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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Undang – undang  No.2 tahun 2003 bagi pasal 1 ayat 1 tentang sistem

pendidikan nasional, menyebutkan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalia diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1

Sekolah adalah salah satu lembaga yang meyelengarakan pendidikan formal 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mendewasakan anak 

menjadikan siswa sebagai anggota masyarakat yang berguna. Sekolah turut pula 

bertanggung jawab atas anggota masyarakat yang dihasilkan. Maka untuk tujuan 

tesebut sekolah menyelengarakan kegiatan melalui kegiatan belajar dan kurikulum 

sebagai wadah  dan bahan mentahnya. 

Sesuai dengan hal tersebut diatas, maka ruang lingkup proses pendidikan 

seharusnya memperhatikan pendidikan bermutu dan ideal yang mengintergrasikan 

tiga bidang kegiatan utama secara sinegi, yaitu bidang pengajaran dan kurikuler, 

bidang adminstrasi ,dan bidang pembinaan pribadi  siswa.  Disini akan kita bahas 

bidang pembinaan siswa terutama tentang Bimbingan konseling yang  harus 

dikelola dengan baik. Pada bidang pembinaan pribadi siswa mempunyai tanggung 

jawab untuk memberikan pelayanan agar siswa memperoleh kesejahteraan lahir 

dan batin dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya, sehingga dapat 

mencapai tujuan. Bidang ini akan terasa penting sekali, sebab proses belajar hanya 

akan berhasil apabila siswa – siswi ada dalam suasana yang sejahtera.  Bidang ini 
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memberikan bantuan bimbingan  dan konseling kepada para siswa dalam upaya 

untuk mencapai perkembangannya pada sekolah formal, baik menyangkut aspek 

pribadi, sosial, akademik,  maupun karier. Personal bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan bidang ini adalah guru bimbingan Konseling.  

Suatu program layanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan 

Tercipta, terlesenggara, dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem pengelolaan 

(manajemen) yang bermutu, dalam arti dilakukan dengan jelas, sistematis, dan 

terarah. Mengenai arti manajemen itu sendiri Stoner mengemukakan pendapatnya 

sebagai berikut “ management is the process of planning, organizing, leading ang 

controlling the efforts of organizing members and using all other organizational 

resources to achieve stated organization goal.”
2
 

Manajemen konseling dapat menerapkan fungsi manajemen. Fungsi-Fungsi 

manajemen, yang terdiri dari : 

a. Planning : Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu 

masa  yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai 

tujuan-tujuan itu. 

b. Organizing : Mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting 

dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. 

c.   Staffing : Menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, 

pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. 

d. Motivating : Mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah 

tujuan-tujuan.  

e. Controlling : Mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan 

sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-

tindakan korektif dimana perlu.
3
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  Dalam setiap kegiatan untuk mencapai tujuan, mutlak diperlukan rencana 

agar lebih terarah dan dapat diketahui tujuan yang diinginkan sudah tercapai atau 

belum. Perencanaan sebaiknya disusun berdasarkan situasi dan kondisi nyata dan 

menuju kepada harapan yang ingin dicapai. Sebagaimana firman Allah: 

 

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman,bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada 

Allah(QS.Al Hasyr.59:18)
4
 

 

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam menjalani hidup dan 

kehidupan, baik secara individu, kelompok maupun organisasi mestinya diawali 

dan berpegang pada perencanaan yang telah ditetapkan secara 

konsisten/istiqamah. Perencanaan aktifitas yang ditempuh dituntut untuk 

berorientasi pada ketaatan kepada Allah SWT. Sedangkan Arthur W.Steller M 

yang dikutip Made Pidarta merumuskan perencanaan sebagai berikut: 

”Perencanaan adalah hubungan antara apa adanya sekarang (What is ) dengan 

bagaimana seharusnya ( what should be) yang bertalian dengan kebutuhan, 

penentuan, tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber yang mengacu kepada 

masa yang akan datang. 

 Sugiyo menjelaskan bahwa  manajemen bimbingan konseling merupakan 

salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh konselor.
5
 Hal tersebut    

dikarenakan dalam kegiatanya seorang konselor harus merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bimbingan dan 
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konseling. Melalui perencanaan yang baik akan memperoleh kejelasan arah 

pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling serta memudahkan untuk 

mengontrol kegiatan yang dilaksanakan. 

 Manajemen bimbingan dan konseling yang terarah dan sistematis 

merupakan manifestasi dan akumulasi pelayanan bimbingan dan konseling 

sehingga merupakan salah satu indikator kerja konselor. Selanjutnya dengan 

manajemen bimbingan dan konseling yang sistematis dan terarah yang baik pada 

gilirannya akan memberikan panduan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan 

konseling  sekaligus menghilangkan kesan bahwa konselor bekerja sifatnya 

isedental dan bersifat kuratif semata – mata.  

 Menyadari betapa pentingnya unsur proses atau prosedur kerja Bimbingan 

konseling  dalam menghasilkan suatu output yang tentunya akan mempengaruhi 

pencapaian visi dan misi sekolah, maka sangat mendesak untuk menyusun 

Manajemen Bimbingan konseling. Disusunnya  manajemen ini untuk memberikan 

dampak positif bagi kerja pelayanan bimbingan konseling. Hal ini akan 

menjadikan kerja konselor menjadi jelas. Kejelasan ini yang dibutuhkan, bukan 

hanya bagi konselor sendiri, tetapi juga bagi pihak lain secara keseluruhan. 

Pemahaman bersama antara konselor dan guru bidang studi, siswa dan lainnya  

akan lebih memudahkan pelayanan sehingga hasilnya dapat terukur sesuai dengan 

yang diinginkan. 

 Sehubungan dengan konsep –  konsep manajemen   maka penerapan  atau 

implementasi  Manajemen bimbingan konseling merupakan salah satu manifestasi 

suatu kegiatan yang sistematis tentang bagaimana merencanakan suatu aktifitas 

bimbingan dan konseling, bagaimana mengerakkan sumber daya manusia yang 

ada dalam organisasi bimbingan dan konseling untuk mencapai tujuan  

mengawasi bagaimana kegiatan bimbingan dan konseling berjalan dan menillai 

kegiatan bimbingan dan konseling. 

 Dengan melalui program bimbingan dan konseling yang baik maka setiap 

siswa akan mendapat kesempatan untuk mengembangkan setiap kecakapan dan 
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kemampuanya semaksimal mungkin. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

bimbingan dan konseling dapat mempertemukan antara kemampuaan individu 

dengan cita – citanya. Untuk mencapai tujuan yang optimal dalam pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling disekolah, maka perlu suatu manajemen yang 

baik. Bimbingan dan konseling tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya 

koordinasi dan perencanaan sasaran yang cukup jelas, kontrol atau pengawasan 

dan kepemimpinan yang wibawa, tegas dan bijaksana. 

Jadi, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa program kegiatan 

bimbingan dan konseling adalah suatu bentuk yang mengatur cara kerja,  prosedur 

kerja, dan pola atau mekanisme kerja kegiatan dalam bimbingan konseling. 

Kegiatan bimbingan dan konseling dapat dengan lancar tertib efektif dan efisien, 

apabila dilaksanakan dalam suatu manajemen yang baik dan teratur. Manajemen 

yang baik dalam pengaturan kegiatan bimbingan dan konseling ditandai oleh 

dasar dan tujuan personil, dan perencanaan yang matang. Hal ini penting sekali 

dalam memberi pelayanan program bimbingan dan koseling disekolah, karena 

manajemen yang baik dan teratur dapat menciptakan hubungan administrative 

yang jelas dan tegas antara pihak bersangkutan yang tergabung dalam staf 

bimbingan dan konseling dapat memahami tugas – tugas, tanggung jawab dan 

wewenang didalam seluruh kegaiatan layanan bimbingan dan konseling, serta 

setiap petugas bimbingan dan konseling menyadari perannya, dan bentuk – bentuk 

hubungan kerja sama dengan petugas lain dalam melaksanakan tugas – tugasnya.  

Pelayananan Bimbingan  dan Konseling di sekolah merupakan bantuan 

yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menemukan pribadinya dalam 

mengenal kekuatan dan kelemahnya dirinya serta menerima secara positif dan 

dinamis sebagai modal  pengembangan diri lebih lanjut. Kerangka kerja  

bimbingan konseling meliputi empat bidang  dan sembilan jenis layanan. Bidang 

bimbingan  terdiri dari Bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar.Sedangkan 

Sembilan Layanan meliputi : Layanan Otientasi, layanan Informasi. Layanan 

penemptan penyaluran, Layanan Konten, Layanan Konseling Perorangan, 

Layanan Bimbingan dan kelompok, layanan Konseling kelompok, layanan 
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Konsultasi, layanan Mediasi. Kesemuanya itu merupakan bentuk bantuan yang 

diberikan kepada siswa dalam pengembangan diri 
6
 

 Tujuan  umum Bimbingan Konseling untuk membantu Individu untuk 

menjadi insan yang  berguna dalam kehidupan yang memiliki berbagai wawasan, 

pandangan, interpretasi, pilihan, dan penyesuaian dan ketrampilan yang tepat 

berkenan dengan diri sendiri dan lingkungannya.
7
 

Pelayanan Bimbingan dan konseling akan menjadi kekuatan pendorongan 

atau motivasi siswa untuk memanfaatkan serta mengunakan pelayanan Bimbingan 

konseling disekolah, karena pelayanan Bimbingan konseling berkualitas akan 

memberikan nillai tambah  bagi siswa yang mengunakan maupun bagi program 

Bimbingan konseling itu sendiri. Pelayanan Bimbingan Konseling yang 

berkualitas dapat memberikan pengaruh positif bagi perkembangan siswa dan 

akhirnya akan memberikan kepuasan bagi siswa memanfaatkan pelayanan 

bimbingan konseling. 

Kepuasan siswa setelah memanfaatkan pelayanan bimbingan konseling 

merupakan hal yang sangat penting. karena siswa yang tidak mendapatkan 

kepuasan setelah memanfaatkan layanan bimbingan konseling akan menjauh atau 

meninggalkan Bimbingan konseling dan menjelekan Bimbingan Konseling untuk 

mengetahui apakah siswa puas atau tidak dengan layanan Bimbingan konseling 

dapat dilihat dari terpenuhinya harapan – harapan siswa dalam mengikuti layanan 

Bimbingan konseling. atas dasar itulah guru bimbingan konseling atau konselor 

sekolah harap dapat memahami apa harapan siswa pada saat mengikuti pelayanan 

Bimbingan konseling.  

Realitas yang terjadi disekolah –sekolah bahwa kegiatan sebagian besar 

siswa masih enggan datang keruangan Bimbingan konseling. Disamping mereka 

takut  atau malu, juga karena merasa kurangnya manfaat yang diperoleh siswa 

mengikuti pelayanan Bimbingan konseling. Selain itu siswa masih mempunyai 
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pandangan bahwa bimbingan konseling merupakan sesuatu yang menakutkan dan  

tempat dimana siswa  - siswa yang bermasalah.  

Kondisi tersebut juga di jumpai di MTs Negeri 1 Pesawaran,  pelayanan 

Bimbingan konseling  di MTs Negeri 1 Pesawaran sudah diberikan kepada siswa 

sesuai dengan program Bimbingan Konseling yang telah disusun . setiap minggu 

ada jam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling didalam kelas ada beberapa 

layanan konseling yang dilaksanakan diluar jam kegiatan dikelas dengan 

pelaksanaanya sesuai dengan persetujuan siswa  dan guru mata pelajaran. Seluruh 

siswa MTs Negeri 1 Pesawaran dapat dipastikan telah mengikuti layanan  

Bimbingan Konseling. 

Kenyataan empiris dilapangan dari hasil Prasurvey di MTs Negeri 1 

Pesawaran diperoleh informasi bahwa walaupun siswa telah mengikuti layanan 

Bimbingan konseling secara terjadwal sesuai program tetapi masih ada yang 

kurang berminat dengan layanan Bimbingan konseling. siswa belum maksimal 

memanfaatkan layanan bimbingan konseling, ada kemungkinan siswa kurang puas 

dengan pelayanan oleh guru Bimbingan kosneling walaupun sebagian siswa telah 

merasakan manfaat dari pelayanan bimbingan konseling. 

Dari jumlah siswa MTs Negeri 1 Pesawaran  secara presentasi yang datang 

secara sukarela keruangan bimbingan konseling untuk mengikuti pelayanan 

Bimbingan konseling hanya 15 % , rata – rata tiap tahunnya. Selain itu hanya 

sebagian siswa yang mempunyai respon yang aktif ketika megikuti pelayanan 

bimbingan konseling di dalam kelas. Selain itu masih ada siswa yang enggan 

untuk datang kemmbali mengikut pelayanan konseling ketika masih 

membutuhkan bantuan Bimbingan konseling. Guru Bimbingan Konseling di MTs 

Negeri 1 Pesawaran telah berusaha untuk menghapus pandangan negtif tersebut, 

dengan pengetahuan dan pengalamannya. guru Bimbingan konseling sudah 

berusaha untuk menyelengarakan kegiatan pelayanan Bimbingan Konseling 

dengan baik sesuai dengan masalah dan kebutuhan siswa. 
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Selain itu juga pelayanan  dan pelaksanaan Bimbingan dan Konseling  di 

MTs N 1 Pesawaran masih ada kelemahan  yang di antaranya. : 1 ) Ada tenaga 

berkualifikasi penuh tetapi jumlahnya kurang dibandingkan dengan jumlah 

peserta didik yang harus dilayani.  3) Mereka harus merangkap mengajar atau 

tugas lain yang tidak ada relevansinya.   4) Tidak ada ruangan khusus untuk 

kegiatan Bimbingan dan Konseling.  5) Ada ruangan khusus tetapi dengan ukuran 

yang tidak memadai untuk menampung segala kegiatan Bimbingan dan Konseling 

dan keperluan kerja guru pembimbing. 6) Tidak memadainya biaya yang 

disediakan.  7) Kurang diperoleh kerja sama dan koordinasi atau dukungan dari 

personel lain di sekolah.  8) Manajemen Bimbingan dan Konseling belum dikelola 

secara profesional. dari beberapa masalah diatas, menimbulkan manajemen konseling 

di MTs Negeri 1 Pesawaran belum mencapai tujuan yang diinginkan.  

Data pra survey MTs Negeri 1 Pesawaran 

Fungsi 

manajemen  

Baik  Cukup  Kurang ket 

Perencanaan       

Pengorganisasian      

Pelaksanaan      

Pengawasan      

Sumber data observasi peneliti di MTs N 1 Pesawaran  Th. 2016
8
 

 Dari data diatas menggambarkan bahwa dalam perencanaan bimbingan 

konseling sudah baik. Hal ini ditandai dengan program yag dimiliki oleh 

madrasah. Namun dalam pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan masih 

cukup. Dari beberapa keterangan diatas, peneliti hendak melihat bagaimana 

manajemen bimbingan konseling di MTs Negeri 1 Pesawaran secara detail 

melalui teropong fungsi manajemen. 
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Atas dasar hal tersebut diatas maka peneliti menarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul Implementasi Manajemen Bimbingan Konseling Dalam 

Meningkatkan Pelayanan Konseling Di MTs Negeri 1 Pesawaran. 

B. FOKUS DAN SUBFOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan ,berikut akan 

dijelaskan permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian disesuaikan dengan 

ruang lingkup penelitian .Fokus dan subfokus penelitian ini diambil berdasarkan 

butir –butir yang ada pada latar belakang masalah dengan mempertimbangkan 

aspek metodologis, kelayakan  dalam melakukan penelitian.oleh karena itu Fokus 

penelitian ini fungsi – fungsi manajemen  bimbingan konseling dalam 

meningkatkan layanan konseling   dan subfokus  tersebut meliputi :  

1. Perencanaan  dalam bimbingan konseling 

2. pengorganisasian dalam bimbingan konseling 

3. Pelaksanaan dalam bimbingan konseling 

4. Evaluasi dalam bimbingan konseling 
 

C.  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan  pembatasan masalah yang telah dikemukan diatas, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan bimbingan konseling dalam meningkatan layanan 

Konseling di MTs N 1 Pesawaran ? 

2. Bagaimana pengorganisasian bimbingan konseling dalam meningkatan 

layanan Konseling di MTs N 1 Pesawaran ? 

3. Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling dalam meningkatan layanan 

Konseling  di MTs N 1 Pesawaran ? 

4. Bagaimana pengawasan  bimbingan konseling dalam meningkatan layanan 

Konseling  di MTs N 1 Pesawaran ? 
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D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan implementasi manajemen 

Bimbingan dan Konseling dalam meningkatkan layanan konseling di MTs N 

1  Kabupaten Pesawaran. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang Fungsi  manajemen Bimbingan dan Konseling dalam meningkatan 

layanan Konseling   di  MTs N 1  Kabupaten Pesawaran  . 

b. Bagi MTs N 1 Pesawaran, Berdasarkan informasi empiris yang diperoleh 

penulis di lapangan, diharapkan memberikan informasi kepada warga MTs 

Negeri 1 Pesawaran , terutama guru Bimbingan dan Konseling dalam 

pelaksanaan fungsi manajemen Bimbingan dan Konseling dalam 

meningkatan layanan Konseling di MTs Negeri 1 Pesawaran, agar layanan 

dan manajemen Bimbingan Konseling lebih berdaya guna. 


