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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Peran Guru Pembimbing

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh

orang yang memiliki kedudukan dalam suatu masyarakat.1 Peran

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kedudukan seorang

guru pembimbing dalam memberikan kontribusi  sesuai dengan

wewenang sebagai guru pembimbing, yang diharapkan membina

siswa kearah yang lebih baik.

Dalam hal ini peran bimbinhgan dan konseling tidak hanya

terbatas pada bimbingan yang bersifat akademik tetapi juga sosial,

pribadi, intelektual dan pemberian nilai. Dengan bantuan

bimbingan konseling maka pendidikan yang tercipta tidak hanya

akan menciptakan manusia- manusia yang berorientasi akademik

tinggi, namun dalam  kepribadian dan hubungan sosialnya rendah

serta tidak mempunyai sistem nilai yang mengontrol dirinya

sehingga yang dihasilkan pendidikan hanyalah robot- robot

intelektual, dan bukan manusia seutuhnya. Dengan adanya

bimbingan konseling maka integrasi dari seluruh potensi ini dapat

dimunculkan sehingga keseluruhan aspek yang muncul, bukan

1 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan  Nasional. Op.Cit., h. 854
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hanya kognitif atau akademis saja tetapi juga seluruh komponen

dirinya baik itu kepribadian, hubungan sosial serta memiliki nilai-

nilai yang dijadikan pegangan. Peran bimbingan dan konseling

adalah:2

a. Bimbingan secara individual yang meliputi membantu individu

dalam mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik, mengetahui

kemungkinan- kemungkinan yang tersedia baginya, membantu

individu menyusun suatu rencana yang baik dalam mencapai

tujuan tertentu dan membantu individu memecahkan masalah

pribadi maupun sosial.

b. Membantu guru untuk memanfaatkan berbagai informasi yang

menyangkut anak- anak secara perorangan, merencanakan

kegiatan  kelas, mengetrapkan cara- cara atau prosedur penilaian

dan penulisan yang baik, mengetrapkan teknik bimbingan

kelompok dan mengembangkan kerjasama yang baik dalam

mengatasi masalah- masalah yang dihadapi siswa.

c. Menyangkut program sekolah secara keseluruhan yaitu ikut

serta dalam merencanakan suatu kegiatan atau program, ikut

serta mengembangkan kurikulum, dan mencurahkan penuh

perhatikan terhadap kesehatan mental staf sekolah.

2 Prayitno (1975), Pelayanan Bimbinagan ,Dasar-dasar dan Kemungkinan
Pelaksanaan di Madrasah- madrasah di Indonesia. Padang:Ghalia Indonesia,  h 53-55
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d. Membantu sekolah untuk memanfaatrkan sumber- sumber

sekolah yang ada di masyarakat seperti sebagai penghubung

antar sekolah dan masyarakat sehingga memungkinkan sekolah

memanfaatkan sumber- sumber yang ada dalam masyarakat,

menyelenggarakan  konsultasi yang berguna dengan orang tua

siswa daqlam hubungannya dengan masalah yang dihadapi

siswa dan para pemuda, dan menjelaskan program sekolah

terutama program bimbingan untuk kelompok dan atau individu

tertentu.

e. Menyediakan diri untuk membantu administrasi.

Amirah diniaty mengatakan bahwa konseling sebagai sebuah

profesi merupakan satu bantuan profesional sejajar dengan profesi

lainnya, seperti psikolog, dokter atau psikiater. Konseling dapat

ditinjau sebagai kegiatan bantuan dimana individu yang mengalami

berbagai kondisi tidak nyaman, bermasalah memerlukan orang lain

untuk membahas dan menceritakan solusinya.

Tujuan dari guru pembimbing membantu klien (siswa) yang

memiliki masalah agar dapat merubah tingkah lakunya sehingga

dapat mengentaskan permasalahan yang dialaminya tersebut.3

Menurut Andi Mapiare, guru pembimbing adalah suatu

julukan kepada petugas di bidang konseling yang memiliki

3 Amirah diniaty (2009), Teori-Teori Konselin, Pekanbaru: Daulat Riau, h 1, 4.
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sejumlah kompetensi dan karakteristik pribadi khususnya yang di

peroleh melalui pendidikan profesi.4

Kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah

diselenggarakan oleh pejabat fungsional yang secara resmi

dinamakan guru pembimbing (guru kelas disekolah dasar). Dengan

demikian, kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan

kegiatan atau pelayanan fungsional yang bersifat profesional atau

keahlian dengan dasar keilmuan dan teknologi.5

Lebih jauh, Abin Syamsuddin menyebutkan bahwa guru

sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa

yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan

diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya,

harus membantu pemecahannya. Berkenaan dengan upaya

membantu mengatasi kesulitan atau masalah siswa, peran guru

tentu berbeda dengan peran yang dijalankan oleh konselor

profesional. Sofyan S. Willis mengemukakan tingkatan masalah

siswa yang mungkin bisa dibimbing oleh guru yaitu masalah yang

termasuk kategori ringan, seperti: membolos, malas, kesulitan

belajar pada bidang tertentu, berkelahi dengan teman sekolah,

4 Andi Mampiare (2006), Kamus Istilah Konseling dan Terapi, : Jakarta: PT
Raja Grapindo persada, , h 70

5 Prayitno (2001), Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling Di
Sekolah, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, cet.1 h.1
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bertengkar, minum minuman keras tahap awal, berpacaran,

mencuri kelas ringan.6

Untuk itu guru pembimbing di tuntut untuk memiliki

kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan tugasnya

sebagai guru pembimbing. Dalam konteks organisasi layanan

bimbingan dan konseling di sekolah, peran dan konstribusi guru

sangat diharapkan guna kepentingan efektivitas dan efisien

pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Selain itu guru pembimbing juga di tuntut menguasai semua

teori dan praktek semua kegiatan bimbingan dan konseling. Tidak

hanya tahu, akan tetapi memahami berbagai macam teori dan

mampu mengaplikasikannya di lapangan.

2. Kecemasan

Istilah kecemasan dipakai untuk menunjukkan suatu respon

emosionil yang tidak menyenangkan dan dalam derajat yang

berlebih-lebihan yang tidak sesuai dengan keadaan yang

menimbulkan rasa takut.7

Kecemasan (anxiety) juga dapat diartikan sebagai perasaan

khawatir, cemas, gelisah, dan takut yang muncul secara bersamaan,

6 Akhmad Sudrajad (2011), Peran Guru Sebagai Pembimbing.
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/10/17/peran-guru-sebagai-pembimbing/ Diakses
tanggal 12 juli 2013

7 Gunarsa, D.Singgih. Op. Cit., .h,97
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yang biasanya diikuti dengan naiknya rangsangan pada tubuh,

seperti: jantung berdebar-debar, keringat dingin. Kecemasan dapat

timbul sebagai reaksi terhadap "bahaya" baik yang sungguh-

sungguh ada maupun yang tidak (hasil dari imajinasi saja) yang

seringkali disebut dengan "free-floating anxiety" (kecemasan yang

terus mengambang tanpa diketahui penyebabnya).

Menurut penyebab, dan lama berlangsungnya, kecemasan

dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yakni:

a. Phobic Anxiety, yaitu kecemasan yang timbul dikarenakan oleh

phobia (ketakutan) tertentu, misalnya:

1) Cemas karena takut berada di dalam kamar tertutup.

2) Cemas ketika tidur di ruang yang gelap.

3) Cemas lantaran berada di tempat tinggi.

b. Acute Anxiety, ialah kecemasan yang muncul mendadak dengan

intensitas yang tinggi, tapi tidak terlalu lama akan lenyap,

misalnya:

1) Ketika melihat orang yang mirip dengan pembunuh

keluarganya, ia segera ketakutan dan beberapa saat setelah

orang tadi pergi ia tenang kembali.

2) Akibat mendengar hiruk pikuk yang mengingatkannya pada

peristiwa Medio Mei, seorang ibu muda langsung histeris
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ketakutan, namun sesaat sesudah ia sadar bahwa itu bukan

peristiwa sesungguhnya, ia menjadi tenang kembali.

c. Chronic Anxiety, yakni kecemasan yang berlangsung lama dan

terus menerus (dapat terjadi seumur hidup), meski dalam

intensitas yang rendah, dan tanpa sebab yang jelas, misalnya:

1) Orang "kagetan".

2) Hendak bepergian, selalu ingin kencing.

d. Normal Anxiety, yaitu kecemasan yang beralasan, misalnya:

1) Menjelang ujian, perasaan cemas muncul begitu besar.

2) Cemas menunggu hasil operasi tumor dari salah satu anggota

keluarga.

e. Neurotic Anxiety, ialah kecemasan tanpa alasan yang jelas

sebagai akibat konflik alam bawah sadar, misalnya:

Sering punya perasaan bersalah akibat seringnya

dipersalahkan pada masa kecil, dan kini muncul menjadi

kecemasan yang berlarut-larut serta secara periodik muncul.8

Sedangkan menurut Daradjat, gejala-gejala kecemasan

adalah sebagai berikut:

a. Gejala fisik yaitu ujung-ujung jari terasa dingin, pencernaan

tidak teratur, keringat bercucuran, pukulan jantung cepat, tidur

8Budimoeljono (2009), Seri Sikap Hati: Kecemasan
http://www.oocities.org/gkiamb/kecemasan.htm Diakses tanggal 12 juli 2013
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tidak nyenyak, nafsu makan hilang, kepala pusing, sesak nafas

dan sebagainya.

b. Gejala mental anatara lain sangat takut, merasa akan ditimpa

bahaya atau kecelakaan, tidak bisa memusatkan perhatian, tidak

berdaya atau rendah diri, hilang kepercayaan pada diri, tidak

tentram, ingin lari dari kenyataan hidup dan sebagainya.9

3. Praktik Kerja Lapangan

Kelebihan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah adanya

program praktek kerja lapangan yang dapat menambah

kemampuan dan pengalaman siswa sehingga setelah lulus siap

terjun kedunia kerja untuk berkarya. Hal ini juga menjadi daya

tarik dunia industri dalam melakukan perektutan tenaga kerja

tingkat menengah kejuruan, selain itu perusahaan juga dapat

menyerap teknologi terbaru di dunia pendidikan derta menilai

bagaimana kemampuan siswa sekolah menengah kejuruan.

Manfaat praktek kerja lapangan bagi siswa:

a. Sebagai tempat untuk mendapatkan pengalaman tentang dunia

kerja sesungguhnya.

b. Membandingkan ilmu yang sudah di pelajari di bangku sekolah

dengan pelaksanaan pekerjaan di dunia industri.

c. Menambah wawasan dan pengetahuan siswa tentang pekerjaan.

9 Daradjat, Zakiah (1989). Kesehatan Mental. Jakarta: CV Haji Masagung. h 28
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d. Sebagai latihan kerja.

e. Menjalin hubungan baik denagn pihak industri karena bisa jadi

perusahaan sedang membutuhkan tenaga kerja dengan bidang

sesuai jususan siswa SMK.

f. Mengatahui permasalahan baru di dunia industri untuk dicarikan

pemecahan dan penemuan teknologi baru di sekolah untuk

memudahkan proses pelaksanaan pekerjaan.

Manfaat praktek kerja lapangan bagi dunia industri:

a. Menyerap teknologi baru yang dikembangkan di dunia sekolah

sebagai sarana produksi penemuan ilmu baru siap pakai untuk

mempermudah pelaksanan pekerjaan.

b. Mengetahui siswa SMK mana yang lebih terampil dan

mampunyai disiplin kerja tinggi sehingga dapat melakukan

perekrutan tenaga kerja terbaik.

c. Menyampaikan kendala dan permasalahan pekerjaan kepada

dunia sekolah untuk mendapatkan solusi dalam mempermudah

proses industri.

d. Mendapatkan bantuan tenaga kerja dari siswa SMK sambil

mengajarkan bagaimana pekerjaan berjalan.

e. Adanya susana baru dilingkungan kerja.

Wujud pelaksanaan pendidikan sistem ganda adalah praktik

kerja lapangan. Praktik kerja lapangan diharapkan bisa memenuhi
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kebutuhan tenaga kerja yang profesional di bidangnya dan dapat

menciptakan tenaga kerja yang professional, dimana peserta didik

yang melaksanakan Praktik Kerja Industri diharapkan dapat

menerapkan ilmu yang didapat dan sekaligus mempelajarinya di

industri. Wardiman Djoyonegoro dalam Doni Gustion menyatakan,

tujuan Praktik Kerja Industri adalah :

a. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesioanl,

tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, ketrampilan

dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan,

b. Memperkokoh Link and Macth antara sekolah dengan dunia

usaha/industri,

c. Meningkatkan efesiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga

kerja berkualitas profesional,

d. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman

kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.10

Kemajuan sebuah bangsa dipengaruhi oleh berbagai macam

faktor yang salah satunya adalah adanya hubungan baik antara

dunia pendidikan dan industri sehingga dapat mempermudah

proses pelaksanaan pembangunan serta update ilmu terbaru sesuai

perkembangan yang ada. Praktek kerja industri merupakan sarana

dalam mendekatkan sekolah dengan perusahaan.

10Doni gustion (2012), Evaluasi Program Praktik Kerja Industri di SMK Negeri 1
Palembayan.http://www.google.com/url? Diakses tanggal 12 juli 2013
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B. Konsep Oprasional

Konsep oprasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan

untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Konsep kajian

ini berkenaan dengan peran guru pembimbing mengatasi kecemasan

siswa menghadapi praktik kerja lapangan dapat di ukur melalui

indikator- indikataor sebagai berikut:

Peran guru pembimbing

1. Guru pembimbing mengatasi kecemasan mengacu pada

perumusan tujuan yang akan dicapai oleh siswa (klien).

2. Guru pembimbing mengatasi kecemasan menggunakan keilmuan

bimbingan konseling.

3. Guru pembimbing berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan

pembekalan praktik kerja lapangan.

4. Guru pembimbing menerangkan dan memberi pemahaman

tentang kegunaan layanan untuk kegunaan praktik kerja lapangan

5. Guru pembimbing mengungkapkan tentang kelancaran proses

dan suasana penyelenggaraan layanan

C. Penelitian yang Relevan

Pada dasarnya penelitian tentang kecemasan ini sudah banyak

dikaji oleh peneliti- peneliti sebelumnya, seperti yang dikaji oleh :

1. Bagus Endro Lumaksono dengan judul :  Upaya Mengatasi

Kecemasan Siswa terhadap Pelajaran Matematika Melalui
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Pendekatan Konseling Behavior Pada Siswa Kelas IV SDN

Koripandriyo Kec.Gabus Kab.Pati Tahun Pelajaran 2011/2012.

Ketidak senangan terhadap pelajaran matematika dapat

menimbulkan kecemasan sehingga berpengaruh terhadap

keberhasilan belajar khususnya pelajaran matematika.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan

guru kelas, peneliti mendapatkan siswa kelas IV SDN

Koripandriyo Kec.Gabus Kab.Pati yang mengalami kecemasan

terhadap pelajaran matematika. Untuk mengatasi kecemasan

siswa tersebut perlu mendapatkan bantuan berupa konseling

individual menggunakan model konseling behavior.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena

kecemasan yang ada dalam penelitian di atas adalah kecemasan

menghadapi mata pelajaran matematika, sedangkan penulis

meneliti masalah kecemasan menghadapi praktik kerja lapangan.

2. Septiansyah dengan judul : Peran Guru Bimbingan dan Konseling

Mengatasi Kecemasan Siswa Menghadapi Ujian Nasional dengan

Konseling Individual Pada Siswa Kelas XI SMPN 3 Purworejo

Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2009/2010. Ujian nasional adalah

hal yang sangat penting bagi siswa. Siswa dituntut untuk bisa

lilus dalam ujian nasional yang diadakan selama tiga hari. Dalam
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waktu tiga hari adalah penentu bagi siswa selama mengikuti

pelajaran selama tiga tahun. Hal ini menjadi hal yang sangat

mengkhawatirkan bagi siswa. Siswa merasa dirinya dibebani

maslah yang menentukan  masa depannya. Mereka merasa cemas

karena dibayang- bayangi dengan ujian nasional yang mereka

anggap seperti ancaman.  Dari hal tersebut penulis tertarik untuk

meneliti tentang Peran Guru Bimbingan dan Konseling Mengatasi

Kecemasan Siswa Menghadapi Ujian Nasional dengan Konseling

Individual Pada Siswa Kelas XI SMPN 3 Purworejo Jawa Tengah

Tahun Pelajaran 2009/2010.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena

kecemasan yang ada dalam penelitian di atas adalah kecemasan

menghadapi ujian nasional serta menggunakan metode konseling

individual, sedangkan penulis meneliti masalah kecemasan

menghadapi praktik kerja lapangan.

3. Eka Kusuma Ningsih dengan judul :  Upaya Guru Bimbingan dan

Konseling Mengatasi Kecemasan Siswa Menghadapi Ujian

Nasional Pada Siswa Kelas XI SMP Teuku Umar Semarang

Tahun Pelajaran 2006/2007. Kecemasan siswa menghadapi ujian

nasional bukanlah hal yang tabu lagi. Namun masalah ini

semakin tahun semakin menjadi masalah yang dominan bagi
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siswa. Karena jumlah kelulusan siswa di SMP Teuku Umar

Semarang semakin tahun semakin menurun. Hal ini menjadi

dasar pemikiran penulis untuk meneliti tentang Upaya Guru

Bimbingan dan Konseling Mengatasi Kecemasan Siswa

Menghadapi Ujian Nasional Pada Siswa Kelas XI SMP Teuku

Umar Semarang Tahun Pelajaran 2006/2007

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena

kecemasan yang ada dalam penelitian di atas adalah kecemasan

menghadapi ujian nasional, sedangkan penulis meneliti masalah

kecemasan menghadapi praktik kerja lapangan.


