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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Peran Guru Pembimbing

Guru pembimbing diartikan bagian dari tugas utama yang harus

dilaksanakan. peranan guru pembimbing artinya keseluruhan tingkah laku

yang harus dilakukan guru pembimbing dalam melaksanakan tugas sebagai

guru. Guru pembimbing mempunyai peranan yang luas, baik di sekolah, di

dalam keluarga, dan di dalam masyarakat. Peranan guru pembimbing di

sekolah ditentukan oleh kedudukannya sebagai orang dewasa sebagai pengajar

dan pendidik serta sebagai pegawai. yang paling utama adalah kedudukannya

sebagai pengajar dan pendidik, yakni sebagai guru ia harus menunjukkan

perilaku yang layak bisa dijadikan teladan oleh siswanya.1 Anak atau siswa

berkembang ke arah idealisme dan kritis, Mereka membutuhkan guru sebagai

model yang dapat dicontoh dan dijadikan teladan. Guru pembimbing harus

memiliki kelebihan, baik pengetahuan, keterampilan dan kepribadian.

kelebihan ini tampak dalam disiplin pribadi yang tinggi dalam bidang-bidang

intelektual, emosional, kebiasaan-kebiasaan yang sehat, sikap yang

demokratis, terbuka dan sebagainya.

Dalam menjalankan peranan ini, guru pembimbing harus senantiasa

dalam keterlibatan secara emosional dan intelektual dengan siswanya.Siswa

senantiasa berusaha memberikan bimbingan menciptakan iklim kelas yang

1Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. (Jakarta: Raja Grafindo
Persada 2011). hlm. 165.
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menyenangkan dan menggairahkan siswa untuk belajar.2 Guru pembimbing

adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah

peserta didik.

Dari pengertian di atas dinyatakan bahwa guru pembimbing dalam

pelaksana layanan bimbingan dan konseling di sekolah dan sebagai sosok

penentu dalam berhasil atau tidaknya proses konseling. Dalam pelaksanaan

layanan BK di sekolah, guru pembimbing bekerja sama dalam pelaksanaan

pola 17 plus, yaitu 6 jenis bimbingan,yaitu bimbingan pribadi, belajar, sosial,

karier, berkeluarga, baragama, dan 9 jenis layanan orientasi, informasi,

penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan,

bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, mediasi, lima kegiatan

pendukung yakni: aplikasi instrument, himpunan data, konfrensi kasus,

kunjungan rumah, dan ahli tangan kasus.

Berdasarkan SK Medikbud No. 025/01/1995 tentang petunjuk

ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional dan angka kreditnya, menyatakan

bahwa bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk siswaa

baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan

berkembang secara optimal dalam bidang bimbingan belajar dan bimbinga

karier melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung sesuai dengan

norma-norma yang berlaku.

2Anas Salahudin, Bimbingan dan Konseling. (Bandung: CV Pustaka Setia 2010). hlm.
187
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SK Medikbud di atas menjelaskan salah satu peran dari guru

pembimbing memberikan bantuan untuk siswa. Dalam hal ini permasalahan

belajar siswa guru pembimbing sangat dibutuhkan sekali dalam menangani

permasalahan ini, dengan cara mendiagnosis permasalahan belajar siswa,

diagnosis dilakukan dalam rangka memberikan solusi terhadap siswa yang

mengalami permasalahan dalam belajar. Untuk dapat memberikan solusi

secara tepat atas permasalahan belajar siswa, guru pembimbing terlebih

dahulu melakukan identifikasi gejala-gejala seraca cermat terhadap fenomena-

fenomena yang menunjukkan adanya kemungkinan adanya permasalahan

belajar yang melanda siswa. Diagnosiss dilakukan untuk mengetahui dan

penetapkan jenis permasalahan yang dihadapi klien lalu menentukan jenis

bimbingan yang akan diberikan, dalam melakukan diagnosis kesulitan belajar

siswa perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

a. Kenali peserta didik yang mengalami permasalahan

Dalam mengenali siswa yang mengalami permasalahan belajar,

cara yang mudah untuk mengenalinya adalah memperhatikan prestasi

belajar yang diperolehnya, membandingkan prestasi belajar yang telah

dicapai oleh siswa dengan nilai rata-rata kelas ataupun dengan cara

memperhatikan kedudukan siswa dalam kelompoknya (rangking)3 .

b. Memahami sifat dan jenis kesulitan belajarnya

Langkah kedua dari diagnosis permasalahan belajar ini mencari

dalam mata pelajaran apa saja  siswa ini yang mengalami permasalahan

dalam belajarnya. Untuk mengetahui hal ini dapat dilihat dengan

memperhatikan pada mata pelajaran apa saja siswa tersebut yang

mendapat nilai rendah atau sangat rendah.

3 Loc Cit. hlm. 677
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c. Menetapkan latar belakang permasalahan belajar

Langkah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang latar

belakang yang menjadi sebab timbulnya kesulitan belajar baik yang

terletak di dalam diri siswa maupun diluar dirinya ( lingkungan ). Untuk

prosedur ditempuh adalah :

1. Menganalisis data atau catatan pribadi siswa yang bersangkutan, baik

yang ada di sekolah maupun diluar sekolah.

2. Mengamati kelakuan siswa yang bersangkutan, baik di kelas maupun

diluar kelas/ sekolah.

3. Wawancara dengan siswa tersebut , dengan guru, wali kelas, orang tua,

dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi untuk

memperoleh keterangan yang lebih luas dan jelas.

4. Mengadakan pendekatan sosiometris untuk melihat kedudukan

hubungan sosial siswa dengan teman-teman terutama teman kelas.

d. Menetap usaha-usaha bantuan

Setelah diketahui sifat dan jenis permasalahan belajar serta latar

belakang siswa, maka langkah selanjutnya ialah menetapkan beberapa

kemungkinan tindakan-tindakan usaha bantuan yang akan diberikan,

berdasarkan data yang diperoleh.

e. Pelaksana bantuan

Langkah ini merupakan pelaksanaan dari langkah sebelumnya,

yakni melaksanakan kemungkinan usaha bantuan. Pemberi bantuan

dilaksanakan secara terus menerus dann terarah dengan sertai penilain
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yang tepat sampai pada saat yang diperkirakan. Bantuan untuk

mengentaskan kesuliatn belajar terutama ditekan pada meningkatkan

prestasi belajar siswa dengan mengurangi hambatan-hambatan yang

menjadi latar belakang.

f. Tindak lanjut

Tujuan langkah ini ialah untuk menilai sampai sejauh manakah

tindakan pemberian bantuan telah mencapai hasil yang diharapkan. Tindak

lanjut di lakukan secara terus menerus baik selama maupun sesudah

pemberian bantuan diberikan oleh guru pembimbing, dengan langkah ini

dapat di ketahui keberhasilan usaha bantuan.4

semua langkah-langkah di atas bisa dilakukan oleh guru pembimbing

dalam rangka membantu siswa underachiever dalam mengalami

kesulitan belajarnya.

2. Pengertian Bimbingan Konseling

Istilah bimbingan konseling, sebagaimana digunakan dalam

literature profesional di Indonesia, merupakan terjemahan kata " Guidance dan

Counseling" dalam bahasa Inggris. Dalam kamus bahasa inggris kata.

Guidance dikaitkan dengan kata asal Giude, yang diartikan dengan sebagai

berikut : menunjukkan jalan (showing the way), memimpin (leading),

menuntun (conducting), memberikan petunjuk (giving intruction), mengatur

(regulating), mengarahkan (governing), memberikan nasihat (giving

advice), kalau istilah bimbingan dalam bahasa Indonesia diberi arti yang

4 Ibid . hlm 139
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selaras dengan arti-arti yang disebutkan diatas, akan muncul dun pengertian

agak mendasar yaitu :

1) Memberikan informasi, yaitu menyajikan pengetahuan yang dapat untuk

mengambil suatu keputusan atau memberitahukan sesuatu sambil

memberikan nasihat

2) Mengarahkan, yaitu menuntun ke suatu. tujuan. Tujuan itu mungkin hanya

diketahui oleh kedua belah pihak yang mengarahkan.

Rumusan tentang bimbingan formal telah diusahakan orang setidaknya

sejak awal abad ke-20, yaitu sebagaimana telab disinggung diatas, sejak

dimulainya bimbingan yang diprakasai oleh Fark Parson pada tahun 1908,

sejak itu rumusan demi rumusan tentang bimbingan bermunculan sesuai

dengan perkembangan pelayanan bimbingan itu sendiri sebagai suatu peker

aan khan yang ditekuni oleh para peminat dan ahlinya. Berbagai rumusan

tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:5

1) Menurut Fark Person, bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada

individu untukdapat memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu

jabatan Berta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu6.

2) Menurut Smith, bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan kepada

individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan

keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-

pilihan, rencana-renacana, interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk

menyesuaikan diri dengan baik.

5 Ws. Wingkel, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, (Jakarta: PT. Gramedia
Widia sarana Indonesia, 1997), hlm : 65

6 Ibid, hlm: 93-94
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3) Menurut Crow & Crow, bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh

seorang laki-laki atau perempuan, yang dimiliki kepribadian yang

memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia

untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, membuat

keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri. Sedangkan

konseling merupakan bagian dari bimbingan baik sebagai pelayanan

maupun sebagai teknik. Konseling merupakan inti kegiatan bimbingan

secara keseluruhan dan lebih berkenaaan dengan masalah individu secara

pribadi, "Counseling is the heart of the guidance program "dan Ruth

Strang (1985) menyatakan bahwa, "Guidance is broader: counselling is a

most important tool of guidance".7 Jadi konseling merupakan inti yang

paling penting dalam kesulurahan system kegitan bimbingan.

Istilah konseling berasal dari bahasa inggris "counseling" di dalam

kamus artinya dikaitkan dengan kata " counsel" memiliki beberapa arti, yaitu

nasihat, anjuran, dan pembicaraan. Berdasarkan arti  konseling secara

etimologis berarti pemberian nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan

bertukar pikiran8

Prayitno mengemukakan bahwa: "konseling adalah pertemuan empat

mata antara klien dan konselor yang berisi usaha yang laras, unik, dan human

(manusiawi), yang dilakukan dalam suasana keahlian yang didasarkan atas

norma-norma yang berlaku,"9 ASCA (American School Counselor

Assosiation) mengemukakan , bahwa konseling adalah hubungan tatap muka

7 Mohamad Surya, Psikologi Konseling (Bandung: pustaka bani qurois, 2003), hlm. 1
8 Tohirin, Op .Cit, hlm. 21-22.
9 Dewa Kentut Sukardi, Op. Cit, hlm. 21
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yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian

kesempatan dari konselor kepada klien10

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan

sebuah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah

hidup dan kehidupannya yang dihadapi klien dengan cara wawancara atau

dengan cara yang disesuaikan dengan keberadaan lingkungannya. Perlu

diperhatikan oleh semua konselor bahwa keputusan akhir dari sebuah proses

konseling diserahkan kepada klien bukan sebaliknya konselor yang

mengambil keputusan pemecahan masalahnya. Dengan demikian konseling

lebih bersifat kuratif atau korektif, artinya sebagai proses

penyembuhan/perbaikan klien dengan masalah yang dihadapinya.

Maka pengertian bimbingan dan konseling diatas dapat disimpulkan

bahwa bimbingan konseling adalah merupakan proses bantuan atau

pertolongan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu

(klien) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara

keduanya, agar klien memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan

menemukan masalahnya mampu memecahkan masalahnya sendiri. Proses

pemberian bantuan atau pertolongan yang sistematis dari pembimbing

(konselor) kepada Klien (siswa) malalui pertemuan tatap muka atau hubungan

timbal balik antara keduanya  untuk mengungkapkan masalah klien sehingga

klien mampu melihat masalah sendiri, mampu menerima dirinya sendiri sesuai

dengan potensinya, dan mampu memecahkan sendiri masalah yang

dihadapinya11.

10Achmad Juntika Nurihsan, M. N. Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar
Kehidupan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h1m. 10

11 Tohirin, Op.Cit, hlm. 26
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a. Kualifikasi dan Kompetensi Guru Pembimbing

Dalam Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor memberikan batasan

siapa itu pemegang profesi konselor atau guru pembimbing, yaitu sarjana

Bimbingan dan Konseling (S1 Bimbingan dan Konseling) yang telah

menamatkan program PPK.

Selain itu di dalam Permendiknas tersebut dikemukakan tujuh

belas kompetensi inti, dapat disebut sebagai “Kompetensi Pola 17”.

Ketujuh belas kompetensi ini tersebut adalah :

1) Kompetensi Pedagogik

a) Menguasai teori dan praktis pendidikan.

b) Mengaplikasikan perkembangan fisiologi dan psikologis serta

perilaku konseli atau klien.

c) Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur,

jenis, jenjang satuan pendidikan.

2) Kompetensi Kepribadian

a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b) Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,

individualitas dan kebebasan memilih.

c) Menunjukan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.

d) Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.

3) Kompetensi Sosial

a) Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja.
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b) Berperan dalam organisasi profesi dan kegiatan profesi bimbingan

dan konseling.

c) Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi.

4) Kompetensi Profesional.

a) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi,

kebutuhan dan masalah klien atau konseli.

b) Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling.

c) Merancang program bimbingan dan konseling.

d) Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang

komprehensif.

e) Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling

f) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional.

g) Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan

konseling.

Permendiknas tersebut juga menetapkan bahwa penyediaan dan

penempatan konselor profesional pada satuan-satuan pendidikan perlu

diselenggarakan.12

Selain itu, Sofyan S. Willis juga mengatakan seorang konselor

seyogyanya memiliki kualitas pribadi yang unggul termasuk pengetahuan,

wawasan, keterampilan dan nilai-nilai yang dimilikinya yang akan

12 Prayitno. Wawasan Profesi Konseling, (Padang: Jurusan Bimbingan dan Konseling
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang 2009),  hlm. 67-68.
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memudahkannya dalam menjalankan proses konseling sehingga mencapai

tujuan dengan berhasiln (efektif).13

Hal senada juga dikatakan oleh Perez dalam Surya bahwa

kepribadian seorang konselor merupakan faktor yang paling penting dalam

konseling. Kepribadian konselor merupakan titik tumpu yang berfungsi

sebagai penyimbang antara pengetahuan mengenai dinamika perilaku dan

keterampilan terapeutik.14

Selain itu untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kegiatannya

seorang konselor atau guru pembimbing perlu melengkapi dirinya dengan

berbagai kemampuan yang terwujud dalam berbagai jenis layanan dan

kegiatan pendukungnya, kemampuan pengelolaan, kemampuan bekerja

sama dalam suatu kemampuan tim (melalui proses pembangunan kerja

sama atau team building, melaksanakan kerja sama atau team working,

dan bertanggung jawab bersama atau responsibility, serta penekanan

pelaksanaan pelayanan bantuan dalam bingkai budaya.15

Seorang guru pembimbing juga dituntut menguasai semua yang

dipelajarinya dan dapat mengaplikasinya dengan baik. Guru pembimbing

harus mampu membimbing dan mengarahkan siswa dalam berbagai

permasalahan termasuk permasalahan kesulitan dalam belajar di sekolah,

guru pembimbing harus mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang

sering terjadi di sekolah dan apa solusi yang tepat terhadap masalah yang

ada di sekolah.

13 Sofyan S. Willis, (Konseling Individual Teori dan Praktek, Bandung: Alfabeta 2009),
hlm. 79.

14 M. Surya , Psikologi Konseling, (Bandung: Pustaka BanI Quraisy 2003), hlm. 63.
15 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
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b . Tujuan dan Fungsi Bimbingan Konseling

1) Tujuan Bimbingan Konseling

Bimbingan konseling memiliki tujuan yang terdiri atas tujuan

urnum dan khusus. Tujuan umum bimbingan konseling membantu agar

individu (peserta didik) dapat mencapai perkembangan secara optimal

sesuai dengan bakat, kemampuan, minat dan nilai-nilai, serta

terpecahkan masalah yang dihadapi oleh individu (peserta didik).

Tujuan khusus bimbingan konseling langsung terkait pada arah

perkembangan individu dan masalah-masalah yang dihadapi. Tujuan-

tujuan khusus itu merupakan penjabaran tujuan-tujuan umum yang

dikaitkan pada permasalahan individu, baik yang menyangkut

perkembangan maupun kehidupannya. Tujuan pemberian layanan

bimbingan adalah agar individu dapat: (a) merencanakan kegiatan

penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa

yang akan datang ; (b) mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan

yang dimilikinya seoptimal mungkin ; (c) menyesuaikan diri dengan

lingkungan pendidikan ; (d) mengatasi hambatan dan kesulitan yang

dihadapi dalam sttudi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan,

masyarakat, maupun lingkungan kerja16

Dalam setiap pencapaian tujuan-tujuan tersebut setiap individu

harus mempunyai kesempatan untuk: (a) pemahaman yang lebih baik

tentang dirinya ; (b) memiliki kemampuan dalam memilih dan

menentukan arah perkembangan dirinya, mengambil keputusan yang

161bid, hlm: 13
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tepat bagi dirinya dan lingkungannya ; (c) mampu menyesuaikan diri

baik dengan dirinya dan bagi lingkungannya ; (d) memiliki

produktivitas dan kesejahteraan hidup17

2) Fungsi Bimbingan Konseling

Bimbingan konseling berfungsi sebagai pemberian layanan

kepada individu, agar setiap individu berkembang secara optimal

sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu

pelayanan bimbingan dan konseling mengembangkan sejumlah fungsi

yang hendak dipenuhi melalui kegiatan bimbingan dan konseling,

fungsi tersebut adalah:

a) Fungsi pemahaman, yaitu untuk membantu peserta didik

memahami diri dan lingkungann

b) Fungsi pencegahan, yaitu untuk membantu peserta didik mampu

mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan

yang clapat menghambat perkembangn dirinya.

c) Fungsi pengentasan, yaitu untuk membantu peserta didik

mengatasi masalah yang dialaminya.

d) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu untuk membantu

peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai

potensi dan kondisi positif yang dimilikinya.

e) Fungsi advokasi, yaitu untuk membantu peserta didik untuk

memperoleh pernbelaran atas hak clan atau kepentingannya yang

kurang mendapat perhatian18

17 Nana Syaodi Sukmadinata, Landasan Psikilogi Proses Pendidikan, (Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 237

18 Prayitno, Op. Cit, hlm. 196
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c. Tugas Guru Bimbingan Konseling

Guru bimbingan konseling adalah guru yang melaksanakan

kegiatan pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Di dalam SK

MENPAN No. 84/1993 pada pasal 4 dikemukakan bahwa tugas guru

bimbingan konseling adalah sebagai berikut:

a) Menyusun program bimbingan konseling

b) Melaksanakan program bimbingan konseling

c) Mengevaluasi pelaksanaan bimbingan konseling

d) Menganalisis hasil pelaksanaan bimbingan konselin

e) Menindak lanjuti pelaksanaan bimbingan konseling19.

Disisi lain juga dijelaskan bahwa tugas guru bimbingan konseling

di sekolah sebagai berikut:

a) Memasyarakatkan pelayanan bimbingan konseling merencanakan

program bimbingan konseling

b) Melaksanakan program bimbingan konseling

c) Melaksanakan kegiatan pendukung bimbingan konseling

d) Mengevaluasi atau menilai proses dan hasil pelayanan bimbingan

konseling dan kegiatan pendukung

e) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian

f) Mengadministrasikan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan

konseling yang dilaksanakannya

g) Mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan

bimbingan konseling kepada koordinator bimbingan konseling20.

19Suhertina, Perencanaan dan Penyusunan Program Bimbingan Konseling di Sekolah,
(Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah IAIN SUSQA, 2000), hlm. 22.

20 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di
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d. Kegiatan Bimbingan Konseling

Kegiatan bimbingan konseling mempunyai enam bidang

bimbingan yang dapat dikembangkan dalam pendidikan, yaitu:

1) Bidang bimbingan pribadi

2) Bidang bimbingan social

3) Bidang bimbingan belajar

4) Bidang bimbingan karir

5) Bidang bimbingan kehidupan kebinga

6) Bidang bimbingan keagamaan

Untuk mengembangkan ke enam bidang bimbingan tersebut, guru

bimbingan konseling harus melasanakan Sembilan jenis layanan, yaitu:

1) Layanan orientasi

2) Layanan informasi

3) Layanan penenpatan penyaluran

4) Layanan penguasaan konten

5) Layanan konseling perorangan

6) Layanan konseling kelompok

7) Layanan bimbingan kelompok

8) Layanan konsultasi

9) Layanan mediasi

Sekolah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm: 56



29

Dalam pelaksanaan kesembilan jenis layanan tersebut guru

bimbingan konseling mempunyai enam kegiatan pendukung untuk

kelancaran pelaksanaan layanan, yaitu:

1) Aplikasi intrumentasi

2) Himpunan data

3) Konferensi kasus

4) Kunjungan rumah

5) Alih Langan kasus

6) Tampilan kepustakaan.

3. Pengertian Siswa Underachiever

Underachiever adalah siswa yang memiliki taraf inteligensi yang

tinggi, akan tetapi memperoleh prestasi belajar tergolong rendah ( di bawah

rata-rata). Siswa ini dikatakan “ Underachiever “ karena secara potensial,

siswa yang memiliki taraf inteligensi yang tinggi mempunyai kemungkinan

memperoleh prestasi belajar yang tinggi, karena sesuai dengan inteligensinya.

Menurut hasil observasi Haditono bahwa masalah underachiever di

Indonesia disebabkan oleh suatu kombinasi banyak faktor. Faktor pertama

adalah kurangnya fasilitas belajar dalam arti luas di sekolah-sekolah, terutama

di pelosok-pelosok, maupun di rumah. Faktor yang kedua adalah kurangnya

stimulus mental dari orang tua di rumah. Hal ini berlaku bagi para orang tua

yang tidak berpendidikan hingga mereka tidak mengerti sendiri bagaimana

membantu anak mereka supaya lebih berhasil. Faktor yang ketiga, adalah

keadaan gizi yang bilamana dapat dicapai tingkat yang lebih tinggi , maka
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secara fisik anak lebih mampu untuk menggunakan kapasitas otaknya secara

lebih baik.21

Siswa underachiever ini, dipandang sebagai siswa yang mengalami

kesulitan belajar di sekolah, karena secara potensial mereka memiliki

kemungkinan untuk memperoleh prestasi yang tinggi. Keadaan ini biasanya

dilatar belakangi oleh aspek motivasi, minat, sikap, kebiasaan belajar, ciri-ciri

kepribadian tertentu ataupun pola-pola pendidikan yang diterima dari orang

tua dan suasana keluarga yang tidak mendukung .22

Dengan bertumbuhnya pengetahuan tentang inteligensi, sudah ada

beberapa ahli menemukan klasifikasi tingkatan kapasitas intelektual siswa.

Menurut stara skor IQ –nya.Woodworth dan Marquis (1955) telah

mengemukakan klasifikasi tingkatan inteligensi siswa seperti terlihat pada

tabel di bawah ini :

Kelas interval : Klasifikasi

140 – ke atas : Genius (luar biasa)

120-139 : Very superior (amat cerdas)

110-119 : Superior (cerdas)

90-109 : Normal (average)

80-89 : Dull (bodoh)

70- 79 : Border line (batas potensi)

50- 69 : Morons (debiel)

30- 49 : Embicie (embisiel)

21Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm.
137.

22 Ibid. hlm. 127
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di bawah 30 : Idiot

Dengan adanya klasifikasi di atas maka sekaligus telah dapat

diketahui, bahwa yang menjadi ketentuan bagi inteligensi normal adalah skor

IQ antara 90 s.d.109.

Dengan demikian, prestasi belajar siswa dapat dipandang dari dua sisi

yaitu internal dan eksternal. Sangat sedikit siswa yang menunjukkan prestasi

yang sama persis dengan kemampuannya. Pada kenyataannya di sekolah

terdapat kesenjangan prestasi dan potensi siswa yang dimilikinya.

a. Ciri-ciri siswa underachiever

Ada beberapa cirri-ciri yang menandakan seorang siswa tergolong

underachiever, untuk mengetahui hal tersebut, diperlukan sekurang-

kurangnya dua minggu. Penelitian tentang siswa berbakat waktu prestasi

kurang menemukan cirri-ciri yang khas dari siswa ini.Whitmore meringkas

cirri-ciri yang paling penting dalam suatu daftar yang dapat digunakan

untuk mengidentifikasi mereka. Jika siswa menunjukkan lebih dari

sepuluh ciri-ciri dalam daftar, kemungkinan besar ia termasuk siswa

berbakat berprestasi kurang. Diantara cirri-ciri tersebut yaitu.

1) Nilai rendah pada tes prestasi

2) Kesenjangan antara tingkat kualitatif pekerjaan lisan dan tulisan

(secara lisan lebih baik).

3) Pengetahuannya faktual sangat luas.

4) Daya imajinasi kuat.

5) Selalu tidak puas dengan pekerjaannya, juga seni.

b. Gejala-Gejala Kesulitan Belajar
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Beberapa gejala sebagai pertanda adanya kesulitan belajar misalnya:

1) Menunjukkan prestasi yang rendah/dibawah rata-rata yang dicapai oleh

sekelompok kelas.

2) Hasil yang di capai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan ia

berusaha keras tetapi nilainya selalu rendah.

3) Lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Ia selalu tertinggal

dengan kawan-kawannya dalam semua hal, minsalnya dalam

mengerjakan soal-soal, dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

4) Menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti : acuh tak acuh,

berpura-pura, dusta, dan lain-lain.

5) Menunjukkan tingkah laku yang berlainan.

Misalnya: mudah tersinggung, murung, pemarah, binggung,

cemberut, kurang gembira, selalu sedih.(psikologi belajar).

c. Faktor Penyebab Kesulitan Belajar

1) Faktor Internal

a) Fisiologis: inteligensi  hambatan persepsi (gangguan perceptual

system modality concept, gangguan overloading perceptual

system), hambatan penglihatan dan pendengaran (panca indera),

gizi (makanan dan minuman), kecanduan (alcohol, narkoba),

kecapean/kelelahan.

b) Psikologis: minat, bakat, kepribadian, kebiasaan belajar, motivasi

belajar, cita-cita, rasa percaya diri, rasa ingin tahu, salah jurusan,

kebiasaan buruk (agresif, Pemarah, mudah tersinggung, menguasai
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siswa lain, sombong, iri hati, pemalu, sukar bergaul, penyendiri,

berusaha selalu menarik perhatian orang lain).

2) Faktor Eksternal

a) Lingkungan: harapan orang tua selalu tinggi tidak sesuai dengan

kemampuan anak, kurang perhatian dari orang tua, konflik

keluarga ,(ketidak harmonisan orang tua/broken home), kondisi

social ekonomi keluarga, budaya di lingkungan masyarakatnya,

kegiatan luar akademik yang diikuti, lingkungan pergaulan social

di sekolah ataupun di luar sekolah (teman-temannya, pacaran,

pergaulan bebas).

b) Instrumen belajar: fasilitas belajar (gedung sekolah, buku pelajaran

dan media penunjang lainnya), kurikulum sekolah, guru, kebijakan

penilaian.

b. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai

perbandingan dan menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan

menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah

diteliti oleh orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan

oleh diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sri Endang Riwa Ningsih yang berbentuk skripsi dari Fakultas Tarbiyah

dan Keguruan UIN Suska Riau Pekanbaru, pada tahun 2013 meneliti

dengan judul: Upaya guru bimbingan konseling mengatasi siswa

underachiever. Kesimpulan dalam penelitian ini upaya guru bimbingan
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konseling mengatasi siswa underachiever di SMA Negeri 5 Pekanbaru

tidak optimal, diperoleh persentasse “ ya “ 35,5%, sedangkan yang “tidak”

sebesar 62,5%, maka dari hasil tersebut dapat diketahui upaya guru

bimbingan konseling mengatasi siswa underachiever di SMA Negeri 5

Pekanbaru tergolong “tidak optimal” karena berada pada interprestasi skor

21-40%.

2. Anrizal Fakultas Psikologi UIN Suska Riau pada tahun 2008 meneliti

dengan judul : Hubungan Antara Disfungsi Dengan Kesulitan Belajar Pada

Siswa-siswi SMA N 1 Gunung Toar Kec. Gunung Toar Kab. Kuaantan

Singingi. Kesimpulan penelitiannya terdapat hubungan yang signifikan

antara keluarga dengan kesulitan belajar pada siswa-siswi tersebut.

Pengaruh disfungsi keluarga terhadap kesulitan belajar adalah sebesar

37,9%. Artinya semangkin  tinggi disfungsi keluarga semakin tinggi pula

kesulitan belajar siswa, sebaliknya juka disfungsikan keluarga rendah

maka kesulitan siswa juga rendah.

3. Ujang Halimi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau pada

tahun 2005 meneliti dangan judul:  Mengatasi kesulitan belajar

matematika melalui metode latihan berjrnjang pada murid kelas v

madrasah Ibtidaiyah negri Al-fajar Rumbai Pekanbaru. Kesimpulan

penelitian ada perbedaan yang signifikan dalam mengatasi kesulitan

belajar matematika dengan menggunakan metode latihan jenjang di

banding dengan metode biasa.

Setelah penelitian meninjau penelitian terdahulu diatas, peneliti belum

menemukan penelitian mengenai : Peranan guru pembimbing dalam
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melaksanakan bimbingan  siswa underachiever di SMA Pondok Pesantren

Babussalam Pekanbaru.

c. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

batasan terhadap kerangka teoritis, dan hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi

kesalah pahaman dalam penelitian. Konsep operasional menjabarkan teori-

teori dalam bentuk kongkrit agar mudah diukur di lapangan dan mudah

dipaham.

Adapun yang menjadi indikator peranan guru pembimbing dalam

melaksanakan bimbingan siswa underachiever di Pondok Pesantren

Babussalam Pekanbaru sebagai berikut:

1. Guru pembimbing mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan

belajar siswa underachiever

2. Guru pembimbing mempelajari sifat dan jenis kesulitan dalam belajar

siswa underachiever.

3. Guru pembimbing menetapkan latar belakang kesulitan belajar siswa

underachiever.

4. Guru pembimbing menetapkan usaha-usaha apa yang akan dilakukan

terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar.

5. Guru pembimbing melaksanakan bantuan yang sesuai dengan siswa

kesulitan belajar underachiever.

6. Guru pembimbing melaksanakan tindak lanjut setelah mengetahui

kesulitan belajar underachiever
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Konsep operasional faktor pendukung dan penghambat peranan guru

pembimbing dalam menangani siswa underachiever.

1) Faktor internal

a. Pendidikan guru pembimbing

b. Pengalaman guru pembimbing

2) Faktor eksternal

a. Lingkungan sekolahb.

b. dukungan pihak lain

c. kerjasama

d. Sarana dan prasarana


