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A. LATAR BELAKANG DAN MASALAH 

1. Latar Belakang 

Manusia diciptakan Tuhan sesungguhnya dibekali dengan berbagai potensi. Pada 

dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk menghadapi segala tantangan, 

hanya saja apakah potensi yang diberikan tersebut dapat diaktualisasikan dan 

dimanfaatkan dengan baik atau tidak. Manusia juga sebenarnya dibekali 

kemampuan otak yang sangat luar biasa, namun kemampuan tersebut pada 

umumnya tidak disadari, sehingga manusia hanya sedikit sekali memanfaatkan 

potensi yang dimilikinya, itupun telah merasa optimal. 

 

Pendidikan merupakan jalan yang paling efektif dalam upaya pengembangan 

kemampuan manusia, namun pada kenyataannya pendidikan belum mampu 

memerankan tugas dan fungsinya secara optimal. Pendidikan merupakan salah 

satu faktor yang penting dalam pembangunan bangsa dan Negara ini. Hal ini 

terbukti bahwa bidang pendidikan merupakan sector yang mendapatkan perhatian 

dan prioritas dari pemerintah, sebagai usaha meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang cerdas, terampil, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, 

masyarakat serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang formal, melalui guru sebagai tenaga 

pengajar atau pendidik berusaha dengan segala upayanya untuk mengarahkan 

anak didik pada tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini tentu saja seorang 

pendidik tidak dapat bekerja sendiri tanpa melibatkan dan mengikutsertakan 

semua komponen yang mendukung proses pendidikan. 

 

Dalam interaksi belajar antara guru dan murid terdapat tugas tersendiri yaitu tugas 

guru adalah mendidik atau mengajar. Selain tugasnya mengajar, seorang guru 

dituntut untuk dapat berpartisipasi aktif dalam layanan bimbingan dan konseling 

agar peserta didik berkembang secara optimal. Layanan bimbingan dan konseling 

tidak dapat berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan yang diharapkan 

tanpa adanya partsipasi guru. Oleh karena itu, agar tujuan pendidikan dapat 

tercapai secara optimal maka seorang guru perlu memiliki pengetahuan tentang 

program layanan bimbingan dan konseling dan ikut serta berpartisipasi dalam 

pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling.    

 

Bimbingan dan konseling diperlukan disetiap lembaga pendidikan yaitu untuk 

mengoptimalisasikan peserta didik. Guru memiliki waktu yang terbatas sehingga 

peran guru saja belum cukup. Siswa perlu mendapatkan perhatian dan bimbingan 

dari berbagai pihak termasuk konselor untuk dapat menyelesaikan berbagai 

masalah baik masalah pribadi, sosial maupun masalah yang lain yang dating dari 

sudut kehidupan. Pada akhirnya siswa diharapkan mampu mewujudkan 

kemampuan diri sesungguhnya. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang ahli 

bahwa : 
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“Bimbingan adalah sebagai the help given by one person to another in making 

and adjustment and solving problems. Pengertian bimbingan ini sangat sederhana 

yaitu bahwa dalam proses bimbingan ada dua orang yakni pembimbing dan yang 

dibimbing, dimana si pembimbing menbantu si terbimbing sehingga si terbimbing 

mampu membuat pilihan-pilihan, menyesuaikan diri, dan memecahkan masalah 

yang dihadapinya”. 

(Arthur J. Jones, 1970)  

 

Layanan bimbingan dan konseling tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa 

adanya kerjasama semua komponen yang terdapat di sekolah. Baik dari kepala 

sekolah, guru kelas, staf tata usaha dan juga siswa itu sendiri. Mereka diharapkan 

dapat bekerjasama dan berpartisipasi dalam program layanan bimbingan dan 

konseling. Untuk itu, mereka harus terlebih dahulu mengerti tentang apa fungsi 

dan tujuan program layanan bimbingan dan konseling. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tugas guru tidak hanya terbatas pada penyajian mata pelajaran akan tetapi 

seorang guru perlu megetahui tentang program layanan bimbingan dan konseling 

serta ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program layanan bimbingan dan 

konseling.  

 

2.   Masalah  

a.   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang terdapat dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Ada guru mata pelajaran yang  belum sepenuhnya mengerti tentang fungsi 

dan tujuan bimbingan dan konseling.  

2. Ada guru mata pelajaran yang tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan 

program bimbingan dan konseling belum maksimal. 
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3. Ada guru mata pelajaran acuh terhadap pelaksanaan layananan bimbingan 

dan konseling. 

4. Ada guuru mata pelajaran mempersepsikan bahwa guru bimbingan dan 

konseling yang menangani anak yang bermasalah. 

 

b.   Pembatasan Masalah  

banyak faktor-faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk ditindaklanjuti dalam 

penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai 

keterbatasan yang ada baik waktu, dana maupun jangkauan penulis sehingga 

dalam penelitian ini tidak semua dapat ditindaklanjuti. Untuk itu dalam penelitian 

ini dibatasi masalah partisipasi guru mata pelajaran dalam pelaksanaan program 

layanan bimbingan dan konseling di SLTP Negeri I Seputih Raman Tahun 

Pembelajaran 2009-2010 pada bidang layanan konseling individual dan layanan 

informasi. 

 

c.   Perumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini partisipasi guru mata pelajaran dalam pelaksanaan 

program layanan bimbingan dan konseling kurang optimal. 

Adapun permasalahannya sebagai adalah : 

“Bagaimana partisipasi guru mata pelajaran dalam pelaksanaan program layanan 

bimbingan dan konseling di SLTP Negeri I Seputih Raman Tahun Pelajaran 2009/ 

2010? ”. 
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B.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.  Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi guru mata pelajaran dalam 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling. 

2.  Manfaat  Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari terealisasikannya penelitian ini adalah :  

a. Manfaat Teoritis 

Untuk memberikan sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya berkaitan dengan pengembangan layanan bimbingan dan 

konseling, dan wujud dari sumbangan tersebut yaitu ditemukannya hasil-hasil 

penelitian baru tentang bimbingan dan konseling guna meningkatkan pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah. 

b. Manfaat Praktis 

Guru bimbingan dan konseling dapat meningkatkan layanan bimbingan dan 

konseling untuk membantu siswa dalam pengentasan perkembangan dan masalah. 

 

C. KERANGKA PIKIR 

Partisipasi adalah  keterlibatan  yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan 

tanggung  jawab terhadap kepentingan kelompok  untuk mencapai tujuan 

bersama. (R.A Santoso Sastropoetro) 

Program layanan bimbingan dan konseling tidak akan berjalan dengan efektif 

tanpa adanya partisipasi guru mata pelajaran dan semua komponen yang ada di 

sekolah. Guru perlu mempunyai gambaran yang jelas tentang tugas-tugas yang 

harus dilakukannya dalam kegiatan bimbingan. Kejelasan tugas ini dapat 
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memotivasi guru untuk berperan secara aktif dalam kegiatan bimbingan dan 

mereka merasa ikut bertanggung jawab atas terlaksanannya kegiatan itu. 

Sehubungan dengan itu, Rochman Natawidjaja dan Moh. Surya (1985) 

menyatakan bahwa fungsi bimbingan dalam proses belajar-mengajar itu 

merupakan salah satu kompetensi guru yang terpadu dalam keseluruhan 

pribadinya. Perwujudan kompetensi ini tampak dalam kemampuannya untuk 

menyesuaikan diri dengan karakteristik siswa dan suasana belajarnya. 

Pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling sangat membutuhkan data 

pribadi siswa. Data tersebut dapat diperoleh melalui alat pengumpulan data, 

misalnya tes, wawancara, observasi dan sebagainya. Disamping alat-alat tersebut, 

keterangan langsung dari guru mata pelajaran mengenai perkembangan pribadi 

anak didiknya. Hal tersebut sangat penting karena setiap hari guru mata pelajaran 

bergaul dengan anak didiknya. Untuk mencapai keterampilan hidup yang 

butuhkan siswa, tidak cukup hanya diberi peljaran bidang studi saja, namun 

diperlukan bimbingan dan konseling karena bimbingan dan konseling bagi siswa 

adalah untuk mencapai kepribadian sosial, belajar, dan karier. Agar tugas guru 

pembimbing lebih efektif, maka perlu adanya partisipasi dari guru mata pelajaran 

dalam pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling. 

 

Dalam W.S. Winnkel & M.M. Sri Hastuti 2004:163), Pedoman Bimbingan dan 

Penyuluhan, disebutkan Kepala Sekolah, Guru Kelas dan Penyuluh Pendidikan. 

Kepala Sekolah berkedudukan sebagai penanggung jawab penuh dan bertugas 

merencanakan program bimbingan, mengintegrasikan program bimbingan dengan 

program pengajaran, mengawasi pelaksanaan program bimbingan, serta 
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menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Guru kelas berkedudukan sebagai 

pelaksana utama program bimbingan dan bertugas menjadi penyuluh bagi kelas 

tertentu, mengumpulkan informasi, serta melakukan tindak lanjut. Penyuluh 

pendidikan berkedudukan sebagai pejabat untuk suatu wilayah, yang mencakup 

beberapa sekolah dasar, dan bertugas mengkoordinasi kegiatan bimbingan, 

melakukan pengumpulan data, memberikan perantara bagi guru-guru, serta 

membahas kasus-kasus khusus dengan kepala sekolah dan guru kelas. 

Kepala Sekolah, Koordinator Bimbingan dan Penyuluhan atau Konselor, Guru 

Bimbingan dan Penyuluhan, Wali Kelas, Guru mata pelajaran, Orangtua siswa, 

Pejabat dan Tokoh masyarakat. Kepala sekolah berkedudukan sebagai 

penanggung jawab struktural dan bertugas mengawasi pelaksanaan bimbingan 

karier. Koordinator bimbingan dan penyuluhan atau konselor berkedudukan 

sebagai tenaga bimbingan ahli yang diserahi tugas menyusun program bimbingan, 

termasuk bimbingan karier, serta mengkoordinasi seluruh kegiatan bimbingan. 

Guru bimbingan dan penyuluhan berkedudukan sebagai tenaga bimbingan yang 

ikut melaksanakan program bimbingan. Wali kelas dan guru mata pelajaran 

berkedudukan sebagai pembantu dalam pelaksanaan bimbingan karier. 

 

Pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling sangat membutuhkan data 

pribadi siswa. Data tersebut dapat diperoleh melalui alat pengumpulan data, 

misalnya tes, wawancara, observasi dan sebagainya. Disamping alat-alat tersebut, 

keterangan langsung dari guru mata pelajaran mengenai perkembangan pribadi 

anak didiknya. Hal tersebut sangat penting karena setiap hari guru mata pelajaran 

bergaul dengan anak didiknya. Untuk mencapai keterampilan hidup yang 
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butuhkan siswa, tidak cukup hanya diberi peljaran bidang studi saja, namun 

diperlukan bimbingan dan konseling karena bimbingan dan konseling bagi siswa 

adalah untuk mencapai kepribadian sosial, belajar, dan karier. Agar tugas guru 

pembimbing lebih efektif, maka perlu adanya partisipasi dari guru mata pelajaran 

dalam pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling. Guru mata 

pelajaran berkedudukn sebagai penyelenggara pengajaran remidial dalam bidang 

studinya dan dalam keadaan sehari-hari bertindak sebagai penyuluh, dengan tugas 

mengumpulkan data dan memberi bantuan kepada siswa. 

 

 

 

Gambar 1. Pola Kerangka Pikir 
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