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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan

peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam

lingkungan pendidikan. Interaksi pendidikan berfungsi membantu

pengembangan seluruh potensi, kecakapan dan karakteristik peserta didik yang

berkenaan dengan aspek kognitif, afektif dan psikomotornya.

Pendidikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan,

pengembangan bakat minat anak didik yang dilakukan secara sistematis dan

terorganisasi. Pendidikan juga merupakan usaha yang bersifat mendidik,

membimbing, membina, memperngaruhi, dan mengarahkan dengan

seperangkat ilmu pengetahuan. Dengan demikian, pendidikan dapat dilakukan

secara formal maupun informal.1

Pendidikan yang bermutu diharapkan dapat menghasilkan keunggulan

Sumber Daya Manusia, tidak hanya dari aspek akademik, tetapi juga dalam

aspek: seni, olahraga, dan keterampilan untuk dapat hidup dalam masyarakat

yang selalu mengalami perkembangan. Karena aspek akademik perlu

diimbangi oleh aspek non akademik yang saling menunjang dan berjalan

secara beriringan.

1 Herabudin, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 2009. h.
22.
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Sistem pendidikan nasional yang hanya berorientasi pada prestasi

akademik justru akan menimbulkan rasa frustasi bagi peserta didik. Tekanan

psikologis diberikan oleh sekolah, lingkungan dan keluarga untuk mendorong

siswa memenuhi target akademis dan itu dianggap sebagai satu-stunya ukuran

prestasi dan stempel identitas. Tidak ada ruang bagi peserta didik untuk

menggali potensi non akademik yang sesungguhnya berperan lebih besar

terhadap pembentukkan karakter sebagai manusia yang utuh. Nilai kemanusian

siswa saat ini hanya dihargai dari rapor.

Ekstrakurikuler merupakan salah satu program dalam pendidikan yang

dapat mengembangkan aspek non akademik seperti seni, olahraga dan

keterampilan. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler akan lebih mudah

bagi siswa untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan terbentuk karena adanya

potensi-potensi yang ada dalam diri seseorang. Potensi tersebut sudah

terbentuk dalam diri manusia sejak awal, tinggal bangaimana cara untuk

membangunnya. Jadi jika siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, siswa bisa

mengembangkan semua potensi yang dimilikinya tidak hanya potensi dalam

aspek akademik.

Agar siswa dapat mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya

memerlukan peran dari berbagai pihak baik itu sekolah maupun keluarga.

Berkaitan dengan ini sekolah tidak akan mampu berjalan sebagaimana

mestinya tanpa didukung oleh berbagai komponen atau unsur, dimana satu di

antaranya adalah guru pembimbing.
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Guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas dan tanggung

jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan

konseling terhadap sejumlah peserta didik2.

Guru pembimbing juga memiliki peranan yang sangat penting dalam

menyalurkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa  melalui layanan-

layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, salah satunya layanan

penempatan dan penyaluran.

Layanan penempatan dan penyaluran tidak akan terlaksana secara

efektif tanpa adanya pelaksanaan yang baik dari guru pembimbing. Oleh

karena itu, guru pembimbing selaku pelaksana layanan penempatan dan

penyaluran di sekolah sebagai sosok penentu dalam berhasil atau tidaknya

layanan tersebut. Dalam pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran di

sekolah, guru pembimbing wajib mengacu pada tujuan, asas, teknik dan

pelaksanaan dari layanan penempatan dan penyaluran itu sendiri. Agar

pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran tersebut sesuai dengan teori

yang ada. Khususnya layanan penempatan dan penyaluran pada program

ekstrakurikuler.

Layanan penempatan dan penyaluran pada program ekstrakurikuler

memungkinkan siswa untuk mendapatkan ekstrakurikuler yang sesuai dengan

potensi yang dimilikinya dan siswa tersebut bisa mengoptimalkan potensi yang

dimilikinya. Layanan penempatan dan penyaluran pada program

ekstrakurikuler ini sudah dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

2 Amirah Diniaty. Evaluasi dalam Bimbingan dan Konseling, Pekanbaru: Suska Press,
2008. h. 6
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Negeri 23 pekanbaru, tetapi masih ada juga siswa yang belum bisa berprestasi

dan memilih ekstrakurikuler yang tidak sesuai dengan potensi yang

dimilikinya. Seharusnya setelah mendapatkan layanan penempatan dan

penyaluran pada program ekstrakurikuler siswa bisa ditempatkan di

lingkungan yang sesuai dengan dirinya.

Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan bimbingan yang

memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang

tepat (misalnya penempatan atau penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar,

jurusan, atau program studi, program pilihan, magang, kegiatan kurikuler atau

ekstrakurikuler.3

SMP sebagai penyelanggara pendidikan yang memiliki tugas

mendewasakan siswa, dalam kegiatan belajar terdiri dari kegiatan kurikuler,

intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan

dalam rangka pengembangan potensi diri, bakat, dan hobi serta kreatifitas

peserta didik.

Salah satu peluang yang dapat dijadikan penunjang kegiatan

intrakurikuler dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional adalah

mendayagunakan kegiatan ekstrakurikuler yang mempunyai manfaat ganda

yaitu. Pertama, anak didik dapat meningkatkan penghayatan dan pengalaman

ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan kedua, melibatkan secara aktif

tiga lingkungan pedidikan yaitu lingkungn sekolah, keluarga dan masyarakat.4

3 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksana Program Bimbingan dan Konseling di
Sekolah. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008. h. 62.

4 Depag RI, Pedoman Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Melalui Kegiatan
Ekstrakurikuler pada SMU/SMK, Jakarta: Dirjen Bunbagais, 2004. h. 7.
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Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di kelas,

di luar kelas, dan di luar jam pelajaran (kurikulum) untuk menumbuh

kembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki peserta

didik baik berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkannya

maupun dalam pengertian khusus untuk membimbing peserta didik melalui

kegiatan-kegiatan yang wajib maupun pilihan.

Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler siswa dapat

mengembangkan potensi ataupun bakat-bakat yang ada di dalam dirinya.

Kalau siswa tidak ada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan-

kegiatan yang dapat menyalurkan potensinya, maka potensi yanga ada pada

dirinya tidak akan berkembang dan akan menjadi sia-sia.

Guru dan orang tua harus meyakini bahwa setiap anak memiliki potensi

istimewa yang dianugerahkan Tuhan. Karena itu, tidak boleh ada kategori anak

“bodoh” atau “nakal”. Setiap anak memiliki kecerdasan yang sangat unik dan

bervariasi. Pada konteks inilah orang tua, guru, dan peserta didik harus

berkomunikasi secara timbal balik agar dapat menemukan potensi yang akan

dikembangkan. Yang penting diingat bahwa dalam dunia pendidikan potensi

itu tidak harus bersifat akademik, tapi juga non akademik. Menurut Taksonomi

Bloom pendidikan harus berorientasi pada tiga ranah yakni kognitif, afektif,

dan psikomotorik. Secara jujur harus diakui bahwa budaya masyarakat masih

menempatkan capaian akademik di atas prestasi non akademik.5

5 Biyanto, Mengembangkan Pendidikan Holistik. Diakses pada http://m.koran-
sindo.com/node/312671.  Pada tanggal 08 Mei 2013.
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Dalam banyak kasus kita jumpai betapa orang tua memaksakan

anaknya mengikuti berbagai kegiatan (kursus) yang lebih banyak berorientasi

akademis dan membatasi semua hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan

akademis. Termasuk semua kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi tempat bagi

siswa untuk bersosialisasi secara sehat dengan teman sebaya, alam, lingkunga

dan masyarakat. Ekstrakurikuler merupakan salah satu media bagi

pembelajaran nilai moral dan kemanusiaan dimana siswa akan dapat

menemukan jati diri dan membentuk karakter sesungguhnya. Inilah ruangan

dimana siswa melakukan eksplorasi dan ekspresi seluruh potensi dirinya

dengan kehendak bebas dan menyenangkan.

Hal inilah yang dapat membuat potensi non akademik siswa tersebut

tidak dapat berkembang, karena banyak yang tidak memperhatikan potensi non

akademik tersebut. Jadi harus ditekankan sekali lagi bahwa kegiatan

ekstrakurikuler itu juga penting dalam pendidikan. Dengan mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler peserta didik dapat belajar bagaimana menjadi pemimpin,

bertanggung jawab, bersosial, menerima kekalahan, dan lain sebagainya. Dan

hal itu tidak bisa didapat dari pelajaran yang ada di sekolah. Untuk itu, siswa

diharapkan dapat mengikuti kegitan-kegiatan ekstrakurikuler agar mereka

dapat lebih mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka.

Dalam Al-Qur’an Allah telah menganjurkan kita untuk mencari,

memahami, mengembangkan, menggunakan, memberdayakan semua potensi

yang ada pada diri kita. Dan Allah telah memberikan tanda-tanda
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kebesarannya pada diri kita. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat

Az-Zariyat: 20-21 yang berbunyi:

(٢۱) َوِيف أَنـُْفِسُكْم أََفال تـُْبِصُرونَ  (٢٠) َوِيف األْرِض آيَاٌت لِْلُموِقِننيَ 

Artinya:

“Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang

yang yakin (20) dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada

memperhatikan? (21)” (Qs. Az-Zariyat: 20-21).

Dari ayat di atas jelas bahwa Allah SWT telah memberikan tanda-tanda

kekuasaannya kepada kita salah satunya berupa potensi. Dan setiap manusia

memiliki potensi yang berbeda-beda oleh karena itu Allah meminta kita untuk

menyadarinya dan mengembangkannya.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 23 Pekanbaru adalah salah

satu SMP yang memilki kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang beraneka

ragam, baik di bidang olah raga maupun bidang kesenian. Di antaranya Karate,

Taekwondo, Pramuka, Sepak Bola, Voly, Paskibraka, Drumband, Basket dan

masih banyak yang lain lagi.

SMP Negeri 23 Pekanbaru ini juga telah menorehkkan banyak prestasi

pada masing-masing bidang ekstrakurikuler, di antaranya adalah karate

mendapatkan dua mendali emas, satu mendali perak, dan satu mendali

perunggu dalam pertandingan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan
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Kota Pekanbaru. Taekwondo juga mendapatkan dua mendali emas dan satu

mendali perunggu dalam kejuaraan tingkat kota. Pramuka juaga mendapatkan

dua piala dalam perlombaan yang diadakan oleh Sekolah Islamic Center.

Selain itu Drumband juga pernah menjadi juara umum tingkat Kabupaten. Itu

adalah segelintir dari prestasi-prestasi yang telah diraih oleh SMP Negeri 23

Pekanbaru.

Dalam Al-Qur’an juga menyiratkan bahwa kita harus menjadi pribadi

yang berprestasi, pribadi yang berusaha untuk terus mendapatkan yang terbaik

di dunia dan akhirat, karena Allah menciptakan manusia dengan sebaik-

baiknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya” (Qs. At-Tin: 4).

Dari ayat di atas, jelas bahwa Allah menciptakan kita dengan sempurna

dan dianugerahi segala potensi yang luar biasa. Maka alangkah ruginya kita

jika mensia-siakan segala potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Potensi

tersebut harus kita kembangkan salah satunya dengan mengikuti

ekstrakurikuler.
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SMP Negeri 23 Pekanbaru merupakan SMP yang mewajibkan pada

semua siswanya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Oleh karena itu

penempatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler diharapkan tepat dan sesuai

dengan potensi yang dimilikinya. Sehingga siswa tersebut dapat berprestasi

dalam ekstrakurikuler dan siswa tidak memilih ekstrakurikuler karena

mengikuti teman-temannya, serta agar terlepas dari peraturan yang

mewajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler ataupun alasan-alasan yang tidak

baik lainnya.

Berdasarkan pengamatan awal (studi pendahuluan) penulis menemukan

gejala-gejala sebagai berikut:

1. Ada sebagian siswa yang tidak mengetahui potensi yang ada pada dirinya

2. Ada sebagian siswa yang tidak bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler

3. Ada guru pembimbing yang kurang melaksanakan layanan penempatan

dan penyaluran pada program ekstrakurikuler dengan baik

4. Pemahaman guru pembimbing tentang kegiatan ekstrakurikuler masih

minim.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: ”Pelaksanaan Layanan Penempatan dan Penyaluran

pada Program Ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23

Pekanbaru.
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B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini,

maka penulis perlu menjelaskan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Efektifitas

Efektivitas ialah suatu pengukuran keberhasilan dalam pencapaian

tujuan-tujuan yang telah ditentukan.6

2. Layanan Penempatan dan Penyaluran

Penempatan dan penyaluran yaitu  pelayanan bimbingan dan konseling

yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan

penyaluran yang tepat (misalnya penempatan/ penyaluran dalam kelas,

kelompok belajar, jurusan/ program studi, program latihan, magang,

kegiatan korikuler atau ekstrakurikuler) sesuai dengan potensi, bakat,

minat dan kondisi pribadinya.7

3. Ekstrakurikuler

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam

pelajaran (kurikulum) untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya

manusia (SDM) yang dimiliki peserta didik baik berkaitan dengan aplikasi

ilmu pengetahuan yang didapatkannya maupun dalam mengembangkan

potensi bakat yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajib

maupun pilihan.8

6Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
2005. h. 284.

7 Dewa Ketut Sukardi dan Nila Kusmawati, Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah,
Jakarta: Rineka Cipta, 2008. h. 61.

8 Departemen Agama, Panduan Kegiatan Ekstrakulikuler Pendidikan Agama Islam,
Jakarta, 2005. h. 9.
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah

bahwa persoalan pokok kajian ini adalah efektivitas layanan penempatan

dan penyaluran pada program ekstrakurikuler di SMP Negeri 23

Pekanbaru. Berdasarkan pokok persoalan tersebut, maka persoalan-

persoalan yang terkait dengan kajian ini sebagai berikut:

a. Guru pembimbing kurang memahami kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler

b. Guru pembimbing kurang berpartisipasi dalam kegitan ekstrakurikuler

c. Layanan penempatan dan penyaluran pada program ekstrakurikuler

belum dilaksanankan dengan baik

d. Keseriusan siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler rendah

e. Siswa belum paham tentang layanan penempatan dan penyaluran pada

program ekstrakurikuler

f. Minat siswa mengikuti layanan penempatan dan penyaluran  rendah.

g. efektivitas layanan penempatan dan penyaluran pada program

ekstrakurikuler

h. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas layanan penempatan dan

penyaluran pada program ekstrakurikuler.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang mengitari kajian ini

seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka penulis

memfokuskan pada efektivitas layanan penempatan dan penyaluran pada
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program ekstrakurikuler dan faktor  yang mempengaruhi efektivitas

layanan penempatan dan penyaluran pada program ekstrakurikuler.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan masalah di atas maka dapat disusun rumusan masalah

penelitian ini adalah:

a. Bagaimana efektivitas layanan penempatan dan penyaluran pada

program ekstrakurikuler.di SMP Negeri 23 Pekanbaru?

b. Apa faktor yang mempengaruhi efektivitas layanan penempatan dan

penyaluran pada program ekstrakurikuler di SMP Negeri 23

Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan

mendeskripsikan tentang:

a. Efektivitas layanan penempatan dan penyaluran pada program

ekstrakurikuler di SMP Negeri 23 Pekanbaru.

b. Faktor yang mempengaruhi efektivitas layanan penempatan dan

penyaluran pada program ekstrakurikuler di SMP Negeri 23

Pekanbaru.



13

2. Manfaat  Penelitian

Adapun temuan-temuan atau hasil penelitian ini diharapkan berguna

untuk:

a. Bagi siswa, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi

tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah pemilihan

ekstrakurikuler dan mengetahui potensi yang dimilikinya, agar

kedepannya siswa dapat memillih ekstrakurikuler yang sesuai.

b. Bagi guru pembimbing, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai

informasi atau bahan masukan untuk dapat diterapkan pada lain waktu

dalam kegiatan yang sama.

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tentang

bagaimana sebenarnya efektivitas layanan penempatan dan penyaluran

pada program ekstrakurikuler.

d. Bagi jurusan Kependidikan Islam khususnya Konsentrasi Bimbingan

Konseling, sebagai bahan informasi untuk panduan skripsi mahasiswa

berikutnya.

e. Bagi fakultas, sebagai bahan informasi serta referensi keilmuan untuk

memperkaya karya ilmu.

f. Bagi penulis, untuk dapat menambah pengetahuan, wawasan dan

pengalaman khususnya yang berkenaan dengan efektivitas layanan

penempatan dan penyaluran pada program ekstrakurikuler serta guna

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


