswa lebih menaruh minat

pada pelajaran- pelajaran yang nantinya akan berguna dalam bidang pekerjaan yang

di pilihnya.

Pendapat Hurlock di atas merupakan tujuan akhir yang di siapkan siswa

dalam mengikuti bimbel. Tujuan jangka pendek  yang hendak mereka raih adalah

sukses masuk SMA yang mereka inginkan. Dengan demikian mata pelajaran yang

mereka ikuti di bimbel adalah mata pelajaran yang masuk  UN, dengan demikian

mereka dapat nilai yang memuaskan ketika lulus sekolah, sehingga dapat memilih

Sekolah yang mereka inginkan.

c. Penggunaan Waktu dalam Kegiatan Bimbel

Siswa mengikuti bimbel  pada sore  hari sesudah pulang sekolah. Ini sesuai

dengan kondisi waktu mereka untuk belajar di sekolah yaitu pagi hari.Waktu

pelaksanaan bimbel pada siswa menyesuaikan dengan waktu belajar mereka di

sekolah yaitu pulang sekolah sekolah siang hari. Hal ini memang seharusnya

demikian karena lembaga bimbel merupakan lembaga pendidikan nonformal yang



diselenggarakan di luar sekolah  dan siswa harus mengutamakan mengikuti kegiatan

belajar di sekolah dulu.

Intensitas pertemuan dengan dengan instruktur/guru di lembaga bimbel tidak

setiap hari seperti proses belajar mengajar di sekolah. Pertemuan dilakukan

tergantung siswa memilih jadwal belajar yang telah ditentukan oleh bimbel tersebut.

QR menawarkan pilihan belajar pada hari Jumat- Sabtu jam 14.45-16.15 WIB dan

16.30-18.00 WIB ,hari Senin-Rabu-Sabtu jam16.30-18.00 WIB atau19.00-20.30

WIB dan hari Senin-Selasa-Rabu- Kamis jam 16.30-18.00 WIB  atau 19.00-20.30

WIB. Pertemuan dilakukan siswa sebagian besar adalah  empat kali dalam

seminggu.

Pertemuan empat kali seminggu untuk setiap mata pelajaran di rasa cukup

karena setiap pertemuan yang dibahas satu mata pelajaran dan membuat siswa tidak

terlalu jenuh.  Siswa juga bisa konsultasi pada instruktur tentang pelajaran di sekolah

yang dianggap sulit serta konsultasi PR di luar jam belajar. Sebagian  siswa merasa

senang  belajar dengan instruktur karena ramah, masih muda, mau mendengarkan

curhat siswa dan sekaligus sebagai motivator bagi siswa.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelenilitian yang digunakan sebagai perbandingan

dan menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian

yang penulis lakukan belum pernah diteliti oleh orang lain. Peneliti terdahulu yang relevan

pernah dilakukan oleh diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Amirah Diniaty, Tesis S2 Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas

Negeri Padang pada tahun 2001 dengan judul: Keikutsertaan Siswa pada Lembaga

Bimbingan Belajar dalam Kaitannya dengan Motivasi Berprestasi, Kemampuan dan

Masalah Belajar serta Peran Guru Pembimbing di SMUN I Padang.Berdasarkan dari



hasil penelitian  tersebut, dapat disimpulkan bahwa  tujuan siswa yang mengikuti

bimbel adalah untuk mengatasi kesulitan belajar. Siswa menilai lembaga bimbel lebih

baik secara signifikan dari pada sekoah pada aspek guru, suasana belajar, materi

pelajaran, metode mengajar dan fasilitas belajar. Keuntungan mengikuti bimbel

adalah lebih menguasai materi pelajaran,dan lebih cermat mengikuti penjelasan guru

di Sekolah. Kerugiannya adalah kekurangan waktu belajar di rumah. Siswa yang

sedang ikut bimbel mengalami masalah belajar dalam jumlah yang kecil, dibanding

siswa yang pernah maupun yang belum pernah. Jumlah masalah belajaryang dialami

siswa yang sedang mengikuti bimbel ternyata lebih rendah dibandingkan siswa

lainnya, namun perbedaan ini tidak signifikan.

2. M. Hanafi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau pada tahun 2011

meneliti dengan judul: ”Peran Guru Pembimbing terhadap Permasalahan Belajar

Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri I Kampar. Kesimpulan peneliti mengatakan

bahwa peran guru pembimbing terhadap permasalahan siswa adalah melakukan

diagnosis, mengidentifikasi masalah keseluruhan siswa, memotivasi dan

melaksanakan remedial. Pelaksanaan mengatasi masalah belajar siswa di Sekolah

menengah atas Negeri I Kampar belum begitu terlaksana karena kurangnya kerja

sama.

Dari kedua penelitian diatas  Amirah Diniaty  fokus kepada  keikutsertaan siswa di

lembaga bimbel untuk mengatasi kesulitan belajar, sedangkan penulis  meneliti pada peran

guru pembimbingnya. Sedangkan  M.Hanafi meneliti tentang permasalahan siswanya.Oleh

karena itu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini belum pernah diteliti

oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

C. Konsep Operasional



Untuk memudahkan pengukuran terhadap peran guru pembimbing terhadap

keikutsertaan siswa dilembaga bimbel tersebut perlu dioperasionalkan dalam bentuk

indikator-indikator.

Indikator peran guru pembimbing terhadap keikutsertaan siswa di lembaga bimbel

dapat dilihat dari:

1. Informator, guru pembimbing menginformasikan tentang Bimbel luar sekolah.

2. Organisator, guru pembimbing mengorganisasikan siswa yang ikut Bimbel di luar

sekolah.

3. Motivator, guru pembimbing memotivasi untuk ikut Bimbel diluar sekolah.

4. Inisiator, guru pembimbing sebagai pencetus ide dalam Bimbel luar sekolah.

5. Evaluator, guru pembimbing menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik

maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan anak didiknya berhasil

atau tidak.

Indikator faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran guru pembimbing

terhadap keikutsertaan siswa dalam bimbel luar sekolah:

1. Faktor pendukung

A. Guru pembimbing bekerjasama dengan orang tua siswa

B. Guru pembimbing bekerjasama dengan guru mata pelajaran

2. Faktor penghambat

a. Guru pembimbing menemukan kendala- kendala bagi siswa yang ikut bimbel


