
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan proses esensial untuk mencapai tujuan dan cita-cita pribadi

individu. Secara filosofis dan historis pendidikan menggambarkan suatu proses yang

melibatkan berbagai faktor dalam upaya mencapai kehidupan yang bermakna baik bagi

individu maupun masyarakat pada umumnya. Di dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003

Bab II 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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.1

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk

membina kepribadianya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.

Dalam perkembangannya istilah pendidikan atau paedagogie berarti bimbingan atau

pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.2

Bimbingan konseling salah satu komponen dari pendidikan kita, mengingat bahwa

bimbingan konseling adalah suatu kegiatan bantuan dan tuntutan yang diberikan kepada

individu pada umumnya, dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan

mutunya. Hal ini sangat relevan jika dilihat dari perumusan bahwa pendidikan itu adalah

merupakan usaha sadar yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi-

potensinya (bakat, minat, dan kemampuannya). Kepribadian menyangkut masalah perilaku

1 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006,  h. 3
2 Ibid, h. 1



atau sikap mental dan kemampuannya meliputi masalah akademik dan keterampilan. Tingkat

kepribadian dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang merupakan suatu gambaran mutu

dari orang yang bersangkutan.3

Istilah bimbingan konseling sudah sangat popular dewasa ini, bahkan  sangat penting

peranannya dalam sistem pendidikan kita, ini semuanya terbukti karena program bimbingan

konseling telah dimasukkan dalam kurikulum dan bahkan merupakan ciri khas dari

kurikulum SMP dan SMA/SMK tahun, 1975, 1984, 1994, dan KTSP diseluruh indonesia.4

Namun dasar  pertimbangan atau pemikiran tentang penerapan program bimbingan konseling

di sekolah, bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya landasan hukum (perundang-

undangan) atau ketentuan di atas, tapi yang lebih penting adalah menyangkut upaya

memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai

tugas-tugas perkembangannya.

Peserta didik sebagai individu sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi

(becoming), yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai

kematangan tersebut, peserta didik memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang

memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya juga pengalaman

dalam menentukan arah kehidupannya, di samping itu terdapat suatu keniscayaan bahwa

bahwa proses perkembangan individu tidak berlangsung secara mulus atau steril dari

masalah. Dengan kata lain proses perlembangan individu tidak selalu berjalan dalam alur

lurus atau searah dengan potensi harapan dan nilai-nilai yang dianut.5

3 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di sekolah, Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2008. h. 1

4 Ibid, h. 2
5 Mamat Supriatna, Bimbingan Konseling Berbasis Kompetensi, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, h. 61



Perkembangan peserta didik tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik fisik, psikis

maupun sosial. Sifat inherent lingkungan adalah perubahan. Perubahan yang terjadi dalam

lingkungan dapat memerlukan gaya hidup warga masyarakat. Apabila perubahan yang terjadi

itu sulit diprediksi, atau di luar jangkauan kemampuan, maka akan melahirkan diskontinuitas

perkembangan, masalah-masalah pribadi atau penyimpangan perilaku. Perubahan lingkungan

yang diduga memengaruhi gaya hidup, dan diskontinuitas perkembangan tersebut di

antaranya: ledakan penduduk, pertumbuhan kota-kota kesenjangan tingkat sosial ekonomi

masyarakat, revolusi informasi, pergeseran  fungsi atau struktur keluarga, dan perkembangan

struktur masyarakat agraris ke industri. Iklim lingkungan yang kurang sehat ternyata

mempengaruhi perkembangan pola perilaku gaya hidup peserta didik  (terutama usia remaja)

yang cenderung menimpang kaidah-kaidah moral, seperti tata tertib sekolah, tawuran,

meminum minuman keras, narkoba, dan pergaulan bebas.

Penampilan perilaku  remaja seperti di atas sangat tidak diharapkan karena tidak

sesuai dengan sosok pribadi manusia indonesia yang dicita-citakan seperti tercantum dalam

tujuan pendidikan nasional.

Undang Undang No. 20 Tahun 2003: (1) beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang
Maha Esa; (2) berakhlak mulia; (3) memiliki pengetahuan dan keterampilan; (4) memiliki
kesehatan jasmani dan rohani; (5) memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri; serta (6)
memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.6

Tujuan ini mempunyai implikasi bagi semua jenjang jenis, dan jalur pendidikan untuk

memantapkan proses pendidikannya ke arah pencapaian tujuan memantapkan proses

pendidikannya ke arah pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Proses pendidikan akan

berhasil dengan baik apabila mengintegrasikan tiga komponen pokoknya, yaitu (1) bidang

6 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung, Fokusindo Mandiri 2012, h 67



kepemimpinan atau administrasi; (2) bidang pengajaran; dan (2) bidang bantuan terhadap

siswa atau bimbingan konseling.

Sesuai dengan trend (kecenderungan) model bimbingan konseling yang dikembangkan

adalah yang berbasis tugas-tugas perkembangan, yaitu yang berorientasi kepada upaya

memfasilitasi potensi peserta didik yang meliputi aspek personal, sosial, akademik, dan karir.

Agar siswa mencapai perkembangan yang optimal dan selaras dengan tujuan pendidikan

nasional7

Studi ini berkaitan dengan dukungan sistem dalam pelayanan bimbingan konseling,

dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan,

memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui

pengembangan profesional; hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli,

masyarakat yang lebih luas; manajemen program; penelitian pengembangan.8

Dukungan sistem terdiri dari dua aspek yaitu aspek pemberian layananan, aspek

kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk memantapkan,

memelihara dan meningkatkan mutu program bimbingan konseling melalui kegiatan-kegiatan

pengembangan program, pengembangan staf, pemampaatan sumber daya masyarakat, dan

pengembangan penataan kebijaksanaan. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Pekanbaru

merupakan lembaga pendidikan yang mengimplementasikan dukungan sistem dalam

meningkatkan pelayanan bimbingan konseling sebagai upaya untuk memantapkan,

meningkatkan dan memelihara pelayanan bimbingan konseling. Namun dari pengamatan

awal  (studi pendahuluan) penulis menemukan gejala gejala sebagai berikut :

7 Ibid, h. 63
8 Syamsu Yusuf, Landasan Bimbingan dan Konseling, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, h. 31



1. Masih ada sebagian siswa belum mendapatkan layanan bimbingan konseling yang

maksimal.

2. Masih ada siswa yang belum memahami potensi dan bakat dirinya.

3. Evaluasi bimbingan konseling masih ada yang belum ditindaklanjuti.

4. Stakeholder sekolah belum dimaksimalkan keterlibatannya dalam perencanaan program

layanan bimbingan  konseling.

5. Masih ada sarana dan  pra sarana yang belum tersedia.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik  untuk melakukan penelitian dengan

judul: “Implementasi Kegiatan Manajemen oleh Guru Pembimbing dalam Pelayanan

Bimbingan Konseling di SMP Negeri 12  Pekanbaru’’

B. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kesalah

pahaman dalam  penafsirkan istilah-istilah dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan

arti dari berbagai istilah yang ada sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah penerapan, atau pelaksanaan.9 Dalam artian lain  adalah suatu

konsep, kebijakan, atau, inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak,

baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.10 Implementasi yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi dukungan sistem dalam pelayanan

bimbingan konseling di SMP Negeri 12 Pekanbaru.

2. Kegiatan manajemen

9 Pius A Partanto, dan  M Bahlan Al Barry, Kamus Istilah Populer, Surabaya: Arkola, 2001, h. 247
10 E Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tinggkat Satuan Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h. 178



Kegiatan manajemen adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memantapkan,

memelihara, serta meningkatkan program bimbingan konseling.11

3. Pelayanan

Menurut Fred Luthans dalam Moenir pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan

kebutuhan melalui aktivitas orang, yang menyangkut segala usaha yang dilakukan orang

lain dalam rangka mencapai tujuannya.12 Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan

bimbingan  konseling di SMP Negeri 12 Pekanbaru.

4. Bimbingan  Konseling

Bimbingan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan

oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau

hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan

melihat dan menentukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri.13

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dan gejala-gejala yang telah penulis uraikan di

atas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

a. Pemampaatan sumber daya masyarakat belum meningkatkan pelayanan bimbingan

konseling

b. Kebijakan kepala sekolah yang mendukung program bimbingan konseling belum

memantapkan pelayanan bimbingan konseling yang optimal

11 Ahmad  Juntika Nurihsan, Bimbingan dan  Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan, Bandung: PT
Refika Aditama, 2007, h. 47

12 www.majalahpendidikan.com/2011/11pengertian-pelayanan.html/28/04/2013
13 Tohirin, Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integral, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h.
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c. Penyusunan program bimbingan konseling yang sesuai dengan kebutuhan siswa belum

mengoptimalkan perkembangan siswa.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi, seperti yang telah dikemukakan

dalam identifikasi masalah, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada implementasi

kegiatan manajemen dalam pelayanan bimbingan konseling dan faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi kegiatan manajemen dalam pelayanan bimbingan konseling

SMP Negeri 12 Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah penelitian, maka

masalah pokok dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

a. Bagaimana implementasi kegiatan manajemen oleh guru pembimbing dalam

meningkatkan bimbingan konseling di SMP Negeri 12 Pekanbaru?

b. Apa faktor yang mempengaruhi implementasi kegiatan manajemen oleh guru

pembimbing dalam pelayanan bimbingan konseling SMP Negeri 12 Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalalah

sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui aspek kegiatan manajemen  dalam pelayanan bimbingan konseling

di SMP Negeri12 Pekanbaru



b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kegiatan manajemen dalam pelayanan

bimbingan konseling di SMP Negeri 12 Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangan karya ilmiah bagi perpustakaan UIN

Suska Riau.

b.  Secara akademis, sebagai syarat untuk menyelesaikan masalah pedidikan program S1 di

bidang studi bimbingan konseling yang penulis tekuni

c. Sebagai pengembangan ilmu bimbingan konseling sebagai jurusan penulis

d. Sebagai wawasan penambahan keilmuan dalam bidang bimbingan konseling.


