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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu sendi kehidupan manusia. Pada akhir-akhir 

ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut manusia untuk 

memiliki kompetensi yang sesuai dengan kemajuan tersebut. Melalui 

pendidikan, kompetensi-kompetensi yang diharapkan tersebut dapat diraih. 

Maka tidak dapat dipungkiri pendidikan adalah suatu kebutuhan yang 

sangat penting bagi manusia. 

 

Pendidikan adalah suatu proses sadar tujuan, artinya bahwa kegiatan 

pembelajaran itu merupakan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain, 

terarah pada tujuan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Pendidikan 

bagi suatu bangsa merupakan salah satu faktor yang menentukan suatu 

bangsa itu dapat maju dan berkembang. Karena kemajuan suatu bangsa 

ditentukan oleh sejauh apa pendidikan yang didapatkan oleh 

masyarakatnya. 
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Pendidikan yang diterapkan di Indonesia dibagi menjadi tiga yakni 

pendidikan formal, informal, dan nonformal. Salah satu jenis pendidikan 

yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa adalah 

pendidikan formal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan 

sekolah-sekolah resmi. Dalam melaksanakan pendidikan di sekolah tidak 

akan terlepas dari kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling.  

 

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 062 

Tahun 1989 menyebutkan secara eksplisit pekerjaan bimbingan dan 

konseling dan pekerjaan yang satu sama lain berkedudukan seimbang dan 

sejajar. Keberadaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah 

dipertegas oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 (tentang 

Pendidikan Dasar) dan No. 29 Tahun 1990 (tentang Pendidikan 

Menengah). Dalam kedua peraturan pemerintah itu disebutkan dalam Bab 

X, bahwa (1) bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa 

dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan 

merencanakan masa depan; (2) bimbingan diberikan oleh guru 

pembimbing. 

 

Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 menyebutkan bahwa, 

(1) bimbingan dalam rangka menemukan pribadi siswa, dimaksudkan 

untuk membantu siswa mengenal kelebihan dan kekurangan yang ada pada 

dirinya; (2) bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan, dimaksudkan 

untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, 

ekonomi, budaya serta alam yang ada; (3) bimbingan dalam rangka 
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merencanakan masa depan, mempersiapkan diri untuk langkah yang 

dipilihnya setelah tamat belajar pada sekolah menengah serta kariernya 

dimasa depan. 

 

Dari penjelasan kedua peraturan perundangan tersebut di atas telah 

memberikan suatu penegasan yang pasti terhadap keberadaan bimbingan 

dan konseling di sekolah. Dalam peraturan perundangan tersebut juga 

tercantum tujuan dari keberadaan bimbingan konseling di sekolah 

sehingga merupakan suatu kewajiban bagi setiap sekolah untuk 

melaksanakan kegiatan pelayanan bimbingan konseling di sekolah. 

Meskipun secara yuridis keberadaan bimbingan konseling disekolah telah 

tercantum secara jelas, namun masih banyak sekolah-sekolah yang 

meremehkan keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah. Anggapan 

semacam ini masih banyak muncul di dunia pendidikan saat ini. 

 

Dalam melaksanakan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan 

konseling tentunya dibutuhkan seorang yang professional dalam bidang 

bimbingan konseling. Profesi bimbingan konseling telah tercantum secara 

yuridis. Hal ini tercantum dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2008 

tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

disebutkan bahwa pelaksana pelayanan konseling adalah konselor sekolah 

atau guru bimbingan konseling. Namun kenyataan yang terjadi di sekolah-

sekolah saat ini banyak guru yang mengampu tugas untuk memberikan 

pelayanan bimbingan konseling ternyata tidak memiliki dasar keilmuan 

bimbingan konseling. Hal ini menjadi suatu polemik dalam dunia 
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bimbingan konseling saat ini karena tugas yang mereka laksanakan tidak 

sesuai dengan tugas sesungguhnya sebagai guru bimbingan konseling. 

Misalnya sebagai polisi sekolah yang selalu menghakimi, memotong 

rambut siswa yang tidak rapi, dan menghukum dengan kekerasan dari 

setiap kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Hal ini terjadi karena 

disebabkan oleh guru bimbingan konseling tidak mengerti bagaimana 

pelaksanaan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling yang 

sesungguhnya telah tercantum dalam program bimbingan konseling.  

 

Kegiatan bimbingan dan konseling pada dasarnya dilakukan oleh guru 

bimbingan konseling/konselor sekolah sebagai bentuk upaya pendidikan 

karena kegiatan bimbingan dan konseling selalu terkait dengan pendidikan 

dan keberadaan bimbingan dan konseling di dalam pendidikan merupakan 

konsekuensi logis dari upaya pendidikan itu sendiri. Sukardi (2008:44) 

menjelaskan bimbingan dan konseling dalam kinerjanya secara khusus 

bertujuan untuk membantu siswa peserta didik agar dapat mencapai 

tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi-sosial, belajar, dan 

karier. 

 

Menurut Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Penjas dan BK (2009:2) guru bimbingan konseling/konselor 

sekolah yang adalah pendidik, sebagai tenaga professional dituntut untuk 

menguasai dan memenuhi trilogi profesi dalaam bidang pendidikan, 

khususnya bimbingan dan konseling. Salah satu dari ketiga trilogi 

tersebutu adalah praktik pelayanan konseling dimana mutu pelayanan 
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konseling diukur dari penampilan praktik pelayanan oleh guru bimbingan 

konseling/konselor sekolah terhadap sasaran pelayanan. Demikian pula 

mutu kinerja guru bimbingan konseling di sekolah dihitung dari 

penampilannya dalam praktik/kegiatan pelayanan konseling terhadap 

siswa yang menjadi tanggungjawabnya.  

 

Dalam melaksanakan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan 

konseling disekolah haruslah terperinci dan tepat sasaran baik dari segi 

peserta didik yang akan dibimbing, jenis layanan atau kegiatan pendukung 

yang akan diberikan, waktu, sarana dan prasarana, biaya, dan sebagainya. 

Agar terperinci dan tepat sasaran seorang guru bimbingan dan konseling 

harus menyusun program bimbingan konseling. Program bimbingan dan 

konseling adalah program yang tertuju pada apa yang ingin dicapai dari 

tujuan bimbingan konseling sehingga program tersebut dapat dilaksanakan 

secara efisien dan efektif. Pada hakikatnya program bimbingan konseling 

berisi seluruh kegiatan layanan dan kegiatan pendukung yang 

merepresentasikan kebutuhan dari siswa/peserta didik. Program bimbingan 

konseling harus tersusun secara terperinci, dan benar-benar 

memperhatikan kebutuhan dari siswa/peserta didik. Guru bimbingan 

konseling harus benar-benar melaksanankan layanan dan kegiatan 

pendukung yang telah tercantum diprogram bimbingan konseling.  

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis,  terdapat 

guru bimbingan konseling yang tidak melaksanakan layanan dan  kegiatan 

pendukung yang telah tersusun secara sistematis diprogram bimbingan 
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konseling. Guru bimbingan konseling tidak mengerti bagaimana 

melaksanakan layanan dan kegiatan pendukung yang telah tercantum 

diprogram bimbingan konseling yang telah tersusun. Setelah program 

bimbingan konseling tersusun, guru bimbingan konseling harus 

melaksanakan layanan dan kegiatan pendukung yang sudah tercantum 

diprogram bimbingan konseling. Hal ini dapat terjadi karena guru 

bimbingan konseling tidak memahami benar tujuan dari pelaksanaan 

layanan yang tercantum diprogram bimbingan konseling. Guru bimbingan 

dan konseling yang hanya melaksanakan beberapa layanan dari 

keseluruhan layanan yang tercantum diprogram bimbingan konseling 

misalnya alih tangan kasus serta layanan orientasi saat siswa ada siswa 

baru. Bedasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan sebuah 

penelitian tentang analisis kinerja guru bimbingan konseling dalam 

pelaksanaan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling pada 

SMP Negeri se-Kecamatan Tulang Bawang Tengah Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

 

2. Indentifikasi Masalah 

Bedasarkan latar belakang masalah dan penelitian pendahuluan, maka 

peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

 

1. Terdapat  guru bimbingan konseling yang melaksanakan layanan dan 

kegiatan pendukung bimbingan dan konseling tidak sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. 
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2. Terdapat guru bimbingan dan konseling yang hanya melaksanakan 

beberapa layanan dan kegiatan pendukung dari keseluruhan yang 

tercantum diprogram bimbingan konseling. 

3. Terdapat guru bimbingan dan konseling yang tidak mengerti bagaimana 

pelaksanaan layanan dan kegiatan pendukung yang tercantum 

diprogram bimbingan dan konseling. 

4. Terdapat guru bimbingan dan konseling yang tidak mengetahui lingkup 

pelaksanaan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 

5. Terdapat guru bimbingan dan konseling  yang tidak mengetahui tujuan 

dari pelaksanaan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan 

konseling. 

6. Terdapat guru bimbingan dan konseling yang tidak mengetahui kriteria 

pelaksanaan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 

7. Terdapat guru bimbingan dan konseling yang melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas sebagai guru bimbingan dan 

konseling. 

8. Terdapat guru bimbingan dan konseling yang bukan berasal dari lulusan 

program studi bimbingan dan konseling. 

 

3. Pembatasan Masalah 

Bedasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah 

mengenai “analisis kinerja guru bimbingan dan konseling dalam 

pelaksanaan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling 

pada SMP Negeri se-Kecamatan Tulang Bawang Tengah Tahun Pelajaran 

2012/2013”. 
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4. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah dalam 

penelitian ini, maka masalahnya adalah “ kinerja guru bimbingan dan 

konseling belum optimal”.  Dari masalah tersebut permasalahannya adalah 

“Bagaimana kinerja guru bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling pada SMP Negeri se-Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah Tahun Pelajaran 2012/2013 ? 

 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kinerja guru bimbingan dan konseling dalam 

pelaksanaan layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling pada SMP 

Negeri se-Kecamatan Tulang Bawang Tengah Tahun Pelajaran 

2012/2013. Jika kinerja guru bimbingan dan konseling telah diketahui 

maka akan menjadi bahan untuk mengambil langkah selanjutnya yang 

mengarah kepada peningkatan kualitas kompetensi guru bimbingan 

konseling. 

 

2. Manfaat penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

Dari segi teoritis, penelitian ini memberikan manfaat dengan 

memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu dalam 

bimbingan dan konseling di sekolah, khususnya mengenai kinerja 
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guru bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan layanan dan 

kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 

 

2. Manfaat secara praktis 

Memberikan data empiris tentang kinerja guru bimbingan dan 

konseling dalam pelaksanaan layanan dan kegiatan pendukung 

bimbingan dan konseling pada SMP Negeri se-Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah Tahun Pelajaran 2012/2013. Hasil penelitian yang 

dilakukan penulis juga dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk 

pengawas sekolah bidang bimbingan dan konseling pada Dinas 

Kabupaten/ Kota dalam mengevaluasi kinerja guru bimbingan dan 

konseling dalam pelaksanaan layanan dan kegiatan pendukung 

bimbingan dan konseling. 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian 

Ruang lingkup objek dari penelitian ini adalah kinerja guru bimbingan 

dan konseling dalam pelaksanaan layanan dan kegiatan pendukung 

bimbingan dan konseling. 

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian 

 Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah seluruh guru bimbingan dan 

konseling Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah Tahun Pelajaran 2012/ 2013. 
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3. Ruang Lingkup Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri se-

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Tahun Pelajaran 2012 /2013. 

 

D. Kerangka Pikir 

Guru bimbingan konseling memiliki peranan yang sangat penting dalam 

proses pendidikan di sekolah. Masalah yang banyak ditemukan saat ini 

adalah tidak tercapainya peran yang harus dijalankan oleh guru bimbingan 

konseling. Salah satunya adalah tidak melaksanakan segenap layanan dan 

kegiatan pendukung yang diprogram bimbingan konseling yang telah 

tersusun. Selama ini peran guru bimbingan konseling hanya terlihat saat ada 

program orientasi sekolah dan membagi buku pribadi.  

 

Guru bimbingan konseling harus berusaha keras untuk melaksanakan 

layanan dan kegiatan pendukung yang tercantum diprogram bimbingan 

konseling yang telah disusun. Upaya dari guru bimbingan konseling dalam 

rangka menjalankan peran tersebut berupa kinerja guru bimbingan konseling 

dalam pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Sukardi (2008:92) tentang tugas guru bimbingan 

konseling dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang salah satunya 

adalah melaksanakan segenap program bimbingan dan konseling. 

 

Giyono (2010:51-52) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan program 

bimbingan konseling perlu diperhatikan beberapa unsur pokok, diantaranya: 

1) Prinsip-prinsip pencatatan administrasi program bimbingan. Dalam 

menata dan menjalankan admistrasi program bimbingan konseling di 
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sekolah ada beberapa prisip yang harus diperhatikan beberapa unsur 

pokok seperti berikut: 

a. program bimbingan konseling hendaknya disesuaikan dengan 

kebutuhan peserta didik. Setiap daerah atau sekolah memiliki kondisi 

dan tuntutan yang berbeda-beda. 

b. program bimbingan harus merupakan program terpadu dalam 

keseluruhan program pendidikan di sekolah, sehingga 

pelaksanaannya juga terkoordinasi dengan kegiatan sekolah lainnya. 

c. setiap petugas bimbingan konseling mempunyai peranan sesuai 

dengan sifat dan kemampuan fungsional di sekolahnya. 

d. tanggung jawab penyelenggaraan program bimbingan ada ditangan 

kepala sekolah. 

e. program bimbingan diorganisasikan secara sederhana, untuk 

memelihara kelaksanaan pelaksanaanya. 

f. perlu adanya struktur organisasi vertikal yang serasi. 

 

2) Pola organisasi bimbingan konseling 

Program bimbingan dapat dilaksanakan melalui pola organisasi yang 

berbeda-beda sesuai dengan keadaan sekolah yang bersangkutan serta 

kemampuan tenaga, biaya, dan kesempatan yang tersedia di sekolah 

yang bersangkutan. Ada tiga pola organisasi yang dapat dilaksanakan, 

ialah sebagai berikut; 

a. Pola organisasi, dimana pelayanan bimbingan  konseling 

dilaksanakan oleh semua staf sekolah sebagai bagian dari tugas 

regular yang diterimanya. 
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b. Pola organisasi, dimana program bimbingan konseling dilaksanakan 

lebih terinci telah disediakan waktu khusus untuk melaksanakan 

layanan bimbingan dengan pelayanan khusus pula. 

c. Pola organisasi yang biasa disebut “ Program Guru Penyuluhan ’’  

(Teacher Counselor Program) biasanya dilakukan di sekolah 

menengah. Pola ini merupakan campuran dari pola pertama dan 

kedua. 

 

Jadi guru bimbingan konseling harus memperhatikan kedua unsur pokok 

yang telah disebutkan agar pelaksanaan layanan dan kegiatan pendukung  

bimbingan konseling dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Apabila 

kedua unsur pokok tersebut telah terpenuhi maka guru bimbingan konseling 

harus melaksankan layanan dan kegiatan pendukung yang terdapat 

diprogram bimbingan konseling. Dalam hal ini Sukardi (2008:42) 

menjelaskan dalam melaksanakan  pelayanan bimbingan dan konseling di 

sekolah diantaranya pelayanan yang harus diberikan adalah: 

a. pelayanan orientasi disekolah 

b. pelayanan informasi 

c. pelayanan penempatan dan penyaluran 

d. pelayanan pembelajaran 

e. pelayanan konseling perorangan (individual) 

f. pelayanan bimbingan kolompok 

g. layanan konseling kelompok 

h. aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling 

i. himpunan data 
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j. konfrensi kasus 

k. kunjungan rumah 

l. alih tangan kasus 

 

Butir-butir diatas adalah semua kegiatan pelayanan program bimbingan 

konseling yang harus dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling. 

Kegiatan pelayanan program bimbinga konseling tersebut adalah kinerja 

guru bimbingan konseling dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai guru 

bimbingan dan konseling. Hal ini harus didasarkan pada teori keilmuan 

yang dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling agar dalam 

pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang membuat 

citra guru bimbingan konseling menjadi buruk dimata siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


