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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina kepribadiannya

sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam

perkembangannya, istilah pendidikan dan paedagogie berarti bimbingan dan

pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar anak

menjadi dewasa.1 Salah satu fungsi pendidikan sebagaimana yang tertuang di

dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

Bab 2 Pasal 2 yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa.2 Tentunya fungsi tersebut akan terlaksana dengan baik dilakukan

melalui pendidikan yang baik pula. Pendidikan yang baik dapat dicapai atau

dilaksanakan melalui wadah yang disebut dengan sekolah.

Sekolah merupakan salah satu tempat pendidikan bagi siswa untuk

dapat mengembangkan diri melalui layanan bimbingan konseling. Bimbingan

konseling memiliki 10 (sepuluh) jenis layanan yang kesemuanya merupakan

kegiatan bantuan dan tuntutan yang diberikan kepada individu  pada umumnya

dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutunya.

Dasar legal atau yuridis keberadaan bimbingan konseling dalam

pelaksanaan pendidikan di sekolah telah diakui. Di dalam Undang-undang

(UU), Peraturan Pemerintah (PP), Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri

1 Hasbullah, (1999). Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada. h. 1

2 Lihat Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan
Nasional). Bandung: Fokusmedia.
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Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dengan kepala BAKN, telah

mengatur pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling.3 Salah satu aturan

tersebut bisa dilihat di dalam UU No. 20 Tahun 2003, telah dinyatakan dengan

jelas bahwa konselor sebagai salah satu tenaga pendidik. Kemudian dalam

Permendikbud No. 18A/2013 tentang Implementasi Kurikulum Lampiran IV

Point VIII bahwa guru pembimbing mempunyai tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak penuh dalam kegiatan bimbingan konseling terhadap

sejumlah peserta didik. Jika kita lihat pengertian guru pembimbing di

Permendikbud ini ini, jelas secara yuridis sudah ditetapkan bahwa guru

pembimbing adalah guru yang melaksanakan kegiatan bimbingan konseling

pada siswa.

Seterusnya, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan

Fungsional guru dan angka kreditnya mengatur bahwa bagi sekolah yang tidak

memiliki guru pembimbing yang berlatar belakang bimbingan konseling maka

guru yang telah mengikuti penataran bimbingan konseling sekurang-kurangnya

180 jam dapat diberi tugas sebagai guru pembimbing. Penugasan ini bersifat

sementara sampai guru yang ditugasi itu mencapai taraf kemampuan

bimbingan konseling sekurang-kurangnya setara D3 atau disekolah tersebut

telah ada guru pembimbing yang berlatar belakang minimal D3 bidang

bimbingan konseling.4

Di sekolah, kegiatan bimbingan konseling diselenggarakan oleh

pejabat fungsional yang secara resmi dinamakan guru pembimbing (guru kelas

3 Amirah Diniaty, (2012). Evaluasi dalam Bimbingan dan Konseling. Pekanbaru:
Zanafa Publishing. h. 9

4 Suhertina, (2008). Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Pekanbaru:
Suska Press. h. 7
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di sekolah dasar). Dengan demikian, kegiatan bimbingan konseling di sekolah

merupakan kegiatan atau pelayanan fungsional yang bersifat profesional atau

keahlian dengan dasar keilmuan dan teknologi.5

Adapun kinerja guru pembimbing dalam Permendikbud No. 18A/2013

tentang Implementasi Kurikulum Lampiran IV Point VIII ditegaskan bahwa

tugas pokok guru pembimbing adalah menyusun program bimbingan,

melaksanakan program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan bimbingan,

menganalisis hasil pelaksanaan bimbingan dan tindak lanjut dalam program

bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.

Permendikbud di atas bisa dijelaskan bahwa guru pembimbing memiliki

tanggung  jawab dalam pelaksanaan tugasnya mulai dari penyusunan rencana

program atau semacam persiapan tertulis tentang pelayanan yang akan

dilaksanakan seperti program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan dan

harian. Kemudian melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang

dibuat. Untuk menilai keberhasilan layanan yang diberikan maka diperlukan

pengevaluasian pelaksanaan kegiatan melalui penilaian segera, penilaian

jangka pendek dan penilaian jangka panjang. Hasil evaluasi tersebut perlu

dianalisis untuk mengetahui perkembangan yang diperoleh siswa dari program

satuan layanan. Akhir dari tugas guru pembimbing yaitu memberikan tindak

lanjut terhadap siswa jika siswa memerlukan tindak lanjut yang dimaksud.

Guru pembimbing memiliki standar kompetensi tertentu, kompetensi

tersebut membentuk guru pembimbing menjadi efektif, kredibel dan legitimed

sesuai rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan konseling dalam jalur

pendidikan formal. Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kegiatannya seorang

5 Prayitno. (2001). Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di
Sekolah. Jakarta: PT. Rineka Cipta. h. 1
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guru pembimbing perlu melengkapi dirinya dengan berbagai kemampuan yang

terwujud dalam berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukungnya,

kemampuan pengelolaan, kemampuan bekerja sama dalam tim.6

Dasar-dasar yang telah diatur dalam undang-undang dan aturan diatas

telah menjelaskan bahwa peranan guru pembimbing disekolah sangat urgen.

Tentunya hal tersebut berkaitan dengan kompetensi dan mutu pelayanan yang

diberikan guru pembimbing. Mengingat hal itu, menjadi penyelenggara

bimbingan konseling di sekolah tidaklah mudah. Selain menghayati pengertian

dasar, asas, fungsi dan usaha pelayanan bimbingan konseling, pelaksana

bimbingan konseling di sekolah juga dituntut tidak dari sembarangan orang.

Sampai saat ini kondisi penyelenggara bimbingan konseling di

sekolah masih bervariasi. Penulis menemukan kondisi guru pembimbing

diberbagai sekolah sebagai berikut :

1. Guru kelas sekaligus guru pembimbing

2. Guru mata pelajaran yang merangkap sebagai guru pembimbing

3. Guru pembimbing dengan latar belakang pendidikan non bimbingan

konseling

4. Guru pembimbing dengan latar belakang pendidikan non Sarjana

pendidikan

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, Madrasah Tsanawiyah

Negeri (MTsN) Bukit Raya Kota Pekanbaru telah memiliki guru pembimbing

dengan jumlah 3 (tiga) orang. Maka studi ini penting dilakukan sebagai upaya

pengungkapan mengenai kinerja guru pembimbing yang ada di MTsN Bukit

6 Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan
Perguruan Tinggi Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, (2004). Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. h. 18-19
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Raya Pekanbaru. Berdasarkan pengamatan awal (studi pendahuluan) penulis

menemukan gejala-gejala sebagai berikut :

1. Guru pembimbing yang tidak berlatar belakang bimbingan konseling.

2. Faktor penyebab guru pembimbing yang tidak berlatar belakang bimbingan

konseling.

3. Akibat guru pembimbing yang tidak berlatar belakang bimbingan konseling.

4. Peranan Kementerian Agama dalam menempatkan guru pembimbing di

madrasah.

5. Peran kepala madrasah dalam memilih guru pembimbing di madrasah.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul : Kinerja Guru Pembimbing di Madrasah

Tsanawiyah Negeri Bukit Raya Kota Pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini

maka perlu adanya istilah sebagai berikut:

1. Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, kemampuan kerja, prestasi yang

diperlihatkan.7

Kinerja yang penulis maksudkan di sini adalah bagaimana prestasi (hasil)

yang diperlihatkan seorang guru pembimbing di madrasah.

2. Guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan konseling

terhadap sejumlah peserta didik.8

7 Emzul F. dan Ratu A. Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Difia, Publisher.
h. 470
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Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan kinerja guru

pembimbing adalah hasil kerja guru yang bertanggung jawab dalam

kegiatan bimbingan konseling.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan gejala-gejala yang telah dikemukakan dalam latar

belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah dalam kajian ini adalah

kinerja guru pembimbing. Berdasarkan pokok kajian tersebut maka dapat

diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

a. Guru pembimbing tidak berlatar belakang sarjana pendidikan.

b. Guru pembimbing tidak berlatar belakang sarjana bimbingan konseling.

c. Pelaksanaan program bimbingan konseling tidak efektif dan efisien.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan mengenai kajian ini seperti yang

dikemukakan dalam identifikasi masalah diatas, maka penulis memfokuskan

penelitian pada kinerja guru pembimbing di Madrasah Tsanawiyah Negeri

Bukit Raya Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu,

dana, tenaga, dan kemampuan peneliti sehingga  peneliti tidak membahas

semua masalah tersebut diatas.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas dapat disusun rumusan masalahnya

adalah bagaimana kinerja guru pembimbing di Madrasah Tsanawiyah

Negeri Bukit Raya Kota Pekanbaru ?

8 Lihat Permendikbud No. 18A/2013 tentang Implementasi Kurikulum, Lampiran
IV, Point VIII
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja guru

pembimbing di MTsN Bukit Raya Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang kinerja

guru pembimbing di madrasah.

2) Menambah wawasan penulis tentang kinerja guru pembimbing di

Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya Kota Pekanbaru.

b. Manfaat Praktis

1) Dapat dijadikan masukan bagi peningkatan kinerja guru pembimbing

madrasah.

2) Sebagai informasi yang berkaitan dengan bimbingan konseling.


