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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

1. Latar Belakang 

Sekolah merupakan lembaga formal yang secara khusus dibentuk untuk 

menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat. Arah pembentukan 

lembaga ini yaitu memberikan kemudahan pencapaian perkembangan yang 

optimal terhadap peserta didik. Untuk mencapai perkembangan diri yang 

optimal dalam kelembagaan sekolah diwujudkan dengan adanya bidang 

pelayanan pendidikan, salah satunya adalah pelayanan Bimbingan dan 

Konseling (BK) di sekolah. Menurut Prayitno dan Amti (2004), bahwa 

tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu 

mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan 

predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-

bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, 

pendidikan, status sosial ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif 

lingkungannya. 

 

Hal ini sejalan dengan tujuan umum pelayanan bimbingan dan konseling 

yang telah ditetapkan oleh SK Mendikbud No 025/0/1995 bahwa bimbingan 
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dan konseling merupakan palayanan bantuan untuk peserta didik, baik 

secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang 

secara optimal, dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, 

bimbingan belajar  dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan 

kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. 

Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik 

baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang 

secara optimal, dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir, melalui 

berbagai jenis pelayanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma 

yang berlaku. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan 

sistemik dalam memfasilitasi individu mencapai perkembangan yang 

optimal, pengembangan perilaku efektif, pengembangan lingkungan 

perkembangan, dan peningkatan keberfungsian individu dalam 

lingkungannya. Semua perilaku tersebut merupakan proses perkembangan 

yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan. Maka secara 

umum pelayanan bimbingan dan  konseling di sekolah harus dikaitkan 

dengan perkembangan sumber daya manusia seutuhnya. 

Oleh karena itu pelayanan bimbingan dan konseling semestinya dapat 

menyediakan berbagai jenis layanan bimbingan dan konseling yang dapat 

memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang 

dihadapinya seperti masalah pribadi, sosial, pekerjaan, dan lain sebagainya. 

Selain itu program bimbingan dan konseling pada dasarnya memberikan 

bantuan kepada siswa agar dapat mengenal dirinya secara matang. Hal ini 

dimungkinkan agar layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan 
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baik dan siswa dapat memahami fungsi pelayanan bimbingan dan konseling. 

Upaya untuk mewujudkan itu semua, guru pembimbing di sekolah dituntut 

untuk menyusun suatu program bimbingan dan konseling, hal ini sesuai 

dengan standarisasi kinerja konselor sekolah yang salah satunya yaitu 

menyusun program bimbingan dan konseling. 

Program bimbingan dan konseling adalah program yang tertuju pada apa 

yang ingin dicapai dari tujuan bimbingan sehingga program tersebut dapat 

dilaksanakan secara efisien dan efektif. Untuk membuat program bimbingan 

dan konseling yang efektif diperlukan perencanaan yang matang, sehingga 

tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan harapan dari pendidikan dan 

individu. Penyusunan program bimbingan dan konseling merupakan suatu 

tolak ukur kinerja guru pembimbing sekolah sebelum melaksanakan 

kegiatan pelayanan. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan 

seberapa besar pemahaman guru pembimbing tentang program dalam 

bimbingan dan konseling. Hal ini karena dapat diprediksikan bahwa 

semakin tinggi pemahaman guru pembimbing tentang pelaksanaan program 

dalam bimbingan dan konseling, maka layanan akan dilaksanakan secara 

tertib dan lengkap. 

Adapun tujuan dari penyusunan program bimbingan dan konseling tidak 

lain adalah agar pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah 

dapat terlaksana dengan lancar, efektif dan efisien. Meskipun secara 

konseptual sebuah pelaksanaan program sangat menentukan berhasil 

tidaknya suatu kegiatan, namun dalam pelaksanaannya beberapa guru 
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pembimbing sekolah sering kali mengabaikan keberadaan program 

bimbingan dan konseling. Hal ini terbukti dari banyaknya guru pembimbing 

di sekolah  menengah  atas  negeri di daerah yang bukan lulusan dari studi 

bimbingan dan konseling. 

Seperti halnya dengan sekolah menengah atas negeri yang ada di pesisir 

barat. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dengan guru 

pembimbing di SMAN 1 Pesisir Tengah, SMAN 1 Karya Penggawa, 

SMAN 1 Lemong dan SMAN 1 Pesisir Utara, penulis menemukan bahwa 

dari beberapa guru pembimbing yang menyusun program tidak mengacu 

pada kebutuhan sekolahnya, baik terhadap siswa maupun staf pengajar dan 

kepala sekolah, artinya aktivitas yang dilakukan oleh guru pembimbing di 

SMA Negeri di Pesisir Barat tidak mengacu pada program yang telah 

disusunnya. 

Ada beberapa alasan program bimbingan dan konseling yang disusun tidak 

dijadikan bahan acuan kegiatan, yaitu program yang disusun semata-mata 

dilatar belakangi oleh kepentingan administrasi, program tidak disusun 

berdasarkan analisis yang cermat terhadap kebutuhan siswa, program yang 

disusun kurang mempertimbangkan kondisi sekolah. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja 

Guru Pembimbing Dalam Penyusunan Program Bimbingan dan konseling 

Pada SMA Negeri Se-Kabupaten Pesisir Barat. Melalui penelitian ini, 

peneliti menjadikan sarana mensosialisasikan penyusunan program dalam 
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bimbingan dan konseling yang selama ini ditemui di sekolah–sekolah 

terdapat perubahan persepsi guru pembimbing dalam pelaksanaan 

bimbingan dan konseling di sekolah.  

2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi 

masalah adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat guru pembimbing sekolah yang menyusun program bimbingan 

dan konseling tanpa memperhatikan kebutuhan siswanya. 

2. Terdapat guru pembimbing sekolah yang menyusun program bimbingan 

dan konseling semata-mata hanya untuk kepentingan administrasi 

sekolah.  

3. Terdapat guru pembimbing sekolah yang menyusun program kurang 

mempertimbangkan kondisi sekolah. 

4. Peranan guru pembimbing dalam  menerapkan layanan – layanan 

bimbingan dan konseling berfungsi sebatas hanya saat pemilihan jurusan 

dan pendaftaran siswa di perguruan tinggi. 

5. Aktifitas guru pembimbing dalam pelaksanaan konseling individu dan 

kelompok belum optimal dilaksanakan sesuai program layanan yang 

telah dibuat.  

6. Banyak terdapat guru pembimbing memiliki latar belakang pendidikan 

bukan dari sarjana bimbingan dan konseling. 

7. Terdapat beberapa guru pembimbing yang kinerjanya belum sesuai 

dengan ketentuan program yang ditetapkan oleh tim bimbingan dan 
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konseling yakni melakukan razia kerapihan, mencukur rambut, mencatat 

siswa yang terlambat dan razia alat komunikasi. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas permasalahannya 

adalah. “bagaimanakah kinerja guru pembimbing dalam penyusunan 

program bimbingan dan konseling pada SMA Negeri Se-Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun Pelajaran 2013/2014?” 

4. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan dan sebagai Parameter agar dalam 

penelitian ini tidak terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan, maka 

dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah pada Analisis 

kinerja guru pembimbing dalam penyusunan program bimbingan dan 

konseling pada SMA Negeri Se-Kabupaten Pesisir Barat. 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis kinerja guru pembimbing dalam penyusunan 

program bimbingan dan konseling pada SMA Negeri Se-Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun Pelajaran 2013-2014 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis yaitu secara 

teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi program studi 
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bimbingan dan konseling, khususnya tentang Analisis penyusunan program 

bimbingan dan konseling. Secara praktis  penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan, sumbangan informasi dan pemikiran bagi guru 

pembimbing di sekolah, peneliti selanjutnya dan guru bidang studi lainnya 

di SMA Negeri Se-Kabupaten Pesisir Barat. Serta menjadi bahan masukan 

kepada guru pembimbing dalam menyusun program bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian 

Ruang lingkup objek dari penelitian ini adalah terdiri dari kinerja guru 

pembimbing dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. 

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian 

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah seluruh guru pembimbing 

sekolah menengah atas negeri Kabupaten Pesisir Barat. 

3. Ruang Lingkup Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan di sekolah menengah atas negeri di Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun Pelajaran 2013 - 2014. 

D. Kerangka Pemikiran 

Dalam melaksanakan tugas dan peranan guru pembimbing di sekolah tidak 

dapat dilakukan dengan cara sekadarnya. Masalah yang ditemukan dalam 

pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu tidak disusunnya 

program dengan baik, karena kegiatan bimbingan dan konseling dapat 
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mencapai hasil yang efektif bila dimulai dari adanya program yang disusun 

dengan baik (Soetjipto dan Raflis Kosasi, 2007). 

Fakta di lapangan, terdapat guru pembimbing sekolah yang menyusun program 

bimbingan dan konseling tanpa memperhatikan kebutuhan siswanya (need 

assessment). Guru pembimbing sekolah banyak mengabaikan aspek-aspek 

kebutuhan siswa. Seharusnya, aspek-aspek kebutuhan siswa dituangkan dalam 

penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah, tetapi kenyataannya 

guru pembimbing belum bisa untuk mengungkap kebutuhan siswanya dengan 

menggunakan alat tes yang baku. Hal ini dikarenakan, kurangnya kemampuan 

guru pembimbing untuk menggunakan alat tes yang baku, tidak tersedianya 

instrumen yang baku, kurangnya keterampilan dan kreativitas guru 

pembimbing serta kurangnya kemampuan guru pembimbing dalam 

menganalisis fenomena kebutuhan siswa. 

Hal ini sesuai dengan kesimpulan penelitian Riky (2012) yang menyatakan 

bahwa penyusunan program bimbingan dan konseling oleh guru pembimbing 

masih belum menggunakan instrumen yang baku  untuk mengungkap 

kebutuhan dan permasalahan siswa. 

Untuk itu, diperlukan usaha yang kooperatif antara guru pembimbing dengan 

kepala sekolah dan stake holder yang ada di lingkungan sekolah. Selain itu, 

perlu diadakannya berbagai pelatihan dengan didukung oleh orang yang 

berkompeten dalam bidang penyusunan program, guna meningkatkan kinerja 

guru bimbingan dan konseling, sehingga tercapailah penyususnan program 

yang efektif dan efisien. 
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Ada juga guru pembimbing sekolah yang menyusun program dengan cara 

meniru atau menyamakan program bimbingan dan konseling dengan sekolah 

lain. Sehingga, menyebabkan penyusunan program tidak mengacu kepada 

situasi dan kondisi sekolah. Nurihsan (2003) menjelaskan bahwa dalam 

menyususn program bimbingan dan konseling ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan, diantaranya: 

1. Analisis kebutuhan dan permasalahan peserta didik 

2. Penentuan tujuan program layanan bimbingan dan konseling yang 

ingin dicapai 

3. Analisis situasi dan kondisi disekolah 

4. Penentuan jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan 

5. Penetapan metode dan tekhnik yang akan dilakukan dalam 

kegiatan 

6. Penetapan personel-personel yang akan melaksanakan kegiatan 

yang telah dilaksanakan 

7. Persiapan pasilitas dan biaya pelaksanaan kegiatan bimbingan 

yang direncanakan 

8. Perkiraan tentang hambatan-hambatan yang akan ditemui dan 

usaha-usaha apa yang dilakukan dalam menangani hambatan-

hambatan 

Guru pembimbing perlu memperhatikan tujuan yang ingin dicapai, kebutuhan 

dan kemampuan sekolah dalam menjalankan program, dengan demikian 

diharapkan pelaksanaan bimbingan dan konseling akan berhasil dan berjalan 

lancar. Sesuai dengan pendapat Soetjipto dan Kosasi (2007) menyatakan 

bahwa ”keberhasilan dalam merumuskan program, merupakan titik awal 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah”. 

Guru Pembimbing di sekolah diharapkan dapat menjalankan peranannya sesuai 

dengan tugas-tugas yang dimilikinya, diantaranya menyusun program 

bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu mengumpulkan data-data mengenai 

siswa, menggunakan berbagai macam instrumen psikologis untuk mengungkap 
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masalah yang dihadapi oleh siswa, bekerja sama dengan kepala sekolah, guru 

bidang studi, wali kelas, dan orang tua siswa untuk membantu mengawasi 

perkembangan siswa di sekolah serta membantu menyelesaikan masalah siswa. 

Kinerja guru pembimbing tersebut merupakan kegiatan yang harus ditampilkan 

oleh guru pembimbing sekolah dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

pengembangan profesional dalam menyusun program bimbingan dan 

konseling. Selanjutnya masing-masing dari kinerja tersebut dilengkapi dengan 

dasar-dasar teori keilmuan, teknik-teknik khusus, sarana serta perlengkapan 

pendukungnya. 

Untuk itu diperlukan adanya usaha dan kerja keras agar tugas dan peranan 

tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Perwujudan tugas 

dan peranan tersebut berupa kinerja guru pembimbing dalam penyusunan 

program bimbingan dan konseling di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


