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BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Kerangka Teoretis

1. Layanan Penempatan dan Penyaluran

a. Pengertian

Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan yang

membantu menempatkan individu dalam lingkungan yang sesuai untuk

perkembangan potensi-potensinya.9 Layanan penempatan dan

penyaluran ini merupakan salah satu jenis layanan yang

memungkinkan siswa memperoleh penempatan dan penyaluran yang

tepat misalnya penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok

belajar, jurusan atau program studi, program latihan dan lain-lain.10

b. Tujuan

1) Tujuan umum

Tujuan umum Layanan PP adalah diperolehnya tempat yang

sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi dirinya. Tempat

yang dimaksudkan itu adalah kondisi lingkungan, baik lingkungan

fisik maupun lingkungan sosio-emosional, dan lebih luas lagi

9 Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling. Cetakan II,  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011. h. 45.

10 Suhertina, Pengatar  Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Pekanbaru: Suska Press
,2008. h. 60.
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lingkungan budaya, yang secara langsung berpengaruh terhadap

kehidupan dan perkembangan individu.11

2) Tujuan khusus

Merujuk kepada fungsi-fungsi bimbingan dan konseling, yang

mencerminkan tujuan secara lebih khusus, tujuan layanan

penempatan dan penyaluran adalah sebagai berikut:

Pertama, fungsi pemahaman. Merujuk pada fungsi ini, tujuan

layanan penempatan dan penyaluran adalah agar siswa memahami

potensi dan kondisi dirinya sendiri serta kondisi lingkungannya.

Kedua, fungsi pencegahan. Merujuk kepada fungsi ini, tujuan

layanan penempatan dan penyaluran adalah untuk mencegah

semakin parahnya masalah, hambatan, dan kerugian yang dialami

individu (siswa).

Ketiga, fungsi pengentasan. Untuk mengangkat individu dari

kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang lebih baik.

Keempat, fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Merujuk

kepada fungsi ini, maka tujuan layanan penempatan dan penyaluran

adalah untuk mengembangkan potensi-potensi individu dan

memeliharanya dari hal-hal yang dapat menghambat dan merugikan

perkembangannya.12

11 Prayitno, Layanan Penenmpatan dan Penyaluran, Padang: Jurusan BImbingan dan
Konseling FIB, 2004. h. 3.

12 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, Cetakan IV. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2011. h. 154.
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Kelima, fungsi advokasi, mempunyai kaitan yang tidak

langsung dengan fungsi-fungsi lainya dalam layanan PP. Dengan

fungsi pengentasan dan pencegahan, secara tidak langsung layanan

PP menghindarkan individu atau klien dari keteraniayaan diri dari

hak-haknya. Lebih jauh, apabila layanan PP berhasil memandirikan

klien, klien itu sendiri akan mampu mempertahankan diri dan

membela hak-haknya.13

c. Komponen

Komponen dari layanan penempatan dan penyaluran adalah:

1) Konselor

Konselor sebagai pelaksana layanan PP, adalah ahli pelayanan

konseling yang sangat peduli terhadap optimalisasi perkembangan

individu demi kebahagiaan kehidupannya.

2) Subjek Layanan dan Masalahnya

Subjek layanan PP adalah siapa saja yang memerlukan kondisi

lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan kehidupannya dan

perkembangannya, baik di sekolah, di rumah, dalam organisai,

lingkungan kerja, lembaga seni dan budaya, dunia keilmuan, dan

lain sebagainya. 14

13 Prayitno, Op. Cit., h . 4.
14 Ibid,. h. 5.
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Menurut Prayitno ada dua sisi yang perlu mendapat perhatian,

yaitu:

a) Potensi dan kondisi diri Subjek Layanan:
(1) Potensi intelegensi, bakat, minat dan kecenderungan

pribadi
(2) Kondisi psikofisik, seperti terlalu banyak bergerak,

cepat lelah, alergi terhadap kondisi lingkungan
tertentu

(3) Kemampuan berkomunikasi dan kondisi hubungan
sosial

(4) Kemampuan panca indera
(5) Kondisi fisik, seperti: jenis kelamin, ukuran badan,

keadaan jasmaniah lainnya.
b) Kondisi Lingkungan:

(1) Kondisi fisik, kelengkapan, serta tata letak dan
susunannya

(2) Kondisi udara dan cahaya
(3) Kondisi hubungan sosio-emosional
(4) Kondisi dinamis suasana kerja dan cara-cara

bertingkahlaku
(5) Kondisi statis, seperti aturan dan pembatasan-

pembatasan.15

d. Asas

Asas kesukarelaan dan keterbukaan subjek layanan (klien) sangat

penting. Setelah itu asas kekinian dan asas kegiatan merupakan

jaminan bagi kelancaran dan suksesnya layanan PP. Asas kerahasiaan

diterapkan untuk hal-hal yang bersifat pribadi, khususnya untuk

kondisi pribadi yang tidak boleh dan tidak layak diketahui pihak lain.16

e. Teknik

Beberapa hal yang perlu dilakukan pembimbing atau konselor

sebelum melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran adalah: a)

mengkaji potensi dan kondisi diri subjek layanan, b) mengkaji kondisi

15 Ibid., h. 5-6.
16 Ibid,. h. 7-8.
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lingkungan dari lingkungan yang paling dekat dan mengacu kepada

permasalahan subjek layanan, c) mengkaji kesesuaian antara potensi

dan kondisi siswa dengan lingkungannya serta mengidentifikasi

permasalahan yang secara dinamis berkembang pada diri siswa, d)

mengkaji kondisi dan prospek lingkungan lain yang mungkin

ditempati, e) menempatkan subjek ke lingkungan baru.17

f. Pelaksanaan

Prosedur dan langkah-langkah layanan penempatan dan penyaluran

adalah sebagai berikut:

Pertama, perencanaan yang mencakup: a) identifikasi kondisi yang

menunjukan adanya permasalahan pada diri siswa tertentu, b)

menetapkan siswa yang akan menjadi sasaran layanan, c) menyiapkan

prosedur, langkah-langkah dan perangkat serta fasilitas layanan, dan d)

menyipakan kelengkapan administrasi.

Kedua, pelaksanaan yang mencakup: a) melakukan analisis

terhadap berbagai kondisi yang terkait dengan permasalahan siswa

sesuai prosedur dan langkah-langkah yang telah diterapkan, b)

melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran.

Ketiga, evaluasi yang mencakup: a) menetapkan materi evaluasi, b)

menetapkan prosedur evaluasi, c) menyusun instrumen evaluasi, d)

mengaplikasikan instrumen evaluasi, e) mengelola hasil aplikasi

instrumentasi.

17 Tohirin, Op. Cit., h. 155.
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Keempat, analisis hasil evaluasi yang mencakup: a) menetapkan

standar evaluasi, b) melakukan analisis, dan c) manafsirkan hasil

analisis.

Kelima, tindak lanjut yang mencakup: a) mengidentifikasi masalah

yang perlu ditindaklanjuti, b) menetapkan jenis dan arah tindak lanjut,

c) mengomunikasikan rencana tindak lanjut kepada siswa dan kepada

pihak-pihak lain yang terkait apabila diperlukan, dan d) melaksanakan

rencana tindak lanjut. 18

g. Penempatan dan Penyaluran Siswa di Sekolah

Di sekolah banyak wadah dan kegiatan yang dapat dimanfaatkan

untuk pengembangan bakat, kemampuan dan minat serta hobi, namun

diperlukan penempatan dan penyaluran yang sesuai agar potensi yang

dimiliki siswa dapat berkembang semaksimal mungkin. Penempatan

dan penyaluran siswa di sekolah dapat berupa a) penempatan siswa di

dalam kelas, b) penempatan dan penyaluran ke dalam kelompok-

kelompok belajar, c) ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan d) ke

dalam jurusan atau prodi studi yang sesuai.19

h. Penempatan dan Penyaluran pada Program Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari kurikulum.

Sebagaimana dengan kegiatan-kegiatan lain, kegiatan ekstrakurikuler

pun menjadi wadah belajar siswa. Pada kenyataannya sebagian siswa

enggan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Sering

18 Ibid., h. 157.
19 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, Cetakan II. Jakarta:

PT Rineka Cipta, 2004. h. 273.
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keengganan mereka itu disebabkan mereka tidak memiliki

keterampilan yang memadai. Penempatan dalam kegiatan

ekstrakurikuler yang tepat dapat membantu siswa-siswa itu

memperoleh pemahaman yang diperlukannya untuk dapat ikut serta

dalam kegiatan-kegiatan itu secara efektif.20

i. Layanan Penempatan dan Penyaluran yang Efektif

Layanan penempatan dan penyaluran yang efektif adalah layanan

penempatan dan penyaluran yang dilaksanakan sesuai dengan teori

yang ada. Untuk mendapatkan layanan penempatan dan penyaluran

yang efektif, guru pembimbing harus melakukan persiapan-persiapan

yang matang untuk menunjang keefektifan layanan penempatan dan

penyaluran yang diberikan.

Hal yang harus dipersiapkan oleh guru pembimbing yaitu:

1) Melakukan kajian tentang potensi yang dimiliki oleh siswa.

2) Mengkaji kondisi lingkungan, mulai dari lingkungan yang paling

dekat dengan permasalahan yang dialami siswa.

3) Mengkaji kondisi awal tentang potensi yang dimiliki siswa dengan

rencana penempatan yang akan dilaksanakan.

4) Mengkaji kondisi dari lingkungan lain yang diperkirakan dapat

ditempati oleh siswa.21

20 Ibid., h. 275.
21 Renopendidikankonselor.blogspot.com/2013/05/layanan-penempatan-dan-

penyaluran.html.
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Selain persiapan, prosedur pelaksanaan dari layanan penempatan

dan penyaluran juga berpengaruh dalam menciptakan layanan

penempatan dan penyaluran yang efektif. Khususnya layanan

penempatan dan penyaluran pada program ekstrakurikuler.

Prosedur dari pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran

pada program ekstrakueikuler adalah sebagai berikut:

1) Melancarkan angket pilihan kegiatan ekstrakurikuler.

2) Menganalisis angket tersebut.

3) Melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran sesuai dengan

kegiatan ekstrakurikuler yang diinginkan.22

j. Waktu dan Tempat

layanan penempatan dan penyaluran diselenggarakan melalui

bentuk upaya yang bersifat terbuka dan luwes, tidak dibentuk satuan-

satuan paket pertemuan, atau kegiatan yang disajikan atau dilaksanakan

dalam sesi-sesi tertentu. Untuk itu waktu dan tempat yang digunakan

disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam layanan, khususnya

berkenaan dengan bentuk-bentuk penempatan yang ditempuh.23

k. Penilaian

Penilaian hasil layanan penempatan dan penyaluran dilakukan

setelah beberapa waktu subjek layanan berada di lingkungan yang baru.

Penilaian tersebut terdiri dari:

22 Heng-ky.blogspot.com/2013/01/normal-0-false-false-en-us-x-none.html.
23 Prayitno, Op.Cit., h. 12.
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1) Penilaian jangka pendek

Penilaian ini dilaksanakan setelah satu minggu sampai satu

bulan setelah siswa berada di lingkungan yang ditetapkan.

2) Penilaian jangka panjang

Penilaian ini dilakukan setelah lebih dari satu bulan. Penilaian

yang dilakukan difokuskan pada kenyamanan subjek atau klien

yang berada pada lingkungan yang baru, dampak sosio-emosional,

serta dampak-dampak lainnya.24

2. Kegiatan Ekstrakurikuler

a. Pengertian

Program ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang

diselenggarakan di luar jam pelajaran yang disesuaikan dengan

kebutuhan pengetahuan, pengembangan, bimbingan dam pembiasaan

siswa agar memiliki kemampuan dasar penunjang. Kegiatan-kegiatan

dalam program ekstrakurikuler diarahkan kepada upaya memantapkan

pembentukan kepribadian siswa.25

Menurut Hadari Nawawi, dkk kegitatan ekstrakurikuler adalah
kegiatan anak didik di luar jam tatap muka dengan maksud untuk
meningkatkan kemampuan anak didik tersebut dalam
memadukan, mengintegrasikan, pengarahan sikap dan
keterampilan yang telah dipelajari kedalam situasi nyata (dalam
kegiatan sehari-hari) baik lingkungan keluarga, sekolah, dan
masyarakat.26

24 Ibid., h. 13.
25 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama & Pembangunan Watak Bangsa., Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 2005. h. 170.
26 Hadari Nawawi, dkk, Administrasi Sekolah, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.  h. 177.
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Dalam mengembangakan kegiatan ekstrakurikuler perlu diciptakan

suasana atau situasi yang kondusif, yaitu terwujudnya situasi

penyelenggraan kegiatan belajar mengajar, dan suasana pergaulan di

lingkungan sekolah.

b. Visi dan Misi

1) Visi

Visi kegiatan ekstrakurikuler adalah berkembangnya potensi,

bakat dan minat secara optimal, serta tumbuhnya kemandirian dan

kebahagiaan peserta didik yang berguana untuk diri sendiri,

keluarga dan masyarakat.

2) Misi

a) Menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh  peserta

didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat

mereka.

b) Menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan

peserta didik mengespresikan diri secara bebas melaui kegiatan

mandiri dan atau kelompok.27

c. Tujuan

Kegiatan ekstrakurikuler memiliki beberapa hal yang menjadi

tujuan dalam kegiatan itu diantaranya:

1) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan pengetahuan

siswa dalam beberapa aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

27 Allson, Panduan Pengembangan Diri. (Diktat perkuliahan, tidak diterbitkan), Jakarta,
2006. h. 13.
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2) Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan

pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif.

3) Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan hubungan antara

mata pelajaran yang satu dan mata pelajaran yang lain.

4) Melatih sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab

dalam menjalankan tugasnya.

5) Menumbuhkembangkan akhlak islami yang mengintegrasikan

hubungan dengan Allah, Rosul, Manusia, alam semesta, bahkan diri

sendiri.

6) Memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan kepada peserta

didik agar memiliki fisik yang sehat, bugar, kuat, cekatan dan

terampil.

7) Memberikan peluang peserta didik agar memiliki kemampuan

untuk komunikasi dengan baik, baik secara verbal dan non verbal.

8) Menumbuhkembangkan kemampuan peserta didik untuk

memecahkan masalah sehari-hari. 28

d. Fungsi

Fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler yaitu:

1) Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk

mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai

dengan potensi, bakat dan minat mereka.

28 Departemen Agama, Op. Cit., h. 10.
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2) Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk

mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial

peserta didik.

3) Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk

mengembangkan suasana rileks, mengembirakan dan

menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses

perkembangan.

4) Persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk

mengembangkan kesiapan karir peserta didik. 29

e. Prinsip

1) Individual, prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesui dengan

potensi, bakat dan minat peserta didik masing-masing.

2) Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan

keinginan dan diikuti secara sukarela peserta didik.

3) Keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang

menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh.

4) Menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler dalam

suasana yang disukai dan mengembirakan peserta didik.

5) Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang membangun

semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil.

6) Kemanfaatan social, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang

dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.30

29Allson, Op. Cit., h.13-14.
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f. Pelaksananaan Kegiatan

1) Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat rutin, spontan dan

keteladanan dilaksanakan secara langsung oleh guru, konselor dan

tenaga kependidikan di sekolah atau madrasah.

2) Kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram dilaksanakan sesuai

dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat, dan

pelaksana sebagaimana telah direncanakan.31

Dalam pendidikan ekstrakurikuler termasuk dalam pengembangan diri.

pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran

sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah atau madrasah. Kegiatan

pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian

peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling

berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar,

dan pengembangan karir serta kegiatan ekstrakurikuler.32

Kegiatan pengembangan diri berupa layanan konseling difasilitasi atau

dilaksanakan oleh konselor, dan kegiatan ekstrakurikuler dapat dibina oleh

konselor. Pengembangan diri ini meliputi kegiatan terprogram dan tidak

terprogram. Kegiatan terprogram terdiri atas dua komponen yaitu: (1)

Pelayanan konseling, meliputi pengembangan kehidupan pribadi, social,

belajar dan wawasan dan perencanaan karir, (2) Kegiatan ekstrakurikuler

yang meliputi kegiatan kepramukaan, latihan kepemimpinan ilmiah remaja,

30 Ibid. h. 14.
31 Ibid., h. 15.
32 Amirah, Op. Cit., h. 99.
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palang merah remaja, seni, olah raga, cinta alam, jurnalistik, teater,

keagamaan.33

3. Mengoptimalkan Potensi Siswa

Untuk mengoptimalkan potensi siswa diperlukan kebijakan yang

bersifat menyeluruh di sekolah. Kebijakan itu tidak hanya dilakukan oleh

guru pembimbing saja, tetapi juga melibatkan komponen-komponen yang

ada di sekolah seperti kepala sekolah, guru mata pelajaran, siswa itu sendiri

serta orang tua.

Pihak sekolah dan guru BK dapat membuat program bimbingan

pengembangan potensi siswa. Bimbingan pengembangan potensi siswa

tersebut antara lain:

a. Program Pengembangan Siswa Unggul Akademis (SUA)

Untuk mengembangkan potensi siswa unggul ada beberapa tahapan

kegiatan yang perlu dilakukan yaitu:

1) Seleksi kemampuan akademis siswa (NEM, tes psikologis,

wawancara, observasi).

2) Menentujan kurikulum khusus (tambahan) disamping kurikulum

biasa.

3) Memilih guru-guru berkualitas dan cekatan dalam mengajar.

33 Ibid., h. 100.
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4) Menyediakan sarana penunjang (hardware) program kurikulum

seperti sanggar matematika, lab fisika/kimia/biologi, lab bahasa

asing.

5) Menyiapkan program bimbingan dan konseling bagi keberhasilan

belajar, pengembangan pribadi, minat dan hubungan social para

siswa.

b. Program Pengembangan Siswa Unggul Kreativitas (SUK)

Pengembangan kreativitas siswa bertujuan:

1) Menemukan dan melatih siswa yang berbakat dan kreatif sehingga

mereka menjadi terampil dalam berbagai bidang seperti teknologi,

seni dan sebagainya.

2) Menyiapkan para siswa untuk pasar kerja dengan memiliki

semiketerampilan atau siap latih di BLK atau industri atau

perusahaan atau BUMN.

Untuk mengembangkan program SUK ini, tahapan kegiatan adalah

sebagai berikut:

1) Seleksi minat, bakat, dan kreativitas siswa melalui wawancara,

observasi kegiatan atau keterampilan, penelitian hasil karya atau

cipta, dan tes psikologi.

2) Menyusun program keterampilan sesuai kebutuhan dan kondisi

sekolah.

3) Menyediakan sarana untuk latihan keterampilan dan pembimbing

yang terampil.
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4) Menggalang kerjasama dengan Depnaker dan pihak industry atau

perusahaan atau BUMN.

5) Menyiapkan program bimbingan dan konseling bagi sisiwa untuk

membantu keberhasilan mereka, bimbingan pribadi, social, minat,

bakat, keterampialn, dan sebagainya.

c. Bimbingan Siswa Bermasalah

Siswa bermasalah walaupun jumlahnya tidak lebih dari 5%, tetap

menjadi perhatian lembaga bimbingan dan konseling di sekolah.

Namun, perlu diingat bahawa tidak semua masalah siswa dapat dibantu

guru pembimbing berhubung keterbatasan kemampuan profesional.34

Selain itu, guru pembimbing juga dapat melakukan layanan

penempatan dan penyaluran agar potensi-potensi yang dimiliki oleh

siswa dapat berkembang menjadi lebih optimal. Khususnya

penempatan dan penyaluran pada program ekstrakurikuler. Karena

siswa dapat lebih mengembangkan potensinya jika dia berada pada

tempat yang tepat. Kita ibaratkan seperti tumbuhan Eceng Gondok,

tumbuhan ini tidak akan dapat tumbuh dan berkembang jika dia berada

di darat. Tetapi dia dapat tumbuh dan berbunga jika berada di air.

B. Penelitian yang Relevan

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian

ini. Di antaranya adalah:

34 Sofyan S. Willis, Konseling Individual Teori dan Praktek, Cetakan ke IV. Bandung:
ALFABETA, 2009. h. 29-31.
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1. Marlinda, (2012). Mahasiswi Jurusan Kependidikan Islam Fakultas

Tarbiayah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau.

Skripsinya meneliti tentang Efektivitas Layanan Penempatan dan

Penyaluran dalam Bimbingan Belajar di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Islam As-Shofa Pekanbaru. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa

efektivitas layanan penempatan dan penyaluran dalam bidang belajar di

SMA Islam As-Shofa Pekanbaru dikategorikan ”sangat efektif”. Hal ini

dilihat nilai yang di dapat dari rekapitulasi angket dengan hasil persentase

78,06%. Kendala-kendala pelaksanaan layanan penempatan dan

penyaluran dalam bidang bimbingab belajar di SMA Islam As-Shofa

Pekanbaru adalah: a. Faktor internal, latar belakang pendidikan dan

pengalaman guru pembimbing. b. Faktor eksternal, fasilitas dan biaya.

2. Lilis Marliah, (2012). Skripsinya meneliti tentang Komitmen Guru

Pembimbing dalam Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler di Madrasah

Tsanawiyah Al-Ihsan Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberinda

Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa

komitmen guru dalam kegiatan ekstrakurikuler di Mts Al-Ikhsan Desa

Bukuh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tergolong

tinggi dengan persentase 78,7%. Hal itu dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a. Guru membina peserta didik  dalam kegiatan ekstrakurikuler, b. Guru

membina siswa dalam pengembangan keterampilan dalam kegiatan

ekstrakurikuler, c. Guru melaksanakan tugas kegiatan ekstrakurikuler, d.

Guru menyempatkan hadir dalam kegiatan ekstrakurikuler, e. Guru
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melaksanakan tugas yang diemban dalam kegiatan ekstrakurikuler, f. Guru

merasa terpanggil untuk memajukan kegiatan ekstrakurikuler, g. Guru

melakukan yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, h.

Guru merasa prihatin bila siswa kurang berminat mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler. i. Guru pembimbing menjalin hubungan baik dengan

lingkungan sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Faktor-faktor mempengaruhi Komitmen Guru, antara lain: a. Adanya

motivasi dari Kepala Madrasah yang berupa insentif non material yaitu

memberi pujian, penghormatan dan pemberian kesempatan kepada guru-

guru, b. Terjalin komunikasi dengan guru-guru mengenai kegiatan

ekstrakurikuler, c. Pengambilan keputusan tentang tugas pembinaan

kegiatan ekstrakurikuler dengan melibatkan guru, d. Kompensasi yang

diterima guru sesuai dengan kesepakatan kerja, e. Kemampuan kepala

sekolah mengarahkan guru-guru dalam melaksanakan tugasnya.

3. Ernawati, (2010). Mahasiswi Jurusan Kependidikan Islam Fakultas

Tarbiayah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau.

Skipsinya meneliti tentang Peran Kepada Sekolah dalam Pengembangan

Kegitan Ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Kecamatan Bagan Sinembah

Kabupaten Rokan Hilir dengan hasil persentasi 68,65% sesuai dengan

persentase yang telah ditetapkan bahwa kategori antara 56%-75%

tergolong cukup baik. Hal ini di pengaruhi oleh faktor pendukung dan

penghambat, faktor pendukung antara lain: Latar belakang pendidikan,

profesionalitas, kelompok kerja dan adanya momentum. Sedangkan faktor



32

penghambat seperti: sarana dan prasarana, biaya yang minim dan

kesadaran.

Meskipun penelitian yang dilakukukan oleh Marlinda, Lilis Marliah dan

Ernawati ada kesaman dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, tetapi

penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas. Walaupun Marlinda juga

meneliti efektivitas layanan penempatan dan penyaluran, tetapi Marlinda

meneliti bagaimana efektivitas layanan tersebut dalam bidang bimbingan

belajar. Sedangkan penulis meneliti efektivitas layanan penempatan dan

penyaluran pada program ektrakurikuler. Lilis Marliaah dan Ernawati meneliti

tentang komitmen guru dan peran kepala sekolah dalam ekstrakurikuler. Oleh

karena itu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan belum

pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Konsep kajian ini berkenaan

dengan efektivitas layanan penempatan dan penyaluran pada program

ekstrakurikuler dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas Layanan Penempatan dan Penyaluran pada Program

Ekstrakurikuler.

Maksudnya adalah layanan penempatan dan penyaluran dapat

menempatkan siswa pada ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi yang
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dimilikinya dan potensi tersebut dapat berkembang. Jika layanan tersebut

efektif, maka menunjukkan indikator sebagai berikut:

a. Guru pembimbing melakukkan tes bakat dan minat pada siswa

b. Guru pembimbing melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran

pada program ekstrakurikuler.

c. Layanan penempatan dan penyaluran dapat menempatkan siswa pada

kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

d. Layanan penempatan dan penyaluran pada program ekstrakurikuler

dapat mencegah kesalahan siswa dalam memilih kegiatan

ekstrakurikuler.

e. Layanan penempatan dan penyaluran pada program ekstrakurikuler

dapat meminimalisir siswa yang tidak dapat mengoptimalkan potensi

yang dimilikinya.

f. Layanan penempatan dan penyaluran dapat menjadi wadah sosialisasi

kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh

siswa.

2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas layanan penempatan dan

penyaluran pada program ekstrakurikuler.

Indikator faktor yang mempengaruhi efektivitas layanan penempatan

dan penyaluran pada program ekstrakurikuler sebagai berikut:
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a. Faktor internal

1) Latar belakang pendidikan guru pembimbing

2) Pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran pada program

ekstrakurikuler

3) Partisipasi guru pembimbing dalam ekstrakurikuler

b. Faktor eksternal

1) Sarana dan prasarana

2) Dukungan personil sekolah

3) Siswa itu sendiri


