
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka

upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan.1

Pelayanan yang dilakukan oleh guru pembimbing tersebut sebagai bentuk upaya

pendidikan karena kegiatan bimbingan dan konseling selalu berkaitan dengan

pendidikan dan keberadaannya di dalam pendidikan merupakan konsekuensi logis

dari pendidikan itu sendiri. Untuk mencapai pelayanan yang optimal hanya

mungkin dapat dilaksanakan secara baiak apabila deprogramkan secara baik pula.

Sebagai pendidik keberadaan guru pembimbing sudah diakui dan dijelaskan

dalam undang-undang  Republik  Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Bab 1 Ayat 6 sebagai berikut: Pendidikan adalah tenaga pendidikan yang

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor,

instruktor, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya serta

berpartisipasi dalam penyelenggara pendidikan2.

Selajutnya guru pembimbing tidak lepas dari tugas pokoknya diantaranya

penyusunan program rencana pelayanan bimbingan dan konseling, langka

selanjutnya adalah  pelaksanaan setelah itu tentu adanya evaluasi pelaksanaan

1 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Rineka Cipta,
1994, h. 30

2 Undang-undang R.I. Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, (Surabaya:
Kesindo Utama, 2009) h. 128



analisis dan tindak lanjut bimbingan dan konseling, guna menciptakan layanan

yang maksimal guru pembimbing beracuan BK pola 17 plus yang terdiri dari 6

bidang bimbingan, 10 jenis layanan dan 6 kegiatan pendukung.

Untuk melaksanakan program pelayanan yang baik tentunya setiap guru

pembimbing harus mengetahui tugas pokoknya. Semua itu agar tidak terjadi

penyelewengan atau kekacauan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di

sekolah  . Sebenarnya ditinjau dari tugas antara guru pembimbing dan guru lain

adalah sama, yakni sama-sama melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan

analisis dan tindak lanjut, yang memebedakan hanyalah ruang lingkup darai

kegiatannya.

Madrasah merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang berciri khas

Islam, yang keberadaannya sudah diakui oleh Negara. Sebagai lembaga yang

sudah diakui oleh Negara maka Madrasah wajib melaksanakan ketentuan yang

telah dibuat oleh Negara terhadap pendidikan tersebut, salah satu ketentuannya

adalah memiliki guru pembimbing. Madrasah Aliyah Negeri Kuok merupakan

Madrasah yang telah melaksanakan ketentuan yang dibuat oleh Negara yaitu

memiliki guru pembimbing.

Madrasah Aliyah Negeri Kuok memiliki 502 orang siswa dan 46 orang tenaga

pendidik, dua orang diantaranya merupakan guru pembimbing. Sebagai pendidik

guru pembimbing memiliki tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan, yang



semua itu terhimpun dalam BK Pola 17 plus yang terdiri dari 6 bidang bimbingan,

10 jenis layanan dan 6 kegiatan pendukung. Guru pembimbing tidak bisa terlepas

dari tugas pokoknya dan semua itu harus dikerjakan, agar terciptakan layanan yang

maksimal maka guru pembimbing diwajibkan untuk menyusun perencanaan

program pelayanan BK, pelaksanaan layanan, serta perlu adanya evaluasi dari

pelaksanaan layanan tersebut dan analisis evaluasi pelaksanaan BK, setelah itu

tentu adanya tindak lanjut dari pelaksanaan BK yang telah dilaksanakan. Untuk

pelaksanakan program pelayanan BK yang baik, guru pembimbing harus

mengetahui tugas pokoknya agar tidak terjadi kekacauan dan penyelewengan

dalam pelaksanaan BK di sekolah.

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan guru pembimbing yang

ada di Madrasah Aliyah Negeri Kuok sepertinya sudah menjalankan tugas

pokoknya yaitu menyusun program perencanaan bimbingan diantaranya program

tahunan, program semesteran program bulanan dan program harian dalam bentuk

satuan layanan dan satuan pendukung. Namun pada kenyataannya di lapangan,

peneliti menemukan gejala-gejala awal diantaranya adalah :

1. Pelaksanaan bimbingan dan konseling yang tidak terjadwal

2. Masih adanya program- program yang telah disusun belum terlaksana

3. Ada guru pembimbing yang tidak membuat laporan secara sistematis

4. Belum adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh guru pembimbing terhadap

program yang telah dilaksanakan.



5. Guru pembimbing ikut mengajar mata pelajaran

Gejala- gejala d iatas tentu saja tidak sesuai dengan tugas pokok guru

pembimbing, berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan peneliti ingin

mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing yang ada

di Madrasah Aliyah Negeri Kuok. Berdasarkan uraian latar belakang di atas

maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Pelaksanaan Tugas

Pokok Guru Pembimbing di Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kecamatan Kuok

Kabupaten Kampar”.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi salah pemahaman dalam membaca tulisan, maka

penulis akan menjelasakan istilah- istilah pokok didalam penelitian ini sebagai

berikut :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan mempunyai kata dasar yaitu” laksana” yang artinya sifat,

tanda, laku, tanda yang baik, seperti, sebagai3. Sedangkan kata pelaksanaan

artinya yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan. Dalam penelitian ini

penulis menegaskan bahwa pelaksanaan yang ingin dilihat adalah  proses, cara

guru pembimbing dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana

seharusnya.

3 Desi Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya, h. 261



2. Tugas Pokok

Tugas adalah suatu perbuatan yang dikehendaki pada pekerjaan atau

dalam permainan.4 Tugas pokok dapat diartikan sebagai pekerjaan yang

menjadi tanggung jawab dan harus dikerjakan.

3. Guru Pembimbing

Guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling

terhadap sejumlah peserta didik.5 Seiring waktu Guru pembimbing disebut

dengan konselor. Guru pembimbing merupakan seorang yang ahli dalam

bidangnya untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada anak didik

melalui layanan bimbingan dan konseling.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing

b. Faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok

c. Pemahaman guru pembimbing terhadap tugas pokoknya

d. Adanya program – program yang disusun belum terlaksana

e. Peran kepala sekolah dalam terhadap kelancaran tugas pokok guru

pembimbing.

4 Mohammad Thayep Manrihu, Pengantar Bimbingan dan Konseling Karir, Jakarta: 1988, h.
33



f. Kerjasama guru pembimbing dalam menjalankan tugas pokok nya dengan

guru-guru lain.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing

tersebut maka dalam hal penulis membatasi permasalahan tugas pokok guru

pembimbing aspek pelaksanaan dan faktor- faktor yang mempengaruhinya di

Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kabupaten Kampar.

3. Rumusan Masalah

a. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan di Madrasah Aliyah Negeri

Kuok Kabupaten Kampar.

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok nya di

Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kabupaten Kampar.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahuai bagaimana pelaksanaan program bimbingan di

Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kabupaten Kampar

b. Untuk mengetahui apa faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

tugas pokok nya di Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat di antaranya sebagai berikut:



a. Sebagai bahan masukan bagi guru pembimbing dalam melaksanakan

tugasnya

b. Untuk menambah wawasan berpikir dalam penulisan karya ilmiah dan

sekaligus memberikan sumbangsi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi di Universitas

Islam Negeri Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan

Kependidikan Islam Konsentrasi Bimbingan dan Konseling untuk

memperoleh gelar S1.


