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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 

4.1 Gambaran Singkat SMPN 13 Bandar Lampung 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Bandar Lampung berlokasi di jalan Marga 

Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. SMPN 13 

Bandar Lampung didirikan pada tahun 1984 dan mulai beroperasi pada tahun 

1985/1986. Saat ini sekolah tersebut memiliki nomor statistik sekolah (NSS) 

dengan tipe sekolah “A” . SMPN 13 Bandar Lampung adalah Sekolah Standar 

Nasional yang menekankan karakter siswanya berbusana muslim muslimah.  

 

4.2 Visi dan Misi SMPN 13 Bandar Lampung 

Adapun Visi SMP N 13 Bandar Lampung adalah “Mewujudkan sekolah 

berkualitas berdasarkan IPTEK dan IMTAK” dengan indikator :  

1. Maju dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keimanan 

dan ketakwaan.  

2. Unggul dalam peningkatan pencapaian kompetensi kelulusan. 

3. Unggul dalam memperoleh nilai UN. 

4. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidik. 

5. Maju dalam peningkatan prestasi kegiatan ekstrakurikuler. 

6. Memiliki fasilitas sekolah yang lengkap untuk menunjang peningkatan 

prestasi akademis dan non akademis. 

7. Mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. 

Adapun Misi SMPN 13 Bandar Lampung adalah : 
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1. Melaksanakan pembinaan dalam bentuk pembelajaran materi membaca 

Al-Qur’an, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan dan budi pekerti siswa agar dapat bertindak arif bijaksana. 

2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang standar secara terus 

menerus sehingga siswa berkembang secara optimal dengan potensi yang 

dimiliki. 

3. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan efisien 

relefan sehingga proses kegitan belajar mengajar (KBM) terlaksana 

dengan baik. 

4. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui 

work shop, In House Treaning, lokakarya, seminar dan penyetaraan 

kualifikasi pendidikan.  

5. Menanamkan kesadaran budaya tertib dan disiplin dalam kehidupan warga 

dan lingkungan sekolah. 

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis ICT. 

7. Menciptakan lulusan yang berkualitas, berakhlak tinggi dan bermakna 

pada tuhan Yang Maha Esa. 

8. Memberdayakan dan melengkapi fasilitas sekolah untuk menunjang proses 

pembelajaran, sehingga mampu menciptakan keunggulan, baik prestasi 

akademis dan non akademis. 

9. Menerapkan manajemen partisipasi dengan memberdayakan seluruh 

warga sekolah, komite sekolah dan stekholders. 

10. Meningkatkan bimbingan dan latihan dalam bidang pengembangan diri 

sesuai dengan minat dan bakat anak didik. 
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(Sumber: SMPN13 Bandar Lampung, tahun 2012) 

 

4.3. Struktur Organisasi Pelayanan Konseling SMPN 13 Bandar Lampung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: SMPN 13 Bandar Lampung, tahun 2012).

Kadin. Pendidikan 

Pengawas Sekolah 

Bidang Bim.Konseling 

Kepala Sekolah 

Wakasek 

Guru Mata 

Pelajaran/Praktik 
Wali Kelas 

Konselor 

PESERTA DIDIK 

Tata Usaha 

Komite Sekolah 

Koordinator Pelayanan Konseling 
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Mekanisme Penanganan Peserta Didik Yang Memiliki Masalah 

Sekolah Menengah Pertama 13 Bandar Lampung 

    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: SMPN 13 Bandar Lampung, tahun 2012). 

TENAGA 
INSTANSI 

LAIN 

KOMITE 
SEKOLAH 

GURU 
MATA 

PELAJARAN & 
GURU 

PRAKTIK 

PESERTA DIDIK 
Dengan Masalah 
Kesulitan Belajar, 

membolos saat 
jam pelajaran,  

KEPALA 
SEKOLAH/ 
WAKASEK 

GURU 

PIKET   

KESISWAAN  

 

 

WALI 

KELAS 

 

 
 
 
 

KONSELOR 
SEKOLAH 

PESERTA DIDIK 
Dengan Masalah 

Berantem, 
lompat pagar, 

terlambat, bolos 
sekolah, 

melanggar tatib 

PESERTA DIDIK  
Dengan Masalah 

pribadi,sosial, belajar & karir 
( dapat langsung curhat, konseling dan konsultasi) 
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4.4 Deskripsi Umum Program Home visit (Kunjungan Rumah) 

Rumah atau keluarga adalah tempat asal individu. Setiap orang berasal dari 

keluarga tertentu dan mendapat bekal kehidupan yang paling awal dari keluarga. 

Keluarga memberikan sumbangan yang sangat besar dan tiada ternilai harganya 

dalam pertimbangan individu. Dalam pada itu, kondisi keluarga yang kurang 

memadai dapat memberikan andil yang cukup besar pula terhadap 

kekurangserasian yang terdapat pada individu. Keluarga yang menyelenggarakan 

healthy parenting akan memberikan sumbangan yang positif, sedangkan 

unhealthy parenting akan memberikan andilnegatif terhadap perkembangan anak-

anak yang berada di dalam keluarga tersebut (Prayitno, 2012: 352).  

Perbandingan berikut memberikan gambaran dalam keluarga dari kondisi sehat 

sampai sangat tidak sehat sebagai berikut: 

Healthy Perenting VS   Unhealthy Parenting 

1.Menerima.  1. Tidak menerima. 

2.Memenuhi kebutuhan 

fisik&kesehatan. 

 2.Membiarkan kekurangan, 

kesakitan, menganiyaya. 

3.Mengembangkan hubungan sosio-

emosional yang hangat dan nyaman. 

 3.Membiarkan hubungan yang 

tegang, retak dan panas. 

4.Memberikan dorongan dan 

penguatan. 

 4.Menyalahkan, menghina, 

mematahkan. 

5.Memberikan kesempatan untuk 

maju dan berhasil. 

 5.Melarang, menghambat dan 

menjegal. 
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4.4.1 Deskripsi Umum (kunjungan rumah) 

Home Visit (Kunjungan Rumah) merupakan upaya untuk mendeteksi kondisi 

keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan anak atau individu yang menjadi 

tanggung jawab Konselor dalam pelayanan konseling. Dengan adanya program 

home visit (kunjungan rumah) akan diperoleh berbagai informasi atau data yang 

dapat digunakan untuk lebih mengefektifkan layanan koseling. Lebih dari itu, 

dengan kunjungan rumah Konselor dapat mendorong partisipasi orang tua (dan 

anggota keluarga lainnya) untuk memenuhi kebutuhan anak atau individu yang 

dimaksudkan itu. 

 

4.4.2 Tujuan dari Home Visit (kunjungan rumah) 

a. Tujuan Umum 

Diperolehnya data yang lebih lengkap dan akurat berkenaan dengan 

masalah klien anak serta digalangkannya komitmen orang tua dan anggota 

keluarga lainnya dalam rangka penaggulangan masalah klien anak. 

Dengan data yang lebih lengkap dan komitmen tersebut penanganan 

masalah klien khususnya dan penyelenggaraan pelayanan konseling pada 

umumnya akan lebih efektif dan efisien.  

b. Tujuan Khusus 

Ditinjau dari pelayanan konseling, kegiatan konseling keluarga terfokus 

kepada lebih dipahaminya kondisi klien anak, khususnya yang terkait 

dengan kondisi rumah dan keluarganya (fungsi pemahaman). Dengan data 

yang lebih lengkap, mendalam dan akurat ini upaya pengentasan masalah 

klien akan dapat lebih intensif. Dengan data yang lebih lengkap dan 

komitmen orang tua, upaya pencegahan masalah, khususnya yang 
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disebabkan oleh faktor-faktor dalam keluarga, lebih mungkin untuk 

dilaksanakan (fungsi pencegahan). Demikian pula, kerjasama antara 

Konselor dan orang tua memberikan fasilitas yang lebih baik bagi 

pengembangan dan pemeliharaan potensi anak. (fungsi pengembangan dan 

pemeliharaan), serta lebih memungkinkan tegaknya hak-hak mereka 

(Prayitno, 2012: 355). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


