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I.  PENDAHULUAN 
 
 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
 
 
 
Bimbingan dan konseling dewasa ini telah menjadi salah satu pelayanan 

pendidikan yang sangat dirasakan keperluan dan urgensinya di sekolah-sekolah. 

Telah kita ketahui bahwa sekolah-sekolah didirikan untuk mengemban tugas 

mewujudkan aspirasi-aspirasi nasional, cita-cita bangsa serta tujuan-tujuan 

pendidikan yang telah dipikirkan dan dirumuskan dengan seksama.  

 
Di Indonesia sekolah harus dengan segala kesungguhan melaksanakan tugasnya 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan, yakni: “Membimbing anak didik menjadi 

warganegara Pancasila yang berpribadi, berdasarkan akan ke-Tuhanan Yang 

Maha Esa, kesadaran bermasyarakat dan mampu membudayakan alam sekitarnya, 

serta dapat menjadi manusia yang dapat memperkembangkan diri sendiri secara 

optimal, sesuai dengan kecerdasan, bakat dan minat masing-masing, sehingga 

memiliki kepribadian yang seimbang dan berjiwa  makarya serta bertanggung 

jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.”   

 
Tujuan-tujuan yang sangat fundamentil tersebut, untuk diwujudkan secara 

berhasil, menuntut dari guru-guru dan petugas-petugas pendidikan lainnya, 

pengetahuan yang seksama mengenai: pertumbuhan dan perkembangan anak; 
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studi, seleksi dan perkembangan bahan-bahan pengajaran dan kegiatan-kegiatan 

sekolah; pilihan yang tepat megenai metoda-metoda dan teknik-teknik yang 

efektif; dan penggunaan cara-cara penilaian yang baik terhadap hasil belajar tiap-

tiap murid. Oleh karena itulah keperluan akan adanya program Bimbingan dan 

Konseling di sekolah merupakan suatu keharusan.  

 
Bahwa guru-guru kita dewasa ini, baik secara disadari maupun tidak, telah 

melaksanakan semacam Bimbingan terhadap murid-muridnya hal itu tidak dapat 

disangkal. Dalam kenyataannya, di dalam semua pengajaran yang diberikan 

secara efektif tersirat beberapa bentuk  bimbingan. Membantu seorang murid 

untuk mengatasi kesulitannya dalam berhitung, menunjukkan kepada murid yang 

lain bagaimana cara-cara memperbaiki penyelesaian dan menulis kembali tugas 

pelajarannya, menasehati kelompok murid agar berlaku hormat dan ramah kepada 

yang lain, adalah merupakan kegiatan-kegiatan bimbingan.  

 
Maksud dari usaha-usaha itu ialah membantu individu atau kelompok untuk 

bekerja dengan baik, dapat hidup dengan gembira dan belajar secara efektif di 

sekolah. Kegiatan-kegiatan itu mungkin dilakukan secara tidak teratur, tetapi 

bagaimanapun juga usaha-usaha tersebut menunjukkan bahwa bantuan telah 

diberikan dalam membimbing murid menemukan kesulitan-kesulitan dan 

kebutuhan-kebutuhannya sendiri, sehingga dapat diterapkan pengukuran-

pengukuran atau usaha-usaha menyembuhkan yang tepat.  

 
Kesejahteraan setiap individu anak di sekolah dan di dalam lingkungan hidup 

lainnya tidak dapat dibiarkan untuk mendapat perhatian dan perbaikan secara 

kebetulan, dalam arti tidak direncanakan terlebih dahulu. Disinilah letak keperluan 
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dan urgensi program Bimbingan dan Konseling yang sebenarnya di sekolah-

sekolah kita. Keperluan dan urgensi yang dirasakan itu lebih-lebih diperkuat lagi 

oleh berbagai faktor, seperti: 

1. bertambah kompleksnya organisasi sosial kita dewasa ini; 

2. cepatnya perubahan-perubahan dalam tata sosial kita;  

3. perbedaan situasi ekonomi dan masalah-masalah individu dan 

masyarakat yang berlainan; 

4. tuntutan-tuntutan hidup di alam demokrasi. 

 
Berangkat dari kenyataan diatas, bahwa setiap siswa perlu memperoleh perhatian 

dalam layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kondisi pribadinya 

masing-masing, akan membawa implikasi bahwa dalam keseluruhan proses 

pendidikan tidak cukup kalau hanya menggunakan pendekatan instruksional saja, 

tetapi perlu ditunjang pendekatan pribadi melalui layanan bimbingan dan 

konseling. Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa upaya intensifikasi layanan 

bimbingan dan konseling saat ini merupakan kebutuhan mendesak untuk 

menunjang keberhasilan pendidikan di SMA. Hal ini akan menunjuk pada upaya 

memaksimalkan layanan bimbingan dan konseling oleh personel sekolah (guru 

dan konselor).  

 
Semenjak pembakuan kurikulum telah banyak upaya yang dilakukan untuk 

memasyarakatkan bimbingan dan konseling itu di dalam keseluruhan praktek 

pendidikan di sekolah. Hal ini dimulai pada saat guru menempuh pendidikan di 

perguruan tinggi, yaitu diberi bekal mata kuliah bimbingan dan konseling dan 
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setelah menjadi guru masih diperoleh melalui penataran, membaca buku-buku 

bimbingan dan konseling. 

 
 Upaya tersebut sedikit banyak telah berhasil mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap guru terhadap bimbingan dan konseling. Apabila dilihat 

secara sepihak, yaitu dari sudut upaya, maka guru seharusnya sudah berpartisipasi 

dalam bimbingan dan konseling. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Upaya 

yang sama mempunyai dampak yang berbeda-beda pada setiap guru. Seorang 

guru bisa mempunyai sikap terhadap bimbingan dan konseling yang positif, tetapi 

tidak tergerak untuk berpartisipasi dalam bimbingan dan konseling. Jadi hasil 

upaya itu tidak selalu tampak dalam kenyataan, yaitu secara otomatis guru 

berpartisipasi dalam bimbingan dan konseling. Banyak faktor yang mempengaruhi 

guru untuk berpartisipasi dalam bimbingan dan konseling. 

 
Peran dan tugas guru dalam bimbingan dan konseling merupakan salah satu 

manifestasi kompetensi guru yaitu dalam kompetensi profesional. Kalau diamati 

dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, bidang pengajaran 

merupakan bidang yang paling menonjol. Hal ini memang dapat dimengerti 

karena pendidikan di sekolah terutama melalui pengajaran, namun bukan berarti 

harus mengabaikan bidang bimbingan dan konseling.  

 
Sekolah yang hanya melaksanakan pengajaran saja tanpa memperhatikan layanan 

bimbingan dan konseling akan menghasilkan siswa-siswa yang pandai dan 

mempunyai cita-cita yang tinggi, tetapi mereka kurang memahami diri, menerima 

diri, mengarahkan diri, serta kurang dapat mengaktualisasikan diri. Dalam kondisi 

itu dirasakan perlunya layanan bimbingan dan konseling. Berdasarkan hal tersebut 
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peneliti ingin mengkaji Hubungan Sikap Terhadap Layanan Bimbingan dan 

Konseling Dengan Partisipasi Guru Bidang Studi Dalam Layanan Bimbingan dan 

Konseling. 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

masalah yang dapat di identifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Guru bidang studi kurang memahami siswa didalam proses belajar 

mengajar. 

2. Kurangnya partisipasi guru bidang studi dalam bimbingan dan konseling. 

3. Pengetahuan guru bidang studi tentang peran bimbingan dan konseling di 

sekolah kurang. 

4. Ada guru yang bersikap acuh tak acuh terhadap bimbingan dan konseling. 

 
Masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada Hubungan Sikap Terhadap 

Layanan Bimbingan dan Konseling Dengan Partisipasi Dalam Pelaksanaan 

Bimbingan dan Konseling Pada Guru Bidang Studi di SMA Negeri 7 Bandar 

Lampung. 

 
Berdasarkan identifikasi masalah  di atas, dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Kurangnya partisipasi guru bidang studi dalam bimbingan 

dan konseling”. Berdasarkan masalah tersebut maka permasalahan dapat 

dirumuskan : “ Apakah ada hubungan antara sikap terhadap layanan bimbingan 

dan konseling dengan partisipasi guru bidang studi dalam bimbingan dan 

konseling”. 
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B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
 
 
1. Tujuan 
 
 
Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara sikap 

terhadap layanan bimbingan dan konseling dengan partisipasi guru bidang studi 

dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

 
2. Kegunaan Penelitian 
 
 
Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yang dapat disumbangkan baik 

secara praktis maupun teroritis kepada pihak-pihak yang berkepentingan, adapun 

kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
a. Secara teoritis penelitian ini berguna : 

Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khasanah 

pengetahuan bagi para calon guru pembimbing. 

b. Secara praktis penelitian ini berguna :  

sebagai suatu sumbangan informasi dan pemikiran kepada guru bimbingan 

konseling dan guru bidang studi dalam meningkatkan kerjasama yang lebih baik 

antara guru bidang studi dengan guru bimbingan konseling. 
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C. Kerangka Pemikiran 
 
 
Partisipasi merupakan gambaran atau wujud dari adanya sikap. Apabila individu 

(guru) mempunyai pemahaman yang lebih luas tentang suatu objek dalam hal ini 

adalah mengenai layanan bimbingan dan konseling maka ia akan menunjukkan 

sikap yang positif terhadap layanan bimbingan dan konseling, dengan adanya 

sikap yang positif tersebut diharapkan guru dapat berpartisipasi dalam layanan 

bimbingan dan konseling. Walaupun antara sikap dan tingkah laku bukan 

merupakan hubungan linier, artinya apabila sikapnya positif belum tentu tingkah 

lakunya akan positif pula, akan tetapi dapat diasumsikan apabila sikapnya positif 

maka tingkah lakunya yang positif akan muncul pula. Untuk lebih lanjut lihat 

diagram kerangka berpikir berikut ini 

 

Gambar 1. Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 
 
D. Hipotesis 

 
 
Ha :  Ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan partisipasi guru bidang 

studi dalam  bimbingan dan konseling di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. 

 

Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan partisipasi guru 

bidang studi dalam bimbingan dan konseling di SMA Negeri 7 Bandar 

Lampung. 

Sikap guru bidang studi 
terhadap layanan 

bimbingan dan konseling 
(X) 

Partisipasi guru bidang 
studi dalam  bimbingan 

dan konseling 
(Y) 
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