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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan formal sebagai tempat

belajar siswa. Sekolah juga merupakan tempat untuk menentukan masa depan

siswa, kerena di Sekolah mereka mencari ilmu untuk bekal hidup, oleh karena itu

sekolah harus diatur atau disusun dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi

harapan. Sekolah sebagai organisasi kerja yang terdiri dari beberapa kelas, baik,

bersifat paralel maupun penunjang.1

Setiap kelas merupakan unit kerja yang berdiri sendiri berkedudukan

sebagai subsistem, sederetan yang ada merupakan unit sekolah terkecil, unit disini

mempunyai pengertian bahwa kelas itu mempunyai ciri khas sendiri. Untuk

mengontrol siswa di kelas pada sekolah menengah diperlukan guru "wali kelas".

Wali kelas harus mengetahui bahwa perannya tak terbatas sebagai

pengajar saja, tapi juga bertugas membantu siswa, mendorong mereka belajar

secara optimal dengan cara memberikan bahan pelajaran yang bermakna bagi

mereka dan kesempatan bagi siswa untuk turut menilai dan menentukan langkah –

langkah kegiatan. Jelas bahwa bimbingan tak tak terlepas dari pekerjaan guru di

kelas. Wali kelas mempunyai tanggung jawab melihat sesuatu yang terjadi dalam

kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran

1 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Tinjauan Teoritik dan
Permasalahannya),Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 137
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hanya salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar mengajar fase dan proses

perkembangan siswa.

Mengingat pentingnya peran seorang guru di sekolah, guru bukan hanya

dituntut untuk mengajar 24 jam dalam seminggu. Namun, guru juga harus dapat

membimbing, mengarahkan dan mendidik siswanya menjadi insan yang berbudi

pekerti, beriman dan bertakwa. Disinilah dituntut peran aktif seorang guru dalam

mendidik siswanya di sekolah.

Di sekolah terdiri dari banyak kelas, untuk mengatur, bertanggung jawab dan

membina suatu kelas, dibutuhkan seorang wali kelas. Wali kelas biasanya

ditunjuk dan ditugaskan oleh kepala sekolah. Wali kelas mempunyai tugas,

kewajiban dan tanggung jawab dalam mendidik, membimbing dan melatih

peserta didik agar mempunyai kepribadian, akhlak, moral, karakter dan budi

pekerti yang baik. Tugas seorang wali kelas, tidaklah mudah dan ringan, banyak

hal yang menjadi tanggung jawabnya. Mulai dari mengelola kelas, siswa, dan

permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas tersebut.2

Di samping wali kelas, orang tua juga sangat berpengaruh dan sangat

berperan terhadap prestasi belajar siswa dan hal-hal yang berkaitan dengan

tingkah laku dan kegiatan siswa ketika berada di rumah, karena waktu yang

dimiliki anak lebih banyak di rumah dibandingkan dengan waktu di sekolah. Hal

ini jelas bagi siswa yang kurang berprestasi berusaha mencari alternatif

pemecahan. Disinilah orang tua juga sangat berperan dalam mengontrol dan

mengawasi serta mengetahui prestasi dan masalah anaknya.

2 Abin Syamsuddin Makmun. Psikologi Pendidikan. Bandung : PT Rosda Karya Remaja.
2003. h. 43



3

Pendidik pertama dan utama adalah orang tua sendiri. Mereka berdua yang

beratanggung jawab penuh atas kemajuan perkembangan anak kandungnya,

karena sukses tidaknya anak sangat tergantung kepada pengasuhan, perhatian dan

pendidikannya. Kesuksesan anak kandung merupakan cermin atas kesuksesan

orangtua juga. Allah SWT berfirman ( Q.S. At-Tahrim  [66] : 6):





…
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu

dari api neraka.

Karena besarnya peran keluarga dalam pendidikan, seperti yang dikutip

Ramayulis, mengkategorikannya sebagai lembaga pendidikan primer, utamanya

untuk masa bayi dan masa anak-anak sampai usia sekolah. Orang tua selain

sebagai pendidik, juga sebagai penanggung jawab.

Pada prinsipnya setiap siswa berhak memperoleh peluang untuk mencapai

prestasinya yang baik, namun dalam kenyataan tampak jelas bahwa siswa

memiliki perbedaan dalam hal kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar

belakang keluarga, kebiasaan dan pendekatan belajar yang terkadang sangat

mencolok antara siswa satu dan siswa lainnya. Prestasi adalah penilaian

pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan siswa berkenaan dengan

penguasaan bahan pelajaran yang disajikan serta nilai-nilai kurikulum.3

Wali kelas adalah orang yang memegang suatu wilayah yakni kekuasaan

3 Syaiful Bahri Jamarah, Prestasi Dan Kompetensi Guru, Usaha Nasional, Surabaya:
1994. h. 21
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mengurus suatu urusan, baik urusan umum atau khusus.4 Dengan demikian dapat

dipahami, bahwa wali kelas dibentuk untuk menangani hal-hal yang menjadi

spesifik atau sifat kekhususan kelas.Untuk merespon, mengatasi, mengarahkan

dan meningkatkan prestasi siswa. Kemampuan guru/wali kelas diharapkan dapat

mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-

luasnya pada setiap personil untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan

terarah sehingga waktu dan sarana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara

efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang jelas berkaitan dengan kurikulum

dan perkembangan murid.5

Adapun tugas wali kelas di dalam sekolah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Mengetahui tugas pokoknya
a. Mewakili orang tua dan kepala Sekolah dalam lingkungan belajar
b. Membina kepribadian dan budi pekerti
c. Membantu mengembangkan kecerdasan
d. Membantu mengembangkan keterampilan

2. Mengetahui jumlah anak didik
3. Mengetahui nama anak didik
4. Mengetahui identitas anak didik, dengan cara memanggil seseorang anak

didiknya untuk menyesuaikan isi kartu pribadi dengan keadaan yang
sebenarnya

5. Mengetahui kehadirannya setiap hari di Sekolah
6. Mengetahui masalah-masalah anak didik (masalah pelajaran, ekonomi,   sosial

dan lain-lain)
7. Mengadakan penilaian-penilaian dan kerajinan
8. Mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah
9. Memperhatikan buku raport kenaikan kelas dan ujian akhir
10. Memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan
11. Membina  suasana kekeluargaan
12. Melaporkan kepada Kepala Sekolah.6

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami, bahwa tugas wali kelas cukup

4Hasan. Shadiqi, Enslopedi Indonesia. Jilid 7 VAK-ZWI Indeks. (Jakarta: Ichtisar, Baru-
Vanhope dan Elsevier Publising Projecis, tth), h. 38-68

5 Syaiful Bahri Jamarah, Op. Cit. h. 8
6 Departemen P dan K, Piagam Tutwuri Handayani (12 Langkah Wali Kelas),

Departemen P dan K), Jakarta: 1991. h. 115
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berat karena wali kelas yang berperan sebagai administrator kelas hendaknya

dapat mengelola aktivitas di kelasnya dengan baik, dan melibatkan siswanya

untuk aktif dalam aktivitas yang ada dalam kelas. Seperti membentuk

kepengurusan kelas dan melibatkan para siswa untuk memilih diantara mereka

yang dinilai mampu untuk memimpin kelas, membuat disiplin/peraturan kelas

bersama dengan siswa, mengadakan diskusi-diskusi di kelas guna membahas

permasalahan yang ada di kelas atau membuat acara-acara kelas maupun

membahas tentang permasalahan belajar yang dihadapi siswa untuk mencapai

prestasi belajar siswa.

Dari studi pendahuluan yang penulis lakukan terhadap wali kelas Madrasah

Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru, tampak kesenjangan, ini dapat dilihat dari

gejala-gejela sebagai berikut :

1. Masih ada sebagain Wali kelas yang kurang membantu dalam

mengembangkan keterampilan siswa

2. Masih ada sebagain wali kelas yang tidak mengetahui kehadiran siswa setiap

hari di Sekolah

3. Masih ada sebagain wali kelas tidak mengetahui masalah-masalah pada anak

didik

Wali Kelas seharusnya dapat memberikan respon dan bimbingan kepada

siswa dan sekaligus mengetahui permasalahan siswa dan memberikan jalan keluar

untuk meningkatkan prestasi siswanya.

Berdasarkan gejala diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan

judul “Implementasi Tugas Pokok Wali Kelas di Madrasah Tsanawiyah Al-
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Muttaqin Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul ini, maka penulis akan

menjelaskan istilah-istilah yang dianggap perlu, antara lain sebagai berikut :

1. Implementasi adalah Pelaksanaan atau Penerapan7.

2. Wali Kelas adalah guru yang diberi tugas khusus di samping mengajar

untuk mengelola satu kelas siswa tertentu dan bertanggung jawab

membantu kegiatan bimbingan dan konseling di kelasnya8.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Implementasi Wali Kelas di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin masih

rendah.

b. Belum terlaksana dengan sepenuhnya Tugas-tugas wali kelas

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi wali kelas di Madrasah

Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.

d. Kurangnya pemahaman wali kelas dalam mengimplementasikan tugas-

tugas wali kelas di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.

2. Batasan Masalah

Mengingat terbatasnya waktu dan tenaga serta kemahiran penulis,

maka penulis membatasi permasalahan ini Implementasi Wali Kelas di

7 Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Karya Agung, 2013, h.183
8 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di

Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 54
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Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Setelah penulis mengemukakan gejala-gejala di atas, maka dapat

disusun rumusan masalah berikut :

a. Bagaimanakah implementasi tugas pokok wali kelas di Madrasah

Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru?

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tugas pokok

wali kelas di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi tugas pokok wali kelas di

Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya Implementasi Wali

kelas terhadap siswa yang kurang berprestasi.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah

a. Sebagai bahan informasi kepada guru khususnya wali kelas tentang

tugas-tugas yang harus dilakukan Wali kelas.

b. Sebagai latihan bagi penulis dalam penelitian dan aplikasi ilmu

pengetahuan

c. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dalam rangka meraih
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gelar sarjana di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU.


