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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Keaktifan

a. Pengertian Keaktifan

Keaktifan berasal dari kata yang berarti giat atau sibuk.1 kata

keaktifan juga bisa berarti dengan kegiatan dan kesibukan. Yang

dimaksud dengan keaktifan disini adalah bahwa pada waktu pemateri

atau guru mengajarkan ia harus mengusahakan agar peserta didiknya

aktif jasmani maupun rohani. Keaktifan jasmani dan rohani meliputi:

1) Keaktifan panca indra

2) Keaktifan akal

3) Keaktifan ingatan

4) Keaktifan emosi

Dalam proses pembelajaran peserta didik dituntut untuk aktif,

penilaian proses pembelajaran terutama melihat sejauh mana keaktifan

peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Prihal tentang

keaktifan belajar menurut nana sudjana diantaranya:

1) Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya.

2) Terlibat dalam pemecahan masalah

1 WJS. Purwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia.(Jakarta: Balai Pustaka,
1996) h. 26
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3)  Bertanya kepada teman sejawat/ kepada narasumber apabila tidak

memahami persoalan yang dihadapinya

4) Berusaha mencari berbagai informasi yang diperoleh untuk

pemecahan masalah

5) Melaksanakan diskusi kelompok

6) Menilai kemampuan dirinya dan hasil yang diperolehnya

7) melatih diri dalam mecahkan soal atau masalah sejenis

8) kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang diperolehnya

dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya.2

Dalam penelitian ini keaktifan peserta didik atau guru

pembimbing yang dimaksud oleh penulis, yaitu:

1) Turut serta dalam melaksanakan tugas sebagai anggota MGP

Maksud dari indikator ini adalah guru ikut serta dalam

proses pelaksanaan kegiatan MGP misalnya guru pembimbing

mendengarkan, memperhatikan, mencatat dan sebagainya.

2) Terlibat dalam pemecahan masalah

Maksud dari indikator ini adalah ikut aktif dalam

menyelesaikan masalah/problem yang sedang dibahas dalam forum

seminar atau diskusi  misalnya ketika ada masalah/problem yang

sedang dibahas dalam forum MGP, anggota MGP ikut memberi

solusi dan aktif dalam pembahasannya.

3) Bertanya kepada teman sejawat/ kepada narasumber apabila tidak

memahami persoalan yang dihadapinya

2 Nana Sudjana, Metode Statistika Edisi ke  6. (Bandung: Tarsito, 1996). H. 61
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Maksud dari indikator ini adalah jika tidak memahami

materi/ penjelasan dari narasumber hendaknya anggota MGP

melontarkan pertanyaan, baik pada narasumber/teman sejawatnya.

4) Berusaha mencari berbagai informasi yang diperoleh untuk

pemecahan masalah

Maksud indikator ini adalah berusaha mencari informasi

/cara yang bisa digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah /

problem. Yaitu anggota MGP mencari informasi dari buku.

5) Melaksanakan diskusi kelompok

Maksud dari indikator ini adalah melakukan kerja sama

dengan teman diskusi untuk menyelesaikan masalah/ problem.

6) Menilai kemampuan dirinya dan hasil yang diperolehnya

Maksud dari indikator ini adalah menilai kemampuan

dirinya yaitu dengan mencoba menerapkan keterampilan/

pengetahuan tentang bimbingan konseling setelah mendapatkan

penjelasan dari narasumber/pemateri.

2. Guru Pembimbing

a. Pengertian guru pembimbing

Guru pembimbing adalah  guru yang mempunyai tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan

bimbingan dan konseling terhadap sejumlah pendidik.3 Profesi guru

pembimbing melekat dengan upaya pelayanan konseling. Pemberian

pelayanan bantuan ini merupakan tugas profesi yang esensial bagi

3 Amirah Diniaty. Op. Cit. h. 15
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profesi bimbingan dan konseling. Pelayanan pemberian bantuan

konseling yang dilakukan, khususnya di sekolah, diharapkan akan

memberikan dampak yang positif terhadap optimalisasi potensi peserta

didik.

b. Kepribadian Guru Pembimbing

Secara umum karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh

seorang guru pembimbing adalah :

1) Menaruh minat yang mendalam terhadap orang lain dan penyabar.

2) Peka terhadap sikap dan tindakan orang lain.

3) Memiliki kehidupan emosi yang stabil dan objektif.

4) Memiliki kemampuan untuk dipercaya orang lain.

5) Menghargai fakta.

Kemudian pada tahun 1964, ikatan konselor untuk konseling

dan supervise ( association for counseling education and supervision)

menunjukan bahwa seorang konselor harus memiliki sekelompok

kualitas dasar kepribadian sebagai berikut :

1) Percaya kepada setiap orang.

2) Menghayati nilai-nilai kemanusiaan setiap individu.

3) Peka terhadap dunia sekelilingnya.

4) Sikap keterbukaan.

5) Memahami diri sendiri.

6) Menghayati profesionalitasnya.4

4 Singgih D. Gunarsa. Konseling dan Psikotrapi. (Jakarta: PT. BPK Gunung
Mulia, 2003) h. 64
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Seorang guru pembimbing yang konsekuen dengan tugas-

tugasnya ia akan mampu menjaga keharmonisan antara perkataan,

ucapan dan perintah larangan dengan alam perbuatan. Ia akan menjadi

tauladan dan akan menjadi sosok atau figure yang dapat di jadikan

patokan untuk ditiru oleh siswa.

Menurut Umar Sartono mendefenisikan guru pembimbing

adalah orang yang bertugas khusus sebagai konselor, karena seorang

konselor dituntut untuk bertindak secara bijaksana, ramah, bisa

menghargai dan merasa keadaan orang lain. Dengan sikap dan

penerimaan yang baik guru pembimbing maka pihak peserta didik

yang bermasalah tidak merasa segan mengutarakan masalahnya.5

Arifin dan Eti Kartikawati menyatakan bahwa petugas

bimbingan dan konseling di sekolah dipilih berdasarkan atas

kualifikasi:

1) Kepribadian

Seorang guru pembimbing atau konselor harus memiliki

kepribadian yang baik. Pelayanan bimbingan dan konseling

berkaitan dengan pembentukan prilaku dan kepribadian klien.

Melalui konseling diharapkan terbentuk prilaku positif dan

kepribadian yang baik pula pada diri klien. Dalam keadaan tertentu

seorang guru pembimbing bisa menjadi model atau contoh yang

baik bagi penyelesaian masalah siswa (klien).

2) Pendididikan

5 Umar Sartono. Bimbingan dan Penyuluhan (Bandung: Pustaka Setia. 1998) h.
117
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Seorang guru pembimbing atau konselor selayaknya

memiliki pendidikan profesi, yaitu jurusan bimbingan dan

konseling Strata satu (S1), S2 maupun S3. Atau sekurang-

kurangnya pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan bimbingan

dan konseling.

Pemilihan dan pengangkatan (rekrutmen) guru pembimbing

atau konselor di sekolah hendaknya mengedepankan

profesionalitas; terlebih mengiginkan pelayanan bimbingan dan

konseling yang berkualitas pula. Guru pembimbing atau konselor

yang diangkat berdasarkan pendidikan menurut kualifikasi diatas

disebut guru pembimbing dan konselor professional. Syarat

pendidikan berkenaan dengan keilmuan yang dimilki oleh guru

pembimbing atau konselor bahwa guru pembimbing tidak saja

harus memiliki ilmu bimbingan dan konseling, tetapi juga harus

memiliki ilmu-ilmu tentang manusia dengan berbagai macam

problematikanya, ilmu psikologi, dan lain sebagainya.

3) Pengalaman

Pengalaman memberikan pelayanan bimbingan dan

konseling berkontribusi terhadap keluasan wawasan pembimbing

atau konseloryang bersangkutan. Syarat pengalaman bagi calon

guru BK setidaknya pernah diperoleh melalui praktik mikro

konseling yakni praktik BK dalam laboratorium BK dan makro
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konseling yakni praktik pengalaman lapangan (PPL) bimbingan

dan konseling.

Selain itu, pengalaman hidup pribadi guru pembimbing atau

konselor yang mengesankan, juga akan turut membantu upaya guru

pembimbing mencarikan alternatif pemecahan masalah siswa.

4) Kemampuan

Kepemilikan kemampuan atau kopentensi dan keterampilan

oleh guru pembimbing atau konselor merupakan suatu

keniscayaan. M.D Dahlan dalam Tohirin menyatakan bahwa

konselor dituntut untuk memiliki berbagai keterampilan

melaksanakan konseling. Guru pembimbing harus mampu

mengetahui dan memahami secara mendalam sifat-sifat seseorang,

daya kekuatan pada diri seseorang, merasakan kekuatan jiwa

apakah yang mendorong seseorang berbuat dan mendiagnosis

berbagai persoalan siswa, selanjutnya mengembangkan potensi

individu secara positif.6

Berkaitan dengan hal tersebut, agar dapat selalu memainkan

perannya dengan sebaik-baiknya, seorang guru pembimbing

hendaknya membangun komitmen terhadap pekerjaannya.

Komitmen terhadap pekerjaan ini menjadi permasalahan tersendiri

bagi para guru pembimbing. Komitmen terhadap pekerjaan

tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yang

6 Tohirin. Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah. (Jakarta: Rajawali
Pers, 2007). h. 117
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terkait dengan tugas-tugas sebagai guru: a) guru sebagai pengajar,

b) guru sebagai pengajar dan juga sebagai pendidik, dan c) guru

sebagai pengajar, pendidik, dan juga agen pembaharuan dan

pembangunan masyarakat.7

c. Tugas Pokok Guru Pembimbing

Dalam Pasal 39 Ayat 2 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan: Pendidik merupakan

tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan

pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada

perguruan tinggi.8

Guru pembimbing sebagai pelaksana utama, tenaga inti dan

ahli guru pembimbing bertugas:

1) Memasyarakatkan kegiatan bimbingan

2) Merencanakan program bimbingan

3) Melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan

4) Melaksanakan layanan bimbingan terhadap sejumlah siswa yang

menjadi tanggung jawabnya minimal sebanyak 150 siswa. Dengan

menangani 150 orang siswa secara intensif dan menyeluruh, berarti

guru pembimbing telah menjalankan tugas wajib seorang guru,

yaitu setara dengan 18 jam pelajaran seminggu.

7 Udin Syaefudin Saud, Pengembangan Profesi Guru, (Bandung: CV. Alfabeta,
2009), h. 36

8 Indonesia. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona. Jakarta:
Asa Mandiri
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5) Melaksanakan kegiatan penunjang bimbingan

6) Menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan

7) Menganalisis hasil penilaian

8) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis penilaian

9) Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling

10) Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator

guru pembimbing.9

Dalam SKB mendikbud dan kepala BAKN  No. 0433/P/1993

dan No.25 Tahun 1993, serta SK Mendikbud No. 025/O/1995 merinci

tugas pokok tersebut, khususnya dikaitkan dengan standar prestasi

kerja guru dan jenjang jabatannya. Disebutkan bahwa standar prestasi

kerja guru pembimbing adalah:

1) Untuk guru pembimbing sampai dengan jabatan guru dewasa

tingkat

a) Persiapan program bimbingan dan konseling

b) Penyajian( pelaksanaan) program bimbingan dan konseling

c) Evaluasi (hasil) pelaksanaan bimbingan dan konseling

2) Untuk guru pembimbing yang berpangkat/ jabatan guru Pembina

a) Analisis hasil pelaksanaan bimbingan dan konseling

b) Penyusunan program tindak lanjut pelaksanaan bimbingan

c) Pengembangan profesi.10

9 Achmad Juntika Nurihsan. Strategi layanan Bimbingan & Konseling.
(Bandung: PT. Reflika Aditama. 2005) h. 47-48
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3. Musyawarah Guru Pembimbimbing

MGP sama halnya dengan KKG, merupakan suatu organisasi guru

yang dibentuk untuk menjadi forum komunikasi yang bertujuan untuk

memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam pelaksanaan tugasnya

sehari-hari di sekolah.

MGP merupakan suatu organisasi profesi guru yang bersifat non

struktural yang dibentuk oleh guru-guru di sekolah menengah (SMP atau

SMA) di suatu wilayah sebagai wahana untuk saling bertukaran

pengalaman guna meningkatkan kemampuan guru dan memperbaiki

kualitas pembelajaran.

Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

mempersyaratkan guru untuk:

a. Memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4

b. Memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi

paedagogik, kepribadian, sosial, dan professional

c. Memiliki sertifikat pendidik.

Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006

tentang stantar isi untuk satuan pendididkan dasar dan menengah

menyatakan bahwa struktur kurikulum pada setiap satuan pendidikan

menurut tiga komponen , yaitu: mata pelajaran, muatan local, dan

pengembangan diri meliputi kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan

ekstra kurikuler.

10 Prayitno. Buku III Pelayanan Bimbingan dan konseling SMU.(Jakarta: Rineka
Cipta. 1997).h. 155
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Dengan berlakunya undang-undang dan Permendiknas ini

diharapkan memberikan suatu kesempatan yang tepat bagi guru untuk

penyetaraan pemahaman kegiatan pengembangan diri dan meningkatkan

profesionalismenya melalui pelatihan, penulisan karya ilmiah, pertemuan

di MGP. Dengan demikian MGP memiliki peran penting dalam

mendukung pengembangan professional guru.

Sebagaimana diketahui, MGP merupakan forum atau wadah

profesionalisme guru pembimbing/ BK yang berada pada suatu wilayah

kabupaten/kota/kecamatan. Ruang lingkupnya meliputi guru

pembimbing/BK pada tingkat SMP, SMA, dan SMK negeri dan swasta,

baik yang berstatus PNS maupun swasta. Prinsip kerjanya adalah cerminan

kegiatan “dari,oleh dan untuk guru” dari semua sekolah. Atas dasar ini,

maka MGP merupakan organisasi nonstructural yang bersifat mandiri,

berasaskan kekeluargaan, dan tidak mempunyai hierarkis dengan lembaga

lain.

Dalam hal ini adapun tujuan diselenggarakanya KKG/MGP, yaitu:

1) Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal,

khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan

silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran,

metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana

belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb.

2) Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah

kerja (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan
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mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan

pengembangan profesionalisme di tingkat KKG/MGP.

3) Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau

musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan

bantuan dan umpan balik.

4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi

pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih professional

bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja.

5) Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam

melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah.

6) Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang

tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik.

7) Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat

KKG/MGP.11

4. Kinerja

a. Pengertian kinerja

Konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja

yang pandananya dalam bahasa inggris yaitu performance yang berarti

kinerja. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi- fungsi

atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam

waktu tertentu. Pekerjaan adalah aktifitas menyelesaikan sesuatu atau

membuat sesuatu yang hanya memerlukan tenaga dan keterampilan

11 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2008. Standar
Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP). Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
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tertentu. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang untuk

menyelesaikannya memerlukan penguasaan dan penerapan teori ilmu

pengetahuan yang dipelajari dari lembaga pendidikan tinggi.12

Kinerja ialah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai oleh

seseorang dalam bidang tugasnya, Stoner dan Freeman mengemukakan

bahwa kinerja adalah kunci yang harus berfungsi secara efektif agar

organisasi secara keseluruhan dapat berhasil.13

Kinerja mempunyai hubungan dengan kompetensi. Kinerja

merupakan fungsi dari kompetensi, sikap dan tindakan. Kompetensi

melukiskan karakteristik pengetahuan , keterampilan, prilaku, dan

pengalaman untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu

secara efektif. Kompetensi secara objektif dapat diukur dan

dikembangkan melalui supervise, manajemen kinerja dan program

pengembangan sumber daya manusia.14

Kinerja ialah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai

seorang dalam bidang tugasnya. Kinerja selalu merupakan tanda

keberhasilan suatu organisasi dan orang-orang yang ada didalam

organisasi tersebut. Menurut Prawirosentono dalam Wibowo, kinerja

adalah suatu usaha yang dilakukan dalam hasil kerja yang dicapai oleh

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka

12 Wirawan. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Salemba Empat,
2009). h.9

13 Husaini Usman. Manajemen Teori, Praktik, dan Pendidika. (Jakarta: PT Bumi
Aksara. 2011). h. 487

14 Ibid. h. 9-10
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mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.15

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara professional

tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kompetensi yang

mencukupi sehingga hasil kinerjanya optimal.

b. Kinerja guru pembimbing

Kinerja guru pembimbing adalah bagaimana guru pembimbing

di sekolah melaksanakan tugas.16 Guru pembimbing di sekolah

membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam perkembangan diri

siswa dan membantu serta mendampingi siswa untuk mencapai

perkembangan diri yang optimal agar dapat menyesuaikan diri dengan

lingkungan. Kinerja guru pembimbing disekolah terkait dengan tugas

pokoknya.  Adapun unsur utama (pokok) guru pembimbing mengacu

kepada pola umum 17 bimbingan di sekolah, melaksanakan 6 jenis

bidang bimbingan yaitu :

1) Bidang bimbingan pengembangan pribadi.

2) Bidang pengembangan sosial.

3) Bidang pengembangan pembelajaran.

4) Bidang pengembangan karir.

5) Bidang pengembangan kehidupan berkeluarga.

6) Bidang pengembangan kehidupan beragama.

Dan 6 bidang tersebut dilaksanakan dengan 9 layanan yaitu :

15 Wibowo. Manajemen Kinerja. (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 46
16Tohirin. Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jakarta : PT Raja

Grafindo Persada. 2005 h. 152.
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1) Layanan orientasi.

2) Layanan informasi.

3) Layanan penempatan dan penyaluran.

4) Layanan penguasaan konten.

5) Layanan konseling perorangan.

6) Layanan bimbingan kelompok.

7) Layanan konseling kelompok.

8) Layanan konsultasi.

9) Layanan mediasi.

Dan ditambah dengan 6 kegiatan pendukung yaitu :

1) Aplikasi Instrumentasi.

2) Himpunan data.

3) Konperensi kasus.

4) Kunjungan kerumah.

5) Alih tangan kasus.

6) Tampilan kepustakaan.

Jumlah siswa asuh yang menjadi tanggung jawab seorang guru

pembimbing menurut keputusan bersama MENDIKBUD dan Kepala

BAKN Nomor : 0433/P/1993 No. 25 Tahun 1993 adalah maksimal 150

siswa, sedangkan Kepala Sekolah yang berasal dari guru pembimbing

minimal 40 orang dan Wakil Kepala Sekolah yang berasal dari guru

pembimbing minimal 75 siswa. Segala hal yang menjadi tugas pokok

guru pembimbing didalam 17 pola di atas dituangkan kepada program
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yang dirancang setiap tahunnya, dan diadalam SK Menpan No 84

/1993 berikut adalah tugas pokok guru pembimbing.17

1) Penyusunan program

Dalam penyusunan program guru mata pelajaran bekerja lebih

sistimatis karena telah memiliki kurikulum, buku panduan, bitir-

butir soal standar dan bahkan dibuat secara nasional sehingga ketika

guru mata pelajaran membuat satuan pelajaran lebih mudah

diseragamkan untuk semua guru mata pelajaaran dalam bidang studi

yang sama. Sementara guru pembimbing untuk menyusun program

dalam bentuk satuan layanan yang dijabarkan dari program tahunan,

semesteran, bulanan, guru pembimbing perlu mempertimbangkan

kondisi dan taraf perkembangan siswa asuhnya, kebutuhan siswa,

kondisi budaya dan alam, serta kondisi sarana dan prasarana.18

2) Melaksanakan program

Dalam melaksanakan program tidak terlepas dari

perencanaan, dan perbedaan antara guru pembimbing dengan guru

mata pelajaran adalah dari segi bentuk, materi, dan teknik

pelaksanaannya. Guru mata pelajaran melaksanakan pengajaran

dalam kelas sesuai dengan satuan pelayanan yang dibuat. Sementara

guru pembimbing melaksanakan layanan BK sesuai dengan satuan

layanan (satlan) dan satuan kegiatan pendukung (satkung). Kegiatan

17 Thantawy. R. MA. Manajemen Bimbingan dan Konseling. Jakarta : PT.Lapang
Jaya Grafika. 2003. h. 74

18 Amirah Diniaty. Konselor Sekolah Versus Guru Mata Pelajaran. Pekanbaru
:Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska Riau 2007. h. 14
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layanan BK tidak hanya dapat dilakukan didalam kelas saja tetapi

juga di ruang BK atau ruang lain yang memenuhi syarat terutama

dapat diterpakan azas kerahasiaan.

3) Evaluasi

Pada kegiatan evaluasi, tampak jelas perbedaan kegiatan guru

pembimbing dengan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran

melakukan evaluasi dalam bentuk ujian formatif, sumatif, ujian

akhir yang hasilnya berupa angka. Angka sebagai hasil evaluasi

oleh guru mata pelajaaran digunakan sebagai tanda

berhasil/tidaknya pengajaran yang dilakukan, berhasilnya siswa

menguasiai tujuan pengajaaran, dan dapat digunakan untuk

menempatkan siswa dalam perengkingan dikelas. Sementara pada

BK dilakukan dalam bentuk penelian proses dan hasil. Berdasarkan

waktu pelaksanaan evaluasi dapat dibagi atas penilaian segera

(evaluasi saat layanan dilakukan), penilaian jangka pendek (dalam

jangka satu hari sampai beberapa minggu setelah layanan) dan

penilaian jangka panjang (dalam hitungan bulan/semesteran setelah

layanan dilakukan). Evaluasi dalam BK mengandung sasaran yang

berorientasi pada perubahan tingkah laku siswa.

4) Analisis hasil evaluasi

Analisis hasil evaluasi tentu disesuaikan dengan bentuk dan

hasil evaluasi yang dilakukan. Pada guru mata pelajaran analisis

dilakukan terhadap hasil ujian yang diikuti siswa. Sementara guru

pembimbing juga dapat menganalisis hasil evaluasi dalam bentuk
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tertulis yang diperoleh dari siswa atau dari hasil observasi sesuai

dengan penjelasan evaluasi diatas.

5) Tindak lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan oleh guru mata pelajaran

sesuai hasil analisis hasil evaluasi dapat berupa pengajaran

perbaikan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar atau

pengayaan bagi siswa yang “unggul”. Sementara tindak lanjut yang

dilakukan oleh guru pembimbing dalam bentuk kelanjutan layanan

BK atau menghentikannya.19

Unsur-unsur utama yang terdapat dalam tugas pokok guru

pembimbing meliputi, bidang bimbingan, jenis-jenis layanan

bimbingan dan konseling, jenis-jenis kegiatan pendukung dan tahap

pelaksanaan program bimbingan dan konseling dan jumlah siswa yang

menjadi tanggung jawab guru pembimbing untuk memperoleh

pelayanan minimal 150 orang siswa.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan

dari menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiyah dan menguatkan

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh

orang lain. Peneliti terdahulu yang relevan pernah dilakukan diantaranya

adalah sebagai berikut :

1. Vivie Febrianty (2010) Kinerja guru pembimbing dalam melaksanakan

layanan konseling individual di SMAN 2 Dumai. Penelitian ini bertujuan

19 Amirah Diniaty. Ibid. h 18
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untuk melihat bagaimana kinerja guru pembimbing dalam melaksanakan

layanan konseling individual dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

guru pembimbing dalam melaksanakan layanan konseling individual.

2. Elva Frina (2011) Kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang

Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil

penelitian tersebut dapat disimpulkan  bahwa kinerja guru di MTs Negeri

Padang mutung kecamatan Kampar kabupaten Kampar adalah

dikategorikan “sedang”. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru di

MTs Negeri padang mutung kecamatan Kampar kabupaten Kampar

terdapat dua faktor yaitu:

a. Faktor Internal

1) Dorongan untuk berkerja

2) Rasa tangung jawab terhadap tugas

3) Minat terhadap tugas

b. Faktor Eksternal

1) Penghargaan atas tugas

2) Peluang untuk berkerja

3) Hubungan sesama guru

4) Sarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas

Adapun penelitian yang penulis lakukan saat ini berjudul

“Hubungan keaktifan guru pembimbing mengikuti musyawarah guru

pembimbing dan kinerjanya di Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kota

Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar

hubungan keaktifan mengikuti MGP terhadap peningkatan kinerja atau
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hasil kerja yang dilakukan guru pembimbing dalam melaksanakan

tugasnya di sekolah.

C. Konsep Operasional

Berdasarkan judul di atas, adapun variabel peneitian ini terdiri dari

dua variabel yaitu keaktifan guru pembimbing dalam pelaksanaan MGP dan

Kinerja guru pembimbing yang mengikuti MGP  SMPN.

1. Keaktifan guru pembimbing dalam pelaksanaan MGP dapat diklafikasikan

sebagai berikut:

a. Adanya turut serta dalam melaksanakan tugas anggota  MGP.

b. Terlibat dalam pemecahan masalah guru pembimbing di MGP

c. Bertanya kepada teman sejawat atau narasumber apabila tidak

memahami persoalan yang dihadapi.

d. Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk

memecahkan masalah.

e. Melatih diri dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

f. Menilai kemampuan diri dan hasil-hasil yang diperoleh.

Keaktifan guru pembimbing dalam pelaksanaan MGP, seperti

disebutkan di atas, dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategorikan, yaitu:

a. 80 - 100%  sangat aktif dalam pelaksanaan MGP

b. 60 - 79%   aktif dalam pelaksanaan MGP

c. 40 - 59%  kurang aktif dalam pelaksanaan MGP

d. 20 - 39%  tidak aktif dalam pelaksanaan MGP

e. 0 - 19% sangat tidak aktif dalam pelaksanaan MGP
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2. Kinerja guru pembimbing yang mengikuti MGP SMPN, yaitu:

a. Menyusun program bimbingan

b. Melaksanakan program bimbingan

c. Evaluasi pelaksanaan bimbingan

d. Analisis hasil pelaksanaan bimbingan

e. Tindak lanjut dalam  program bimbingan

Kinerja guru pembimbing yang mengikuti MGP SMPN, seperti

yang disebutkan di atas , dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori,

yaitu:

a. 80 - 100%  sangat baik kinerja guru pembimbing

b. 60 - 79%  baik kinerja guru pembimbing

c. 40 - 59%  kurang baik kinerja guru pembimbing

d. 20 - 39%  tidak baik kinerja guru pembimbing.

e. 0 - 19% sangat tidak baik kinerja guru pembimbing

D. Asumsi Penelitian

Asumsi merupakan titik pangkal dalam penelitian skripsi, tesis dan

disertasi. Asumsi dapat berupa teori, evidensi, atau pemikiran peneliti sendiri,

yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya minimal dalam kaitan masalah

yang diteliti.20

Asumsi penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Keaktifan guru pembimbing mengikuti musyawarah guru pembimbing

bervariasi.

20 Nana Syaodih Sukmadinata. Metode Penelitian Pendidika. (Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya. 2006). Cet. II, h. 305
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2. Kinerja guru pembimbing Sekolah Menengah Pertama Negeri  se-kota

Pekanbaru berbeda-beda.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis diajukan untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan

penulis mengenai adanya hubungan keaktifan guru pembimbing mengikuti

MGP dengan kinerjanya di SMPN se-Kota Pekanbaru.

Menurut Sumadi Suryabrata dalam Tohirin bahwa: “Hipotesis

merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang

kebenarannya masih harus diuji secara empiris”.21

Jadi, hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara, karena

dugaan itu bisa benar bisa juga salah, maka perlu diteliti. Jenis hipotesis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

Ho : Tidak terdapat hubungan keaktifan dalam mengikuti MGP dengan kinerja

guru pembimbing di sekolah.

Ha : Terdapat hubungan keaktifan dalam mengikuti MGP dengan kinerja guru

pembimbing di sekolah.

21 Tohirin. Dasar-dasar Metode Penelitian Pendekatan Praktis. (Pekanbaru,
2011). Edisi Revisi. h. 16


