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BAB IV 

PENYAJIAN  DATA DAN ANALISIS DATA 

 

 

A. Desrkripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Madrasah Tsanawiyah 

Madrasah MTs Negeri 1 Pesawaran terdapat di Desa Kedondong 

Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, tepatnya di Jl. Hi. Aliudin 

No.07 desa Kedondong Kabupaten Pesawaran telah berdiri sejak tahun 1982, 

pada saat itu Madrasah MTs Negeri 1 Pesawaran masih bernama MTs Fajrun 

Nuha Kedondong dan masih berstatus swasta. Namun pada tanggal 17 Maret 

1997 Madrasah MTs Negeri 1 Pesawaran resmi di negerikan dengan SK dari 

Menteri Agama RI no 107/1997. 

Seiring dengan perjalanan waktu Madrasah Tsanawiyah Negeri 

(MTs.N) 1 Pesawaran mengalami perkembangan dalam berbagai aspek antara 

lain sarana dan prasarana, karyawan,  jumlah peserta didik dan lain-lain. Pada 

saat ini Madrasah MTs Negeri 1 Pesawaran memiliki 25 ruang kelas, 1 ruang 

perpustakaan, 1 ruang TU, 1 ruang Kepala madrasah, 1 ruang guru, 1 ruang 

laboratorium IPA, 1 ruang BK, 1 Ruang UKS, 1 Ruang Drum Band, 1 Unit 

Anjung Baca dan 1 unit Musholla.
1
 

2. Letak Geografis Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs.N) 1 Pesawaran 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pesawaran Kabupaten Pesawaran 

terletak di Jl. Hi. Aliudin No.07 desa Kedondong Kabupaten Pesawaran, yaitu 

merupakan lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Kementerian 

Agama Republik Indonesia.Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pesawaran mulai 

                                                           
1
 Dokumen Profil Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs.N) 1 Pesawaran, Tanggal  Juni  2016 
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melaksanakan pendidikan pada tahun 1982 dengan jarak ke pusat kecamatan 

500 meter. 

3. Identitas Madrasah 

a. Nama madrasah : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pesawaran 

b. Status   : Terakreditasi B 

c. Alamat  : Jalan H. Aliudin No. 07 Kecamatan Kedondong 

  Pesawaran 

d. Telepon  : (0729) 7371197 

e. NSS  : 21.1.18.01.10.008 

f. NPSN  : 10816863 

4. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kedondong 

a. Visi Madrasah MTs Negeri 1 Pesawaran:  

“MewujudkanMadrasah MTs Negeri 1 Pesawaranyang unggul, inovatif, 

kreatif, kompetitif dan religius ” 

b. Misi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pesawaran: 

1. Meningkatkan profesionalisme  guru dan pegawai 

2. Meningkatkan prestasi dalam bidang akademik dan non akademik 

3. Menciptakan kegiatan belajar mengajar yang inovatif, kreatif dan 

menyenangkan 

4. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler secara optimal 

5. Meningkatkan intelektual peserta didik, sehingga memiliki daya saing 

yang tinggi dalam segala bidang 

6. Menjadikan peserta didik yang mempunyai akhlakul karimah dan 

bertaqwa 

7. Menciptakan suasana madrasah yang kondusif dan bernuansa Islami.
2
 

c. Tujuan Umum MTs Negeri 1 Pesawaran 

                                                           
2
Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Negeri Kedondong, Tahun Ajaran 2013, Untuk 

Lingkungan Sendiri. 
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Menyiapkan peserta didik yang mampu mengamalkan ajaran 

agama Islam di masyarakat, meningkatkan hasil pembelajaran, 

terwujudnya pendidikan madrasah berbasis keterampilan, terwujudnya 

madrasah yang bersih, indah dan nyaman, tersedianya sarana dan 

prasarana yang memadai, peningkatan partsipasi masyarakat terhadap 

Madrasah. 

d. Sasaran Program: 

Kepala Madrasah dan para Guru serta dengan persetujuan Komite 

Madrasah menetapkan sasaran program, baik untuk jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. Sasaran program dimaksudkan untuk 

mewujudkan visi dan misi madrasah. 

 

5. SasaranProgramMadrasah 

No 

Sasaran Program 1 

Tahun (2015/2016) 

(Program Jangka 

Pendek) 

Sasaran Program 4 

Tahun (2015-2019) 

(Program Jangka 

Menengah) 

Sasaran Program 8 

Tahun (2015/2023) 

(Program Jangka 

Panjang) 

1 Kehadiran peserta 

didik, guru dan 

karyawan lebih dari 

95% 

Kehadiran peserta 

didik, guru dan 

karyawan lebih dari 

99% 

Kehadiran peserta 

didik, guru dan 

karyawan 98% 

2 0,5% lulusan dapat 

diterima di SMAN dan 

MAN 

10% lulusan dapat 

diterima di SMAN dan 

MAN 

15% lulusan dapat 

diterima di SMAN 

dan MAN 

3 Target pencapaian 

rata-rata Nilai UN. 5,0 

Target pencapaian 

rata-rata UN 6,0  

Target Pencapaian 

Rata-Rata UN 7,0 

4 60% peserta didik 

dapat membaca al-

85% peserta didik 

dapat membaca al-

100% peserta didik 

dapat membaca al-
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quran dengan baik dan 

benar 

quran dengan baik dan 

benar 

quran dengan baik 

dan benar 

5 Memilih 

ekstrakurikuler 

unggulan (Paskrib & 

Olahraga) 

Ekstrakurikuler 

unggulan dapat 

menjuarai tingkat 

Kabupaten 

Ekstrakurikuler 

unggulan dapat 

meraih prestasi 

tingkat Provinsi 

6 15% peserta didik 

dapat aktif berbahasa 

Inggris, Bahasa Arab 

20% peserta didik 

dapat aktif bebahasa 

Inggris dan Bahasa 

Arab 

40% peserta didik 

dapat aktif 

berbahasa Inggris 

dan Bahasa Arab 

7 70% peserta didik 

dapat mengoperasikan 

program Ms Word dan 

Ms Exel 

5% peserta didik dapat 

mengoperasikan 2 

program computer 

(Ms Word, Exel, 

Power Point dan 

internet) 

5% peserta didik 

dapat 

mengoperasikan 2 

program computer 

(Ms Word, Exel, 

Power Point dan 

internet) 

 

Sasaran program tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan strategi 

pelaksanaan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh warga madrasah sebagai 

berikut: 

1. Mengadakan pembinaan terhadap peserta didik, guru dan karyawan 

mengadakan jam tambahan pada jam tertentu; 

2. Mengadakan tadarusan menjelang pelajaran dimulai, tadabur alam, 

peringatan hari besar islam, dan membentuk kelompok-kelompok 

pengajian peserta didik; 

3. Membentuk kelompok gemar berbahasa Inggris 

4. Membentuk kelompok belajar; 
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5. Pengadaan buku penunjangan; 

6. Pengadaan komputer; 

7. Mengintensifikasikan komunikasi dan kerjasama dengan orang tua; 

8. Pelaporan kepada orang secara berkala; 

9. Secara berkelanjutan
3
 

6. Sarana dan prasarana MTs.N 1 Pesawaran 

a. Tanah sepenuhnya milik Kementerian Agama. Luas area bangunan 

seluruhnya 10.844 m2. Yang diperoleh wakaf H. Supi Alfian. 

b. Gedung Madrasah  

Bangunan madrasah pada umumnya dalam kondisi baik, adapun bangunan 

sarana dan prasarana sebagai berikut; 

Luas bangunan    : 2054 m2 

Yang terdiri dari: 

1. Gedung Ruang Belajar/ Kelas  : 25 Lokal 

2. Gedung Laborat  IPA   : 1 Lokal 

3. Gedung KantorKepala Madrasah : 1 Lokal 

4. Gedung Kantor TU                             : 1 Lokal 

5. Ruang Drum Band                              : 1 Lokal 

6. Perpustakaan    : 1 Lokal 

7. Anjung Baca                                       : 1 Lokal 

8. Musholla    : 1 Lokal 

9. Pos Jaga Semi Permanen  : 1 Lokal 

10. Tempat Parkir    : 1 Lokal 

11. WC Siswa    : 17 Pintu 

12. Gedung Kantor Ruang Guru  : 1 Lokal 

13. Multimedia    : 1 Lokal 

14. Ruang UKS                                        : 1 Lokal 

                                                           
3
Dokumen Madrasah MTs Negeri 1 PesawaranTahun 2015. 
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15. Ruag BK     : 1 Lokal 

16. Ruang Praktek Komputer  : 1 Lokal
4
 

c.    Sarana 

1. Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pesawaran 

Struktur Organisasi MTs.N 1 Pesawaran Kabupaten Pesawaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Untuk terlaksananya manajemen yang baik MTs.N 1 Pesawaran memberikan 

tugas kepada personil sesuai dengan fungsinya masing-masing. Adapun pembagian 

pelaksanaan tugas sebagai berikut; 

                                                           
4
Observasi dan Wawancara dengan Khuzil, Kepala TU  MTs.N 1 Pesawaran 4 Juni  2016 

ADAM MALIK, 

S.Ag 

 

WAKA 

KESISWAAN 

SYAHRIAL 

FERI, S.Ag. M. 

Pd.I 

       WAKA  

KURIKULUM 

M YAMIN 

 

KOMITE MADRASAH 

WALI KELAS 

H.KHUZIL AFWA K, SH, SH.I 

 

KAUR TU 

SISWA 

SARIPUDIN, 

S.Pd 

 

   WAKA HUMAS 

DEWAN GURU 

PUJI BASUKI,  

S. Pd 

 

WAKA SARPAS 

Hilman, S.Ag. M.Pd.I 

 

KEPALA 
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a. Kepala Madrasah 

Kepala Madrasah bertugas: Menyusun Perencanaan dan program kegiatan, 

Mengorganisasikan, Mengarahkan, Mendorong kreatifitas, Mengkoordinasikan, 

Melaksanakan pengawasan, Memonitoring, Mengevaluasi 

b. Wakil Kepala Madrasah 

1) Urusan kurikulum, bertugas: Mengatur pelaksanaan kegiatan, yaitu: 

Kurikulum dan Ekstrakurikuler, Intervis Training guru, Penilaian kegiatan 

Madrasah. 

2) Urusan kesiswaan dan Humas mengatur kegiatan: Organisasi Intra Sekolah 

(OSIS), Pengarahan dan Pengendalian, Informasi madrasah kepada 

masyarakat, Hubungan dengan instansi pemerintahn swasta, Kegiatan 

Madrasah kealam bebas. 

c. Guru 

Bertugas melaksanakan kegiatan: Administrasi KBM, Proses belajar mengajar, 

Penilaian mengajar, Analisis hasil penilaian Ekstrakulikuler. Dibawah ini adalah 

daftar kualifikasi guru MTs Negeri 1 Pesawaran 

TABEL XIV. Data Kualifikasi Guru MTs.N 1 Pesawaran 

No Nama Gol Jabatan Pendidikan 
Mata pelajaran 

 

1 Hilman, S.Ag., M.Pd.I. IV/a Kep Sek S 2 B.Arab 

2 Indrawati, S.Pd. IV/a Guru S 1 Bahasa Indonesia 

3 Halimah, S.Ag. IV/a Guru S 1 Bahasa Indonesia 

4 Siti Khafsoh, M.Pd.i. IV/a Guru S 2 Al-quran Hadist 

5 Masnah, S.Pd.i. IV/a Guru S 1 Al-quran Hadits 

6 Rahmi Zulyana, M. Pd.i. III/c Guru S 2 B. Arab 

7 Syahrial Feri S.Ag. III/b Guru S 1 B. Arab 

8 Devi Yuliza, S.Ag - Guru S1 B.Arab 

9 Mala Hastuti, M.Pd. III/d Guru S 2 B. Indonesia 
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10 Huzairi, S.Pd. III/d Guru S 1 B. Indonesia 

11 Solehat, S.Pd. III/b Guru S 1 B. Indonesia 

12 Muthmainnah, S.Pd. III/c Guru S 1 B. Indonesia 

13 Firdaus, S. Pd. II/c Guru S 1 B. Indonesia 

14 Sulaturahmi, S.Pd. III/d Guru S 1 Fiqih 

15 Tri Estu W, S.Pd. III/d Guru S 1 B. Inggris 

16 Puji Nurhayati, S.Pd. III/c Guru S 1 B. Inggris 

17 Marco, S.Pd. III/d Guru S 1 B. Inggris 

18 Neny Triana, S.Pd. III/b Guru S 1 B. Inggris 

19 
Ghusdian Shofia T. S. 

Pd 
- Guru S1 B. Inggris 

20 Ratu Rahayu, S. Pd - Guru S1 B. Inggris 

21 Nuraida, S.Pd - Guru S1 B. Inggris 

22 Zainurain, S.Pd. III/d Guru S 1 BK 

23 Hj. Endang k. S.Pd. III/d Guru S 1 BK 

24 Fathul Bari, S.Pd. III/d Guru S 1 BK 

25 Dian Munandar, S.Pd. III/c Guru S 1 BK 

26 Helwina F, S.Psi - Guru S 1 BK 

27 Drs. Abdul Malik IV/a Guru S 1 IPA 

28 Agus Sutarno, S.Pd. III/d Guru S 1 IPA 

29 Eli Meiliawati, S.Pd. III/c Guru S 1 IPA 

30 Wardah Virulla D, S.Pd - Guru S 1 IPA 

31 Astria Yunia Sari, S.Pd - Guru S 1 IPA 

32 Yuli Astuti, S.Pd - Guru S 1 IPA 

33 Apit Wirawan F, S.Pd. III/c Guru S 1 IPS 

34 Eliza Rina S.Ag. III/c Guru S 2 IPS 

35 
Nur Azizah, 

S.Ag.M.Pd.I 
III/b Guru S 2 IPS 

36 Yahya, S.Pd - Guru S1 IPS 

37 Mutiah, M.Pd. III/d Guru S 2 MTK 
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38 Resti Susila, S.Pd. III/d Guru S 1 MTK 

39 Puji Basuki, S.Pd. III/d 
Waka 

Sarpras 
S1 MTK 

40 Aida Listia, S. Pd - Guru S1 MTK 

41 Juwita Wati, S. Pd - Guru S1 MTK 

42 Endri Budiman S.Pd - Guru S1 MTK 

43 Triono, S.Pd - Guru S1 MTK 

44 Devi Yunvalinda, S. Pd - Guru S1 MTK 

45 Saripuddin, S.Pd. III/d 
Waka 

Humas 
S 1 Penjas 

46 Agus pramawijaya, S.Pd - Guru S1 Penjas 

47 Alan Hidayat, S. Pd - Guru S1 Penjas 

48 Hidayat, S.Pd - Guru S1 Penjas 

49 Kurniawan - Guru S1 PPKN 

50 Refi, S.Pd - Guru S1 PPKN 

51 Devi, S.Pd - Guru S1 PPKN 

52 Evi Wahyuni, S. Hi - Guru S1 SBK 

53 Firdaus, S.pd - Guru S1 SBK 

54 Zulianah, S.Ag. IV/a Guru S 1 SKI 

53 Dede. S. Pd. i. - Guru S 1 SKI 

56 Adam Malik, S.Ag. III/d Guru S 1 SKI 

57 Haitami, S.Th.I, S.Pd - Guru SI SKI 

58 Rospa Rosada, S.Pd.I - Guru S1 Fiqih 

59 Samino, S. Kom - Guru S1 TINKOM 

60 Aida, A.Md - Guru D3 TINKOM 
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d.    Tata Usaha 

Bertugas: Pengelolaan administrasi kantor, Pelayanan administrasi 

kepegawaian dan kesiswaan, Administrasi keuangan sarana prasarana dan 

inventaris madrasah. 

e. Wali Kelas  

Wali Kelas dalam fungsinya bertugas: 

1. Wali kelas sebagai pengganti orang tua siswa di kelas yang dibimbing dan 

dibinanya 

2. Wali kelas adalah Pembina dan pembimbing langsung dan yang paling 

tedekat dengan siswa di kelasnya, dalam semua masalah yang terkait 

dengan proses belajar mengajar, serta masalah-masalah lain yang terkait 

dengan kehidupan siswa di kelasnya 

3. Wali kelas bertugas antara lain: 

a. Membuat siswa betah di sekolah; 

b. Tahu alamat dan mengenal siswa dikelasnya; 

c. Hapal dengan siswanya dan tahu tempat tinggalnya; 

d. Mencatat dan berusaha menyalurkan keinginan, aspirasi, hobi yang 

menonjol dari siswanya; 

e. Memiliki catatan pribadi para siswa antara lainnya tentang: 

1. Prilaku; 

2. Watak; 

3. Keilmuan; 

4. Kelainan-kelainan; 

f. Catatan pribadi merupakan bahan pertimbangan dalam rangka 

pembinaan siswa bagi guru; 

g. Harus mampu menjalin kerjasama sebaik-baiknya dengan para guru 

lain; 

h. Agar dapat mengontrol siswanya tentang sekurang-kurangnya 1 kali 

dalam satu minggu yang berkaitan dengan: 6 K dan absensi kehadiran 

serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses belajar mengajar; 
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i.   Memproses siswa binaannya yang melanggar tata tertib sekolah seperti 

alpa, bolos dan kenakalan lainnya; 

j.   Melaporkan semua proses yang dilakukan kepada wakil Kepala 

Madrasah sesuai dengan bidangnya. 

f. Komite Madrasah 

Komite Madrasah dalam melaksanakan tugasnya berfungsi: 

1) Mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu. 

2) Kerjasama dengan masyarakat (orang), pribadi, pemerintah, DPRD, 

menuju pendidikan yang bermutu. 

3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat (terhadap pendidikan). 

4) Masukan, pertimbangan, rekomendasi kepemerintahan DPRD dalam hal: 

Kebijakan dan program pendidikan, RAPBN, Kriteria kinerja satuan 

pendidik, Kriteria tenaga pendidik, Kriteria fasilitas pendidikan. Hal lain: 

Mendorong partisipasi orang tua dan masyarakat, Menggalang dana 

masyarakat dalam pembiayaan disatuan pendidikan, Evaluasi dan 

pengawasan terhadap program, Kebajikan proses dan output pendidikan. 

g. OSIS 

Kementerian pendidikan dan kebudayaan bahwa sebagai salah satu jalur dari 

pembinaan kesiswaan, maka dalam pelaksanaan tugasnya, OSIS berfungsi: 

1) Sebagai wadah. OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa 

di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung 

tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan. 

2) Sebagai motivator. OSIS akan tampil sebagai penggerak apabila para 

Pembina, pengurus mampu membawa OSIS selalu dapat menyesuaikan 

dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan, yaitu menghadapi perubahan, 

memiliki daya tangkal terhadap ancaman, memanfaatkan peluang dan 

perubahan, dan yang penting memberikan kepuasan pada anggota. 

3) Sebagai preventif. Apabila fungsi yang bersifat intelek dalam arti secara 

internal, OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada dan secara 
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eksternal OSIS mengadaptasi dengan lingkungan, seperti menyelesaikan 

persoalan perilaku menyimpang siswa dan sebagainya. Maka secara 

preventif OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman yang 

datang dari dalam maupun dari luar.
5
 

 Demikian juga dengan bimbingan dan konseling di MTs Negeri 1 

Pesawaran  yang tentunya harus dikelola secara baik dengan diawali oleh suatu 

Perencanaan Program dan Pengaturan Waktu, Pengorganisasian, Pelaksanaan, 

Mekanisme Kerja Pengadmisitrasian, Pola penanganan siswa, Penggunaan 

Fasilitas Pendukung. Bimbingan dan konseling merupakan layanan bantuan yang 

diberikan oleh seorang ahli (konselor), atau tenaga profesional kesehatan mental 

lainnya yang telah dilatih dan memiliki keterampilan konseling kepada orang 

yang membutuhkannya (klien) dalam rangka mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki oleh klien, agar dengan kekuatan potensinya, klien mampu membuat dan 

bertanggung jawab atas pilihannya, mengatasi masalah dalam dirinya, 

penyesuaian dengan orang lain ataupun dengan lingkungannya sehingga klien 

dapat hidup bahagia di dunia dalam rangka mencari ridho Allah SWT. 

Melalui manajemen bimbingan dan konseling diharapkan akan dapat 

meningkatkan kualitas proses maupun hasil dari layanan bimbingan dan konseling 

terhadap peserta didik, karena itu semakin baik derajat pengelolaannya maka akan 

semakin baik atau tinggi pula kinerja layanan yang dihasilkan . 

Yang peneliti temui di lapangan bahwa di MTs Negeri 1 Pesawaran  

Manajemen bimbingan dan konseling telah berjalan namun dalam menjalankan 

manajemen bimbingan dan konseling tersebut pola penanganan siswa yang belum 

baik dan  masalah tentang fasilitas pendukung bimbingan dan konseling 

diantaranya Letak lokasi ruang Bimbingan dan Konseling yang tidak mudah 

diakses (strategis) oleh konseling dan terlalu terbuka sehingga prinsip-prinsip 

konfidensial tidak terjaga. Jumlah ruang bimbingan dan konseling tidak 

disesuaikan dengan kebutuhan jenis layanan ruangan tembus pandang dan jumlah 

ruangan yang belum lengkap. 

                                                           
5
 Wawancara Dengan Rizki Wijaya, Ketua OSIS Madrasah  MTs Negeri 1 Pesawaran, 5 

Juni- 5 agustus   2016 
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Belum lengkap disini diantaranya belum ada ruangan khusus untuk 

kegiatan Bimbingan dan Konseling untuk menampung segala kegiatan Bimbingan 

dan Konseling dan keperluan kerja guru pembimbing. 

1. Visi dan Misi Sekolah 

Visi adalah gambaran keadaan yang dicita-citakan untuk berhasil, yang 

menjadi pengikat seluruh stakeholders atau unsur masyarakat. Dengan kata lain 

visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan oleh suatu instansi atau organisasi. Adapun Visi MTs Negeri 1 

Pesawaran  adalah : 

a. Visi  

Unggul dalam berprestasi yang dilandasi iman dan taqwa serta menghasilkan 

tamatan yang mampu bersaing nasional dan global. 

b. Misi Sekolah 

Misi merupakan suatu pernyataan yang menetapkan apa yang harus 

dilaksanakan oleh organisasi, agar visi organisasi dapat tercapai dan berhasil 

dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, sekolah menetapkan misi sebagai 

berikut :  

1) Menumbuhkan penghayatan terhadap agama Islam yang mampu 

melaksanakan ibadah sesuai dengan Alquran dan hadist. 

2) Menumbuhkan semangat keunggulan dan komperatif secara intensif 

kepada warga sekolah. 

3) Melaksanakan belajar mengajar secara optimal berorentasikan kepada 

pencapaian kompetensi yang berstandar nasional dan internasional. 

 

Mengembangkan hubungan sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

serta instansi-instansi yang telah memiliki reputasi nasional. 
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2. Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah 

Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting 

di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya 

proses pembelajaran disekolah. Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah 

dibutuhkan suatu proses dan penanganan yang baik.  

Apabila telah tersedia gedung dan ruangan serta alat-alat perlengkapan 

teknis, maka pos-pos penting lain yang perlu dibiayai adalah honorarium personel 

bimbingan, pemeliharaan sarana fisik, pelaksanaan penataran atau pelatihan 

personel bagi personel bimbingan, pengadaan alat-alat tes buku, pengadaan buku-

buku dan masalah bimbingan serta pengadaan alat-alat tulis. Observasi berkenaan 

dengan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang telah tersedia di MTs 

Negeri 1 Pesawaran , penulis berkesimpulan bahwa Letak lokasi ruang Bimbingan 

dan Konseling yang tidak mudah diakses (strategis) oleh konseling dan terlalu 

terbuka sehingga prinsip-prinsip konfidensial tidak terjaga. Jumlah ruang 

bimbingan dan konseling tidak disesuaikan dengan kebutuhan jenis layanan 

ruangan tembus pandang dan jumlah ruangan yang belum lengkap. 

Ruangan bimbingan dan konseling kurang memenuhi syarat, ruangan yang 

berukuran ditempati 5 guru pembimbing.Karena ruangannya bisa dibilang sempit, 

sehingga terkesan berjubel padat dengan peserta didik yang dipanggil dengan 

berbagai macam kasus. 

3. Keadaan Siswa 

Tabel  XV. 

Jumlah Siswa Perkelas Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Kelas/Jur Jumlah 

Kelas 

Jumlah Siswa Ket 

   L P JML  

1 VII.A 1 18 16 34 34 

2 VII.B 1 18 22 40 40 

3 VII.C 1 16 24 40 40 
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4 VII.D 1 18 22 40 40 

5 VII.E 1 18 22 40 40 

6 VII.F 1 18 22 40 40 

7 VII.G 1 11 29 40 40 

8 VII.H 1 18 22 40 40 

9 VIII.A 1 12 16 28 28 

10 VIII.B 1 16 10 26 26 

11 VIII.C 1 18 15 33 33 

12 VIII.D 1 12 21 33 33 

13 VIII.E 1 14 22 36 36 

14 VIII.F 1 14 22 36 36 

15 VIII.G 1 16 19 35 35 

16 VIII.H 1 15 19 34 34 

17 VIII.I 1 13 20 33 33 

18 IX.A 1 5 21 26 26 

19 IX.B 1 12 29 41 41 

20 IX.C 1 16 25 41 41 

21 IX.D 1 16 23 39 39 

22 IX.E 1 16 24 40 40 

23 IX.F 1 14 24 38 40 

24 IX.G 1 18 22 40 40 

25 IX.H 1 17 23 40 40 

                                                                                 JUMLAH      915 

Sumber : Hasil Observasi guru Piket MTs Negeri 1 Pesawaran  
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B  . PENYAJIAN  DATA 

A. Perencanaan Program Bimbingan dan Konseling. 

Bimbingan konseling adalah interaksi dua orang yang terlatih 

(konselor) dengan individu yang memiliki masalah yang dibantu untuk 

menyelesaikan masalah (konsele). Konseling bukanlah nasihat, saran, 

rekomendasi, upaya, mengubah tingkah laku dengan paksaan, ancaman, 

membujuk. Tujuan konseling yang utama adalah membantu individu mampu 

untuk menolong dirinya sendiri. 

Pemahaman guru terhadap bimbingan dan konseling beragam, ada 

yang berpendapat bahwa guru bimbingan dan konseling itu adalah orang yang 

harus mengurusi tata tertib, bahkan lebih dari itu, jika pelanggaran tata tertib 

guru bimbingan dan konseling. 

Sebagian besar guru berpendapat bahwa tugas guru bimbingan dan 

konseling adalah: menjaga ketertiban sekolah, bahkan memberikan sanksi 

setiap pelanggaran peserta didik. Kekurang pahaman guru terhadap bimbingan 

dan konseling dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan 

beberapa dewan guru.Bimbingan dan konseling adalah suatu bagian dari 

sekolah yang bertugas mengarahkan kepada peserta didik untuk menjaga 

ketertiban dan kedisiplinan di sekolah. Bagi peserta didik yang melanggar tata 

tertib di beri sanksi atau poin sesuai dengan kesalahannya, ditambahkan juga 

oleh Waka Kesiswaan “ biasanya peserta didik yang melanggar tata tertib 

dibawa keruang bimbingan dan konseling, untuk dimintai penjelasannya 

dengan pemberian poin atau dengan sanksi tertentu.6 

Perencanaan bimbingan dan konseling adalah fungsi utama manajemen 

yang biasa dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Pada tahapan ini personel 

bimbingan dan konseling dapat menyusun program dan menghimpun 

keinginan, kondisi yang dikehendaki, memikirkan segala kemungkinan (baik 

buruk) yang akan terjadi atau hasil yang akan dicapai.
7
 

 

                                                           
6
 Adam, WAKA Kesiswaan, Wawancara, Pesawaran, 3 Juni 2016 

7
nuren, Koordinator BK, wawancara , Pesawaran  6 Juni 2016 
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a. Mekanisme penetapan  Program Bimbingan Konseling. 

Di MTs Negeri 1 Pesawaran dalam perencanaan, koordinator 

bimbingan dan konseling sudah membuat program tahunan. Program 

tahunan yang dibuat koordinator tediri dari enam kegiatan. Yakni meliputi 

: kegiatan persiapan, layanan bimbingan konseling, kegiatan pendukung, 

hubungan kerjasama dengan instalasi lain, pertemuan staff  BK, pertemuan 

MGBK, evaluasi kegiatan layanan.
8
  Program bimbingan konseling yang 

dibuat oleh koordinator BK selanjutnya meminta persetujuan kepala 

sekolah. Sehingga program tersebut siap untuk dijalankan. 

Dalam kaitannya penyusunan program bimbingan konseling, 

koordinator BK mempertimbangkan beberapa hal. Hal –hal yang 

dimaksud antara lain : 

a. Analisis kebutuhan dan permasalahan siswa 

b. Penentuan tujuan program layanan bimbingan yang hendak dicapai. 

c. Analisis situasi dan kondisi disekolah. 

d. Penentuan jenis – jenis kegiatan yang akan dilakukan 

e. Penetapan metode dan teknik yang akan digunakan dalam kegiatan 

f. Penetapan personel – personel yang akan melaksanakan kegiatan 

kegiatan yang telah ditetapkan. 

g. Persiapan fasilitas dan biayai  pelaksanaan kegiatan kegiatan 

bimbingan yang direncanakan 

h. Perkiraan tentang hambatan –hambtan yang akan ditemui dan usaha –

usaha apa yang akan dilakukan dalam mengatasi  hambatan hambatan.
9
 

Data diatas dipekuat oleh hasil wawancara terhadap Bapak Nuren  tentang 

perencanaan progran bimbingan konseling. Beliau mengatakan bahwa :  “Saya 

selalu menyusun program tahunan untuk bimbingan dan konseling sebelum tahun 

                                                           
8
 Dokumentasi, Program Kegiatan Bimbingan Konseling MTs Negeri 1 Pesawaran Th. 

2016/2017 
9
Nuren, Koordinator BK, Wawancara, 20 juli – 10 september  2016 
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ajaran baru agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan diterima 

oleh kepala sekolah, para dewan guru terutama guru bimbingan dan konseling”.10 

Dari data diatas menunjukkan bahwa koordinator telah melakukan 

perencanaan program bimbingan konseling. Dalam perencanaan nya koordinator 

BK mempertimbangkan teori tentang perencanaan program BK yaitu :  

1. Analisis kebutuhan dan permasalahan siswa. 

2.   Penentuan tujuan program layanan bimbingan yang hendak dicapai. 

3. Analisis situasi dan kondisi di sekolah. 

4. Penentuan jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan. 

5. Penetapan metode dan teknik yang akan digunakan dalam kegiatan. 

6. Penetapan personel-personel yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang telah ditetapkan. 

7. Persiapan fasilitas dan biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan bimbingan 

yang direncanakan. 

8. Perkiraan tentang hambatan-hambatan yang akan ditemui dan usaha-usaha 

apa yang akan dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan.
11

 

 

 Dari keterangan diatas dapat dikemukakan bahwa perencanaan program 

bimbingan konseling di MTs Negeri 1 Pesawaran sudah sesuai dengan teori yang 

telah disampaikan oleh Giono.  

 Dalam perencanaan program Bimbingan konseling Seorang 

konselor/pembimbing atau guru bimbingan dan konseling sebaiknya terlebih 

dahulu dapat mengatur waktu untuk  menetapkan langkah awal, menyusun 

melaksanakan program, menilai, menganalisis dan menindak lanjuti program 

kegiatan bimbingan dan konseling  dengan memperhatikan hal –hal berikut ini : 

1. Semua jenis program bimbingan dan konseling (tahunan,catur 

wulanan,bulanan,mingguan,dan harian ) 

2. Kontak langsung dengan siswa yang dilayani. 

                                                           
10

 Nuren, Koordinator BK, Wawancara , 20 juli – 10 september  2016 
11

 Giyono, Bimbingan konseling, 2015, ( Yogyakarta : Media Akademi ),  h. 131 
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3. Kegiatan bimbingan dan konseling tidak merugikan waktu belajar di 

Madrasah. 

4. Kegiatan bimbingan dan konseling diluar jam sekolah dapat sampai 

lima puluh persen (50 %). 
12

 

  Selanjutnya proses menetapkan  Program  Bimbingan Konseling 

di MTs Negeri 1 Pesawaran yang telah direncanakan /disusun itu 

dilaksanakan melalui :
13

 

1. Persiapan Menyusun Rencana Program BK 

Kegiatan pertama dalam mempersiapkan rencana dilakukan oleh 

kordinator guru Bimbingan konseling bersama – sama guru bimbingan 

konseling lainnnya . Untuk menyusun  rencana program biasa dibentuk 

tim  yang terdiri dari guru bimbingan konseling di MTs Negeri 1 

Pesawaran . Tim tersebut bertugas mempersiapkan  alat – alat 

pengumpul data atau instrumen untuk melakukan needs asesment. 

Kegiatan  kegiatan dalam persiapan adalah sebagai berikut : 

a. Pembentukan tim yang diketuai oleh koordinator Bimbingan 

konseling. 

b. Menyusun  instrumen pengumpul data. 

c. Pengumpulan data oleh guru bimbingan konseling dan dibantu oleh 

guru mata pelajaran dan wali kelas. 

d. Analisis data. 

e. Menetapakan hasil need assesmen dan masalah – masalah yang 

dihadapi  peserta didik maupun  Madrasah. 

f. Menginventarisasi instansi atau pihak – pihak yang akan dilibatkan 

untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan dalam memecahkan 

masalah. 

g. Menginventarisasi faslitas, sarana prasarana,,personalia yang di 

miliki  oleh Madrasah. 

 

                                                           
12

Adam, Waka kesiswaan MTs N 1 Pesawaran, Wawancara,  3 Juni – 10 agustus 2016 
13

  Dokumentasi, program bimbingan konseling MTs Negeri 1 pesawaran tahun 2016 
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2. Menyusun Rencana Program BK 

Mulai melakukan kegiatan menyusun rencana program bimbingan 

konseling berdasarkan hasil needs asesment tentang kebutuhan 

individu, permasalahan madrasah harus segera diatasi, kemampuan 

personel, peralatan yang tersedia, menganalisis hasil needs asesement, 

membuat prioritas dan sebagainya. Secara rinci kegiatan dalam 

menyusun program antara lain : 

a. Menetapkan tujuan yang akan dicapai. 

b. Mempelajari kalender pendidikan di Madrasah. 

c. Menyusun prioritas kegiatan. 

d. Menetapakan langkah – langkah penyususnan rencana program. 

e. Menyusun rencana program layanan bimbingan konseling. 

3. Rencana Program BK  

Hasil dari kegiatan menyusun rencana program bimbingan konseling 

sudah selesai yaiitu masih konsep yang sifatnya masih sementara 

artinya masih bisa berubah. Rencana program ini akan dilakukan 

evaluasi yang dalam bimbingan konseling disebut Evaluasi program 

.Hasil dari evaluasi Program  adalah  Program BK. Kegiatan yang 

dilakukan dalam Rencana Program Bk antara Lain adalah : 

a. Memantapkan rencana program dalam lingkungan intern guru 

Bimbingan konseling. 

b. Melakukan Konsultasi kepada kepala madrsah tentang  

1. Waktu untuk  melakukan evaluasi program. 

2. Menetapkan pihak – pihak yang akan diundang. 

3. Membicarakan tentang acara dalam evaluasi rpogram. 

c. Tim melakukan berbagai persiapan berkenaan dengan berbagai 

peralatan dan kelengkapan kegiatan termasuk menyusun acara 

kegiatan dalam evalausi program.
14

 

 

 

                                                           
14

 .Nuren,Kordinator BK, Wawancara ,Pesawaran 6 Juni – 10 agustus 2016. 
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b. Ruang Lingkup Program Bimbingan Konseling 

Ruang lingkup program bimbingan konseling di Madrsah Tsanawiyah 

Negeri 1 Pesawaran  meliputi : 

a. Program Tahunan Bimbingan Konseling di  Madrasah  

b. Program Semesteran Bimbingan Konseling di  Madrasah. 

c. Program Bulanan Bimbingan Konseling di  Madrasah 

d. Program Mingguan Bimbingan Konseling di  Madrasah 

e. Program Hariaan Bimbingan Konseling di  Madrasah 

 Program Tahunan dan program semesteran  bimbingan konseling tersebut 

menghimpun seluruh materi kegiatan bimbingan konseling dalam empat  bidang 

bimbingan    yang di selengarakan melalui jenis layanan dan kegiatan pendukung 

dalam satu tahun dan semester tertentu. Program tahunan didasarkan pada 

kebutuhan peserta didik dalam layanan bimbingan konseling untuk tahun 

bersangkutan dengan memperhatikan pelaksanaan layanan dan kegiatan 

pendukung bimbingan konseling  pada tahun sebelumnya. Program semesteran  

didasarkan  pada kebutuhan peserta didik akan layanan bimbingan konseling 

untuk satu semester yang bersangkutan dengan memperhatkan pelaksanaan 

layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling pada semester sebelumnya.  

Program semester didasarkan pada kebutuhan peserta didik akan layanan 

bimbingan konseling untuk satu bulan yang memperhatikan pelaksanaan layanan 

dan kegiatan pendukung bimbingan konseling  pada bulan sebelumnya. Dan 

program minguan dan program harian juga didasarkan pada kebutuhan peserta 

didik dalam layanan bimbingan konseling  dengan memperhatikan pelaksanaan 

layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling  pada Program mingguan 

dan program harian  sebelumnya. 

  Pada  penyusunan program layanan bimbingan konseling diuraikan  

pengertian, tujuan, fungsi, materi dan volumenya, bentuk, analisis kebutuhan 

peserta didik, pendekatan, langkah dan prosedur penyusunan, penyesuaian 

terhadap,  kondisi yang ada dan proses kepengawasan yang didalamnya memuat 

program – program bulanan dan mingguan yang selanjutnya dijabarkan dalam 
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program harian, keterkaitan dengan jenis program bimbingan konseling lainnya, 

bentuk, analisis kebutuhan peserta didik.
15

 

c. Unsur – unsur Program Bimbingan dan konseling 

Unsur – unsur Program bimbingan konseling di MTs negeri 1  Pesawaran 

untuk setiap periode disusun dengan memperhatikan secara sungguh – sungguh  

unsur –unsur yang sangat erat kaintanya dengan berbagai ketentuan yang ada. 

Unsur –unsur yang harus diperhatikan antara lain  : 

1. Kebutuhan Peserta didik akan layanan bimbingan konseling. 

Kebutuhan peserta didik akan layanan bimbingan dan konseling  di 

MTs Negeri 1 Pesawaran dapat diketahui dengan cara mengungkap 

atau mendata akan kebutuhan peserta didik. Untuk mengetahui data 

tersebut diungkap mengunakan Alat Ungkap Masalah (AUM). 

2. Jumlah Peserta Didik Yang di bimbing. 

Dari Masing – masing personel pelaksana layanan bimbingan 

konseling di MTs Negeri 1 Pesawaran sesuai dengan bidang Ilmunya . 

Dan Jumlah peserta didik akan layanan Bimbingan konseling sesuai 

dengan rasio minimal 1 : 150 Orang. 

3. Kegiatan Bimbingan Dan konseling. 

Setiap Kali kegiatan Bimbingan Konseling atau layanan dan 

Pendukung  Bimbingan Konseling berlangsung Waktu dua jam  tatap 

muka  secar resmi yang terjadwal dalam jam Belajar di Madrasah. Dan 

luar jam belajar di madrasah maksimum 50 %. 

4. Unsur “BK – Pola   17 “ 

Unsur BK – Pola 17  Di MTs Negeri 1 Pesawaran  

a. Bidang – Bidang  Bimbingan 

1. Bimbingan Pribadi. 

2. Bimbingan Sosial. 

3. Bimbingan belajar. 

4. Bimbingan Karier. 

 

                                                           
15

 .Nuren , Kordinator BK, Wawancara ,Pesawaran 6 juni – 10 agustus 2016 
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b. Jenis –jenis  Layanan  BK 

1. Oreintasi 

2. Informasi. 

3. Penempatan/Penyaluran. 

4. Pembelajaran. 

5. Konseling Perorang. 

6. Bimbingan Kelompok. 

7. Konseling Kelompok. 

c. Kegiatan Pendukung BK 

1. Aplkasi Intrumentasi. 

2. Himpunan Data. 

3. Konferensi Data. 

4. Kunjungan Rumah. 

5. Alih tangan. 

Bidang Bimbingan, Jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung tersebut 

sudah terdapat di program tahunan, program semesteran, program bulanan, 

program mingguan, program harian  Bimbingan Konseling di MTs Negeri 1 

Pesawaran. 

d.  Persyaratan Pokok Program Bimbingan Konseling 

Untuk  merencanakan dan melaksanakan program bimbingan di MTs Negeri 

1 pesawaran perlu memperhatikan beberapa persyaratan pokok, agar  perencanaan 

dan pelaksanaannya dapat berjalan dan terarah,  persyaratan  tersebut meliputi hal 

– hal sebagai berikut : 

1. Personal  

Dalam hal personal di MTs negeri 1 Pesawaran sudah mempunyai 

ketersediaan nya tenaga yang dimiliki Madrasah dan kualifikasinya yang 

sesuai dengan jurusan S1 Bimbingan dan konseling dan setiap konselor 

melayani peserta didik manimal 150 siswa. 

 

2. Fasiltas Fisik  
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Perlengkapan  yang diperlukan untuk mendapatkan layanan program 

bimbingan konseling di MTs negeri 1 Pesawaran  meliputi ruang kerja ,ruang 

konsultasi, ruangan konseling individu maupun konseling kelompok dan 

bimbingan kelompok, ruangan penyimpanan data, ruangan Administrasi, 

ruang tunggu dan kamar kecil, meja, kursi, almari, papan tulis, papan 

pengumuman. 

3. Faslitas teknis 

Alat –alat pengumpul data di MTs Negeri 1 Pesawaran meliputi test maupun 

Non test, alat tes yaitu alat tes yang terstandarisasi seperti tes intelegensi, tes 

bakat, tes minat, tes kepribadian dan sebagainya. Fasilitas teknik ada yang 

dapat dikembangkan sendiri oleh guru bimbingan konseling seperti 

kuesioner, daftar laporan diri. 

4. Anggaran biayai 

Untuk kelancaran program Bimbingan konseling di MTs Negeri 1 Pesawaran   

disediakan anggaran yang memadai  untuk pos –pos pembiayaian  personil, 

pengadaan dan pengembangan alat – alat teknis, biayai operasional, Transport 

home visit, dan kegaitan kegiatan yang telah diprogramkan. Sebagian besar 

guru Bk dalam merencanakan program kegiatan layanan tidak biasa diikuti  

rencana pembiayaian, sehingga setelah dalam perjalanan banyak kegiatan 

tidak dapat dilaksanakan akibat tidak ada dana. 

 Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perencanaan 

program bimbingan konseling  kurang maksimal. 

 

B. Pengorganisasian Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah 

Pengorganisasian adalah suatu proses penyusunan struktur organisasi yang 

sesuai dengan tujuan, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang 

melingkupinya. 

Sebuah organisasi adalah pola hubungan banyak hubungan yang saling 

terjalin secara simultan yang menjadi jalan bagi orang, dengan pengarahan dari 

manajer, untuk mencapai sasaran bersama. 

http://suryaerlangga.com/struktur-organisasi.html
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Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang mengikuti perencanaan.Ini 

adalah fungsi dimana sinkronisasi dan kombinasi sumber daya manusia, fisik dan 

keuangan terjadi. Semua tiga sumber daya penting untuk mendapatkan hasil, oleh 

karena itu fungsi organisasi membantu dalam pencapaian hasil yang sebenarnya 

penting untuk fungsi perhatian.
16

 

a. Organisasi Bimbingan Konseling MTs negeri 1 Pesawaran 

Untuk mengoptimalkan layanan bimbingan dan konseling di MTs Negeri 1 

Pesawaran , diperlukan organisasi, personil, sarana prasarana dan pengawasan 

bimbingan dan konseling di MTs Negeri 1 Pesawaran .
17

Sebagai berikut : 

MEKANISME PENANGANAN PESERTA DIDIK BERMASALAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : dokumen bimbingan konseling MTs Negeri 1 Pesawaran th.2016
18

 

  

 Selain bagan diatas yang menunjukkan pengorganisian bimbingan 

konseling, data juga diperkuat oleh dokumen pembagian tugas Bimbingan 

Konseling MTs Negeri 1 Pesawaran.
19

 :  

                                                           
16

Adam, Waka kesiswaan MTs Negeri 1 Pesawaran , Wawancara, 4   Juni- 10 agustus  

2016 
17

 Observasi Pengorganisasian Bimbingan dan Konseling,  Pesawaran ,  4   Juni- 10 

agustus  2016 
18

 Dokumentasi, Dokumen Bimbingan Konseling MTs Negeri 1 Pesawaran th. 2016 
19

  Dokumentasi, Dokumen Pembagian Tugas BK tahun 2016 

Kepala Sekolah 

 Wakil Kepala Sekolah 

  

Guru Piket 

 

Waka Kesiswaan 

 

Koordinator BK & 

Guru Pembimbing 

 

 

Guru Mata Pelajaran 

 Wali Kelas 
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1) Kepala Sekolah ( HILMAN, S.Ag., M.Pd.I), sebagai penanggung jawab secara 

keseluruhan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya berkenaan dengan bimbingan dan konseling, yaitu: 

a) Mengkoordinir segala kegiatan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan dan 

konseling merupakan satu kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis. 

b) Menyediakan tenaga, sarana, prasarana dan berbagai instrumen yang 

memudahkan pelayanan bimbingan dan konseling. 

c) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan program sekaligus penilaian dan upaya tindak lanjut 

pelayanan bimbingan dan konseling. 

d) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan 

konseling kepada atasan langsung (kepala Dinas Pendidikan). 

2) Wakil Kepala bidang Kesiswaan (Adam Malik, S.Ag), membantu kepala 

sekolah dalam melaksanakan tugas termasuk layanan bimbingan dan 

konseling. 

3) Koordinator Bimbingan dan Konseling (Zainurain,S.Pd), bertugas 

mengkoordinir guru pembimbing dalam: 

a) Memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada segenap 

warga sekolah, orang tua dan masyarakat. 

b) Menyusun program bimbingan dan konseling. 

c) Melaksanakan program bimbingan dan konseling. 

d) Mengadministrasikan layanan bimbingan dan konseling. 

e) Menilai program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

f) Memberikan tindak lanjut terhadap hasil penilaian bimbingan dan 

konseling. 

4) Guru pembimbing/Konselor, sebagai tenaga utama membantu peserta didik 

dengan tugas: 

a) Memasyarakatkan bimbingan dan konseling 

b) Merencanakan program bimbingan dan konseling. 

c) Melaksanakan segenap layanan bimbingan dan konseling. 

d) Melaksanakan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 
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e) Menillai proses dan hasil layanan bimbingan dan konseling serta kegiatan 

pendukung. 

f) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan 

bimbingan dan konseling. 

g) Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling serta kegiatan 

pendukung. 

h) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan bimbingan dan konseling kepada 

koordinator bimbingan dan konseling. 

5) Guru Mata Pelajaran dan Pembimbing/pelatih, sebagai tenaga ahli pengajaran 

dan pelatihan yang berhubungan langsung dengan peserta didik, maka 

peranannya sangat penting dalam: 

a) Membantu memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada 

peserta didik. 

b) Membantu guru pembimbing dalam hal mengidentifikasi peserta didik 

yang membutuhkan layanan. 

c) Menerima peserta didik alih tangan dari guru pembimbing yaitu; peserta 

didik yang memerlukan pengajaran khusus seperti pengayaan dan 

perbaikan. 

d) Membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka 

penelitian bimbingan dan upaya tindak lanjut. 

6) Wali Kelas, sebagai pengelola kelas tertentu berperan : 

a) Membantu guru pembimbing dalam melaksanakan tugas khusus kelas 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

b) Membantu guru mata pelajaran dan pelatih dalam layanan bimbingan dan 

konseling khususnya di kelasnya. 

c) Memberi kesempatan dan kemudahan kepada peserta didik khususnya di 

kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti/menjalani 

kegiatan bimbingan dan konseling.
20
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Hilman,Kepala sekolah MTs Negeri 1 Pesawaran , Wawancara,  4   Juni- 10 agustus  
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 Dari data menunjukkan bahwa dalam pengorganisasian di MTs Negeri 1 

Pesawaran sudah baik, karena hal ini sudah sesuai dengan teori pengorganisasian 

yang dikemukakan oleh giyono yakni agar pengorganisasian kegiatan bimbingan 

dan konseling dapat terkoordinasi secara integral dengan kegiatan-kegiatan 

pendidikan lainnya di sekolah, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan antara 

lain adalah :  

1. semua personel sekolah, meliputi kepala sekolah, koordinator BK, guru 

bimbing konseling, guru mata pelajaran, wali kelas dan staff administrasi 

bimbingan harus dihimpun  dalam satu wadah, sehingga terwujud satu kesatuan 

persepsi dan satu kesatuan dalam bertindak dalam usaha membantu memberikan 

layanan dan bimbingan konseling di sekolah. 

2. mekanisme kerja, pola kerja atau prosedur kerja bimbingan dan konseling harus 

tunggal, sehingga peserta didik tidak menjadi bingung karena adanya berbagai 

bentuk layanan bimbingan atau layanan lainnya yang serupa yang dilaksanakan 

oleh petugas-petugas yang berbeda. 

3. tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing petugas yang 

terlibat dalam pelaksanaan layanan bimbingan di sekolah harus dirinci dengan 

jelas, sehingga masing-masing petugas bimbingan akan dapat memahami dan 

mengerti kewajiban dan tanggung jawab.
21

 

 Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa MTs Negeri 1 Pesawaran telah 

melakukan pengorganisasian yang sesuai dengan hal yang dipertimbangkan dalam 

pengorganiasaian menurut giyono poin pertama.  

Selain beberapa hal diatas, alasan penting dilakukannya pengorganisasian di 

Mts Negeri 1 Pesawaran  yaitu untuk : 

1. Meningkatkan efisiensi dan kualitas dari Bimbingan konseling tersebut. 

2. Menetapkan akuntabilitas, partisipan setiap melakukan usaha akan lebih 

efektif ketika mereka memahami responsibiltas khusus untuk mereka. 

3. Memfasilitasi komunikasi, dalam komunikasi formal secara langsung 

mengikuti struktur otoritas organisasi. 
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 Giyono, Bimbingan Konseling, 2015 (Yogyakarta : Media Akademi ) h. 138 



81 
 

 
 

4. Memperjelas  tugas, wewenag dan tanggung jawab bagi personel dalam 

organisasi. 

5. Memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi. 

6. Mekanisme kerja jelas, sehingga dalam bekerja tidak simpang siur. 

Dengan melaksanakan pengorganisasian, seorang manajer dapat 

memperoleh manfaat, yaitu : 

1. Pencapaian tujuan lebih jelas, 

2. Mudah dalam memilih, menempatkan dan melatih seseorang sesuai dengan 

kemampuannya. 

3. Setiap anggota mengetahui pekerjaan yang harus dikerjakan . 

4. Penggunaan fasilitas lebih efektif dan efisien. 

 Pengorganisasian dilaksanakan setelah konselor menetapkan  tujuan yang 

akan di capai dan strategi untuk mencapainya melalui proses perencanaan, 

Pengorganisasian dilaksanakan setelah tujuan layanan bimbingan konseling 

ditetapkan dan menetapkan strategi untuk mencapai melalui proses perencanaan. 

 

C. Pelaksanaan Program Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

Dengan manajemen yang baik diharapkan program yang dilaksanakan 

dapat tertata, terlaksana dan terukur hingga mencapai hasil yang optimal. 

Berkaitan dengan penetapan waktu dan tempat pelaksanaan program layanan, 

guru bimbingan dan konseling harus memperhatikan jadwal kegiatan bimbingan 

dan konseling dengan petugas pelaksana seperti tabel dibawah ini. 

a. Pembagian Tugas dan jadwal  Bimbingan dan konseling. 

Tabel XVI 

Pembagian Tugas dan Jadwal Bimbingan dan Konseling 

 

No Nama Guru Jabatan Jadwal /waktu 
Jumlah 

siswa asuh 

1 ZAINURAIN, S.Pd Koordinator 

BK 

Senin, selasa, 

rabu 

195 siswa 
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2 Hj.ENDANG K,  S.Pd Guru BK Jum’at, sabtu 185 siswa 

3 DIAN MUNANDAR, 

S.Pd 

Guru BK Selasa, rabu, 

kamis 

218 siswa 

4 FATHULBARI, SPd Guru BK Senin,selasa,rabu 167 

5 HELWINA FS, S.Psi Guru BK Kamis, jumat, 

sabtu 

186 

Sumber: Data pembagian tugas dan jadwal guru BK Th. 2015/2016
22

 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa koordinator BK telah membagi 

tugas terhadap keempat guru BK. Guru yang pertama menjadi konselor dari 195 

siswa. Guru yang kedua menjadi konselor atas 185 siswa, guru yang ketiga 

mendapatkan 218 siswa, guru yang keempat mendapat 167 siswa, dan guru yang 

kelima mendapat 186 siswa. Adapun dalam pembagian jumlah anak telah 

disepakati oleh seluruh guru BK.  

Data mengenai jumlah siswa yang ditangani oleh setiap guru melebihi 150 

siswa, padahal standar ideal jumlah siswa yang ditangani adalah kurang dari 150 

setiap guru BK. Oleh karena itu, maka pelaksanaan bimbingan konseling di MTs 

Negeri 1 Pesawaran belum membuahkan hasil yang maksimal.  

Untuk mendukung pernyataan koordinator guru bimbingan dan konseling, 

dilakukan cek silang dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama 

kegiatan pelaksanaan bimbingan di sekolah mengatakan “ya, kami memang sudah 

menjadwal tugas untuk bimbingan dan sudah menetapkan program rutin tahunan 

bimbingan dan konseling dan agar pelaksanaan bimbingan dan konseling terarah 

dan terstruktur ditentukan program kerja bimbingan dan konseling.
23

 

b. Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling. 

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di MTs Negeri 1 

Pesawaran , berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil dari wawancara 

wakil kepala bidang kurikulum, “ Upaya pembagian tugas jadwal, dan program 

rutin tahunan sudah kami laksanakan dan tercapai dengan optimal, terutama 

                                                           
22

 Dokumentasi, Pembagian Tugas Dan Jadwal Guru BK tahun 2016 
23

Syahrial Feri, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, MTs Negeri 1 Pesawaran  Wawancara,  

Pesawaran ,  5  Juni  2016 
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layanan Konseling.
24

Untuk layanan konseling  yang  belum pernah diadakan, 

kendala waktu yang belum memungkinkan, karena sudah disibukkan dengan 

antrian peserta didik yang melanggar tata tertib. 

dalam kaitannya pelaksanaan bimbingan konseling, peneliti menemukan 

beberapa temuan. Salah satu diantaranya adalah persepsi siswa yang salah kaprah 

tentang bimbingan konseling. Hal ini dikemukakan oleh indrawati wali kelas VIII.  

Menurut saya: “guru Bimbingan dan Konseling adalah guru yang memberi 

pengarahan kepada peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah, dan memberi 

sanksi serta point kepada mereka.”
25

  

Data diatas menunjukkan bahwa definisi yang sesungguhnya tentang 

bimbingan konseling belum tersampaikan. Padahal pada hakikatnya bimbingan 

konseling bermakna interaksi dua orang yang terlatih(konselor) dengan individu 

yang memiliki masalah yang dibantu untuk menyelesaikan masalah (konsele). 

Konseling bukan nasihat, saran, rekomendasi dan upaya mengubah tingkah tidak 

dengan paksaan, ancaman, membujuk.
26

 Teori ini belum tersampaikan kepada 

guru, sehingga guru pun masih salah persepsi terhadap bimbingan kelas. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan konseling belum maksimal. 

Hal diatas juga diperkuat oleh keterangan dari ibu mutmainah sebagai wali 

kelas VII, “ Guru Bimbingan dan Konseling bertugas menangani masalah siswa 

yang berkaitan dengan kedisiplinan sekolah dan guru Bimbingan dan Konseling 

identik berurusan dengan peserta didik yang bandel.”
27

 Dari dua keterangan guru 

diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi yang sebernarnya tentang hakikat 

bimbingan konseling belum tersampaikan.   

Berkenaan dengan pelaksanaan bimbingan konseling, peneliti menemukan 

buku catatan BK yang sangat minim akan kunjungan siswa.
28

 Hal ini 

menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum sudi mendapatkan layanan 
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Syahrial Feri, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, MTs Negeri 1 Pesawaran  wawancara,  

Pesawaran ,  5 Juni 2016 
25

Indrawati, wali kelas VIII.I , MTs Negeri 1 Pesawaran ,  wawancara,  Pesawaran ,3 Juni 

2016 
26

  Giyono, Bimbingan Konseling,2015, (Yogyakarta: Media Akademi ), h. 24 
27

 Mutmainnah, wali kelas VII,g, MTs Negeri 1 Pesawaran , wawancara,  Pesawaran , 3 

Juni 2016 
28

 Dokumentasi, Buku Agenda Kegiatan Mts Negeri 1 Pesawaran tahun 2016/2017 
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BK. Terdapat banyak alasan mengapa siswa enggan mengunjungi BK, salah satu 

alasan ialah salah nya persepsi siswa terhadap BK. Mereka mengganggap bahwa 

BK hanya mengurusi siswa yang bermasala. Oleh karena itu, pelaksanaan 

bimbingan konseling masih perlu pambanahan 

Hasil observasi dan wawancara peserta didik, “sepengetahuan kami BK 

adalah tempat untuk memberi poin karena melanggar tata tertib, dan kami tidak 

diberi bimbingan yang efektif .
29

  “Bimbingan dan konseling adalah tempat untuk 

menertibkan peserta didik dan selama kami menjadi peserta didik di sini  pernah 

mendapat layanan bimbingan  secara individu maupun kelompok, ketika di 

panggil ke ruang BK diberi nasehat agar tidak melanggar lagi”.
30

 

 Saya sering dipanggil ke ruang Bimbingan dan Konseling terkait masalah 

ketidak hadiran tanpa keterangan.Saya  diberi pengarahan tentang kedisiplinan, 

dan saya pernah mendapat bimbingan  dari guru Bimbingan dan Konseling.
31

 

 Data di atas menunjukkan dan memberi gambaran bahwa kebanyakan 

peserta didik  tahu dan  paham tugas dari guru bimbingan dan konseling. Mereka 

juga  mendapat bimbingan konseling, akibat mereka paham terhadap tugas guru 

bimbingan dan konseling, kebanyakan mereka meminta bantuan guru 

pembimbing ketika mereka  Mengalami masalah. 

  Guru BK juga menangani masalah-masalah peserta didik yang berkaitan 

dengan peserta didik  yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan, melanggar tata 

tertib seperti tidak mengerjakan PR, terlambat masuk kelas, kurangnya perhatian 

terhadap materi pelajaran, mendapatkan nilai tidak baik, kurangnya kesiapan 

dalam belajar  dan kurangnya kehadiran/tatap muka antar peserta didik dan hal-hal 

lain berkaitan dengan pelanggaran tata tertib sekolah.
32

 

Beberapa  Peristiwa layanan Bimbingan dan Konseling yang pernah dipantau 

penulis seperti: 
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Ndaru iswanto, Siswa kelas VIII, MTs Negeri 1 Pesawaran , wawancara,  Pesawaran ,3 

Juni 2016 
30

 Indra Efendi,  Siswa kelas Tulang Bawang.f, MTs Negeri 1 Pesawaran ,  wawancara,  

Pesawaran , 3 Juni 2016 
31

 April Adi Irawan, Siswa kelas VIII A , MTs Negeri 1 Pesawaran , wawancara, 

Pesawaran , 3 Juni 2016 
32
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1) Pada tanggal 7 Juni 2016, kasus Ndaru IswantoVII.B, di laporkan tidak 

mengerjakan PR dan terlambat masuk kelas. Setelah laporan masuk kepada 

guru bimbingan dan konseling, yang bersangkutan diminta menjelaskan 

kejadian yang sebenarnya. Setelah proses wawancara yang panjang dari hati ke 

hati, ia mengakui dan meminta maaf juga berjanji tidak akan mengulangi lagi. 

2) Azzam AlfaruqVIII.I, sering tidak masuk sekolah. Ketika  di panggil guru BK, 

dia menjelaskan bahwa dari rumah berangkat tetapi tidak sampai ke sekolah 

melainkan main ke tempat temannya. Setelah diberi pengarahan dan nasehat, 

dia mengakui kesalahannya dan berjanji tidak kesalahannya. 

Kasus serupa masih sering terjadi, khusus bimbingan yang mengarahkan  pada 

pemberian motivasi belajar terkesan tidak ada ( belum pernah dilakukan). 

Hal ini nampak jelas dari tidak adanya layanan yang efektif dan  tidak 

adanya bimbingan kelompok yang terprogram, analisis nilai tidak banyak 

dilakukan dan masih banyak hal -hal yang belum dilakukan. Secara struktural 

memang bimbingan dan konseling ada di MTs Negeri 1 Pesawaran , namun secara 

fungsional bimbingan dan konseling tidak banyak pengaruhnya terhadap proses  . 

Hal ini dapat dilihat dari observasi dan wawancara penulis, sebagian besar peserta 

didik tidak meminta bantuan guru bimbingan dan konseling ketika kesulitan 

belajar. Kebanyakan mereka takut meminta nasehat kepada guru pembimbing. 

c. Mekanisme Kerja Adminstrasi Bimbingan dan Konseling .  

  Adapun Mekanisme Kerja Administrasi Kegiatan Bimbingan dan 

Konseling di MTs Negeri 1 Pesawaran  diantaranya adalah : 

1) Struktur Organisasi Bimbingan Konseling 

2) Penugasan peserta didik bagian dari konseling teman sebaya 

3) Jadwal kegiatan layanan bimbingan konseling 

4) Visi dan Misi 
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5) Evaluasi Analisis tindak lanjut layanan bimbingan konseling.
33

 

d. Pola penanganan siswa. 

Sekolah sangat mungkin ditemukan siswa yang bermasalah, dengan 

menunjukkan berbagai gejala penyimpangan perilaku. yang merentang dari 

kategori ringan sampai dengan berat. Upaya untuk menangani siswa yang 

bermasalah, khususnya yang terkait dengan pelanggaran disiplin di MTs Negeri 1 

Pesawaran  dilakukan melalui dua pendekatan yaitu: (1) pendekatan disiplin dan 

(2) pendekatan bimbingan dan konseling.
34

 

Penanganan siswa bermasalah melalui pendekatan disiplin merujuk pada 

aturan dan ketentuan (tata tertib) yang berlaku di sekolah beserta 

sanksinya.Sebagai salah satu komponen organisasi sekolah, aturan (tata tertib) 

siswa beserta sanksinya memang perlu ditegakkan untuk mencegah sekaligus 

mengatasi terjadinya berbagai penyimpangan perilaku siswa. Kendati demikian, 

sekolah bukan lembaga hukum yang harus mengobral sanksi kepada siswa yang 

mengalami gangguan penyimpangan perilaku. Sebagai lembaga pendidikan,  

justru kepentingan utamanya adalah bagaimana berusaha menyembuhkan segala 

penyimpangan perilaku yang terjadi pada para siswanya. 

Oleh karena itu, disinilah pendekatan yang kedua perlu digunakan yaitu 

pendekatan melalui Bimbingan dan Konseling. Berbeda dengan pendekatan 

disiplin yang memungkinkan pemberian sanksi untuk menghasilkan efek jera, 

penanganan siswa bermasalah melalui Bimbingan dan Konseling justru lebih 

mengutamakan pada upaya penyembuhan dengan menggunakan berbagai layanan 

dan teknik yang ada. Penanganan siswa bermasalah melalui Bimbingan dan 

Konseling sama sekali tidak menggunakan bentuk sanksi apa pun, tetapi lebih 

mengandalkan pada terjadinya kualitas hubungan interpersonal yang saling 

percaya di antara konselor dan siswa yang bermasalah, sehingga setahap demi 

setahap siswa tersebut dapat memahami dan menerima diri dan lingkungannya, 

serta dapat mengarahkan diri guna tercapainya penyesuaian diri yang lebih baik.
35
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e. Penggunaan Fasilitas Pendukung Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

Bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan 

dari sistem pendidikan di sekolah, terutama di MTs Negeri 1 Pesawaran  yang 

bertujuan untuk membantu para siswa agar dapat mengembangkan dirinya secara 

optimal dan memperoleh kemandirian. Agar pelayanan bimbingan dan konseling 

dapat berjalan efektif dan efisien maka perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana 

yang memadai. Salah satu sarana penting yang dapat menunjang terhadap 

efektivitas dan efisiensi layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah 

adalah ketersediaan ruang Bimbingan dan Konseling yang representatif, dalam 

arti dapat menampung segenap aktivitas pelayanan Bimbingan dan Konseling.
36

 

Ruang Bimbingan dan Konseling di sekolah yang dianggap standar, 

khususnya di MTs Negeri 1 Pesawaran  dengan kriteria sebagai berikut: 

(1) Letak lokasi ruang Bimbingan dan Konseling mudah diakses (strategis) oleh 

konseli tetapi tidak terlalu terbuka sehingga prinsip-prinsip konfidensial tetap 

terjaga. 

(2) Jumlah ruang bimbingan dan konseling disesuaikan dengan kebutuhan jenis 

layanan dan jumlah ruangan 

(3)  Antar ruangan sebaiknya tidak tembus pandang 

(4) Jenis ruangan yang diperlukan meliputi: (a) ruang kerja; (b) ruang 

administrasi/data; (c) ruang konseling individual; (d) ruang bimbingan dan 

konseling kelompok; (e) ruang biblio terapi; (f) ruang  relaksasi/desensitisasi; 

dan (g) ruang tamu.
37

 

 Prasarana penunjang layanan bimbingan dan konseling di MTs Negeri 1 

Pesawaran  belum ada seharusnya agar manajeman bimbingan dan konseling itu 

dapat dijalankan dengan professional dan berjalan maksimal ruangan mesti 

lengkap sebagai penunjang kegiatan manajeman bimbingan dan konseling 

tersebut diantaranya adalah : 

Ruang kerja Bimbingan dan Konseling disiapkan agar dapat berfungsi 

mendukung produkltivitas kinerja guru BK/konselor. Untuk itu, diperlukan 
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fasilitas berupa: komputer yang dilengkapi dengan berbagai software Bimbingan 

dan Konseling (akan lebih baik bila dilengkapi fasilitas internet) dan meja kerja 

konselor, lemari dan sebagainya. 

Ruang administrasi/data perlu dilengkapi dengan fasilitas berupa lemari 

penyimpanan dokumen (buku pribadi, catatan-catatan konseling, dan lain-lain) 

maupun berupa softcopy, Dalam hal ini harus menjamin keamanan dan 

kerahasiaan data yang disimpan. 

Ruangan konseling individual merupakan tempat yang nyaman dan aman 

untuk terjadinya interaksi antara konselor dan konseli. Ruangan ini dilengkapi 

dengan satu set meja kursi atau sofa, tempat untuk menyimpan majalah, yang 

dapat berfungsi sebagai biblio terapi. 

Ruangan Bimbingan dan Konseling Kelompok merupakan tempat yang 

aman dan nyaman untuk terjadinya dinamika kelompok dalam interaksi antara 

konselor dengan konseli . Ruangan ini dilengkapi dengan perlengkapan antara 

lain: sejumlah kursi, karpet, tape recorder, VCD dan televisi. 

Ruangan Biblio Terapi pada prinsipnya mampu menjadi tempat bagi para 

konseli dalam menerima berbagai informasi, baik informasi yang berkenaan 

dengan pribadi, sosial, akademik maupun karier di masa mendatang. Ruangan ini 

dilengkapi dengan perlengkapan daftar buku (katalog),  

 rak buku, ruang baca, buku daftar pengunjung, dan jika memungkinkan 

disediakan internet. 

Ruang relaksasi/desensitisasi/sesnsitisasi yang bersih, sehat, nyaman dan 

aman, yang dilengkapi dengan karpet, televisi, VCD/DVD, tempat tidur (bed rest) 

beserta bantalnya. 

Ruang tamu hendaknya berisi kursi dan meja tamu, buku tamu, jam 

dinding, tulisan atau gambar yang dapat memotivasi konseli untuk berkembang.
38
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D. Pengarahan, Supervisi, dan penilaian Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

a. Pengarahan dalam Layanan Bimbingan dan Konseling 

Dalam pengarahan kegiatan bimbingan dan konseling di MTs Negeri 1 

Pesawaran , koordinator sebagai pemimpin lembaga atau unit bimbingan  

memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang baik yang dapat memungkinkan 

terciptanya suatu komunikasi yang baik dengan seluruh staf yang ada.
39

 

Adapun pentingnya pengarahan dalam program bimbingan adalah :  

1. Untuk menciptakan suatu koordinasi dan komunikasi dengan seluruh 

staf bimbingan yang ada. 2. Untuk mendorong staf bimbingan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. 3. Memungkinkan kelancaran dan efektifitas 

pelaksanaan program yang telah direncanakan.
40

 

b. Supervisi 

Supervisi konseling adalah sebuah kegiatan untuk mendukung 

profesionalisme konselor di sekolah. Khususnya di MTs Negeri 1 Pesawaran . 

Supervisi konseling juga merupakan suatu proses pembelajaran untuk 

memberdayakan konselor agar dapat mengembangkan pengetahuan dan 

kompetensinya, sehingga dapat bekerja dengan menampilkan kemampuan 

terbaiknya, memiliki motivasi dan tanggung jawab yang tinggi, dan pada 

gilirannya dapat meningkatkan kualitas hasil pelayananannya terhadap 

klien/konseli.
41

 Selain itu, supervisi konseling juga dapat dipandang sebagai 

upaya untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi klien/konseli 

dan konselor itu sendiri dalam menghadapi berbagai situasi konseling yang amat 

kompleks. 

                                                           
39

Observasi Pengarahan  dalam  Layanan Bimbingan dan Konseling,  Pesawaran ,2016 
40

Nuren, koordinator BK,  wawancara,   Pesawaran ,  6  juni 2016 
41

 Observasi Supervisi Bimbingan dan Konseling  Pesawaran , juni  2016 
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Konseling merupakan interaksi antar pribadi yang unik antara konselor 

dan klien/konseling, sebuah pekerjaan yang banyak berhubungan dengan hal-hal 

yang sangat pribadi, dengan segala kompleksitasnya : 

a) Seorang konselor mungkin bekerja dengan orang yang sedang mengalami 

kerapuhan sosio-psikis atau bahkan fisik. 

b) Seorang konselor mungkin bekerja dengan klien/konseli yang sulit ditebak dan 

membingungkan. 

c) Seorang konselor mungkin  mengalami kebekuan (hardened) dan kejenuhan 

(burn out) yang berdampak terhadap pekerjaannya. 

d) Seorang konselor mungkin mengalami kompetensi yang sudah kadaluwarsa 

sehingga membutuhkan dukungan untuk kelanjutan pengembangan profesinya. 

e) Disadari atau tanpa disadari, seorang konselor mungkin telah terjebak menjadi 

seorang yang eksploitatif terhadap kliennya, mengingkari etika profesi yang 

seharusnya dijaga. 

Oleh karena itu, disinilah tampak arti penting supervisi konseling.Supervisi 

konseling seyogyanya menjadi kebutuhan bagi semua konselor, tidak hanya bagi 

konselor pemula tetapi bagi mereka yang sudah sangat berpengalaman sekalipun. 

Supervisi Konseling  memiliki  beberapa tujuan,  diantaranya: 

(1)   Memfasilitasi praktik konseling yang efektif. 

(2)   Mengembangkan atau meningkatkan keterampilan profesional. 

(3)   Mengelola reaksi-reaksi emosional klien/konseling. 

(4)   Memastikan konselor untuk tetap fokus pada perilaku etik 

(5) Memberikan tantangan dan menstimulasi kepada konselor untuk 

mengembangkan berbagai ide dan keterampilan baru. 

(6) Memfasilitasi penyelenggaraan layanan konseling yang berkualitas 

berdasarkan standar profesi.
42

 

Supervisi Konseling  memiliki  beberapa fungsi,  diantaranya: 

(a) Formatif: proses edukatif untuk mengembangkan keterampilan dan 

kompetensi. 
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(b)  Restoratif: bantuan dukungan atas pekerjaan profesional yang  sarat dengan 

berbagai tekanan dan kesulitan. 

(c)   Normatif: penjaminan mutu tentang berbagai aspek praktik profesional.
43

 

  Berkaitan tentang supervisi bimbingan konseling, koordinator BK telah 

melakukan evaluasi terhadap layanan bimbingan konseling. Hal ini 

dibuktikan dengan dokumen supervisi dan evaluasi program BK. Supervisi 

program BK memiliki peran pentng dalam manajemen BK, karena supervis 

merupakan bimbingan profesional yang diberikan oleh ahli BK guna 

menjamin kualitas layanan BK. Supervisi digunakan sebagai pengontrol atas 

program BK. 

  Temuan peneliti di MTs Negeri 1 Pesawaran bahwa Supervisi bimbingan 

konseling telah dilakukan oleh kepala madrasah, hal ini sesuai dengan peran 

kepala madrasah sebagai supervisor. Dengan supervisi maka, kepala 

Madrasah tahu sejauh mana efektivitas dari layanan bimbingan konseling. 

Data ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan kepala Madrasah Bp. Hilman 

yang membenarkan bahwa dalam program bimbingan konseling beliau 

melakukan supervisi dan evaluasi.  

 Dari data diatas menunjukkan bahwa koordinator BK memandang penting 

akan supervisi BK. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkap oleh farid mashudi 

“ evaluasi dan supervisi program BK di sekolah penting, alasannya : 

1. memberikan umpan balik (feed back) kepada konselor (pembimbing konselor) 

untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan dan  konseling. 

2. memberikan informasi kepada pihak pimpinan sekolah, konselor mata 

pelajaran, dan orag tua klien tentang perkembangan sikap dan perilaku, atau 

tingkat ketercapaian tugas-tugas perkembangan klien agar secara bersinergi atau 

berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas implementasi program BK di 

sekolah.
44
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c. Evaluasi 

 Untuk mengetahui keberhasilan tujuan berbagai layanan yang digunakan 

di MTs Negeri 1 Pesawaran  perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi adalah cara yang 

ditempuh oleh pembimbing untuk membandingkan hasil yang telah dicapai 

dengan tujuan pelayanan Bimbingan dan Konseling. Dengan demikian dapat 

dilihat tingkat ketercapaiannya.
45

 Cara mengevaluasi  keberhasilan dalam bidang 

bimbingan dan konseling di MTs Negeri 1 Pesawaran  berbeda dengan 

mengevaluasi kemampuan dalam mata pelajaran. Sebab capaian pada mata 

pelajaran adalah pada penguasaan materi, sedang pada bidang Bimbingan dan 

Konseling pada perubahan pemahaman, sikap dan perilaku peserta didik setelah 

memperoleh pelayanan Bimbingan dan Konseling, selain evaluasi terhadap 

programnya. Aspek yang dinilai baik proses maupun hasil antara lain  

a) Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan.  

b) Pelaksanaan program.  

c) Hambatan-hambatan yang dijumpai.  

d) Dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar.  

e) Respons peserta didik, personal sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap 

layanan bimbingan dan konseling.  

f) Perubahan kemajuan peserta didik dilihat dari pencapaian tujuan layanan 

bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan, dan hasil belajar.  

g) Keberhasilan peserta didik setelah menamatkan sekolah baik pada studi 

lanjutan ataupun kehidupannya di masyarakat.
46

 

Evaluasi di tingkat sekolah di bawah tanggungjawab  kepala sekolah yang 

dibantu oleh pembimbing khusus dan personil sekolah lainnya.
47

 

                                                           
45

 Observasi Evaluasi Bimbingan dan Konseling, Juni 2016 

 
46

Hilman,Kepala Sekolah  MTs Negeri 1 Pesawaran , Wawancara,  4 Juni 2016 
47

Hilman,Kepala sekolah MTs Negeri 1 Pesawaran , Wawancara,  4 juni  2016 



93 
 

 
 

 Di samping itu penilaian kegiatan bimbingan dan konseling di MTs 

Negeri1 Pesawaran  dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang 

lebih tinggi (wilayah dan kabupaten) sesuai dengan kriteria yang sudah 

ditentukan.Sumber informasi untuk keperluan penilaian antara lain peserta didik, 

kepala sekolah, para wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, tokoh masyarakat, 

para pejabat Depdiknas, organisasi profesi, bimbingan, sekolah lanjutan. Evaluasi 

dilakukan dengan menggunakan berbagai cara dan alat Seperti. wawancara. 

observasi. studi dokumentasi, angket, tes. analisis hasil kerja peserta didik. dsb. 

Penilaian perlu diprogramkan secara sistematis dan terpadu. Kegiatan penilaian 

balik mengenai proses maupun hasil perlu dianalisis untuk kemudian dijadikan 

dasar dalam tindak lanjut perbaikan dan pengembangan program layanan 

bimbingan.  Cara evaluasinya dapat dilakukan dengan teknik tes dan non-

tes.Teknik tes berupa alat tes yang telah dibakukan, seperti tes minat yang 

digunakan untuk mengungkap minat peserta didik. Pemakainya hanya oleh orang 

yang memang berwenang menggunakan tes itu. Ada beberapa macam teknis tes 

yang digunakan dalam bidang bimbingan dan konseling, seperti; tes kecerdasan, 

tes bakat, dan tes kepribadian.Teknik non-tes dapat menggunakan angket, daftar 

cocok, wawancara, pengamatan, riwayat hidup, dan dokumentasi.
48

Angket adalah 

sebuah daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi atau dijawab oleh 

peserta didik. 

 Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan 

jawaban dari peserta didik dengan jalan tanya jawab. Wawancara dapat dilakukan 

dengan dua cara. Pertama, wawancara bebas yaitu peserta didik diberi kebebasan 

untuk mengutarakan masalahnya tanpa dibatasi aturan atau ketentuan. Kedua, 

wawancara terpimpin yaitu wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan 

yang telah disusun sebelumnya.Daftar pertanyaan ini bisa seperti angket terbuka 

atau tertutup, tetapi penyampaiannya kepada peserta didik dilakukan dengan lisan. 

Pengamatan adalah suatu teknik untuk memperoleh data yang dilakukan dengan 

cara mengadakan pengamatan secara teliti dengan pencatatan yang sistematis. 
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Pengamatan ada dua jenis, yaitu pengamatan partisipasi dan non partisipan. 

Pengamatan partisipan dilakukan dengan cara partisipasi langsung dalam kegiatan 

orang yang diobservasi. Pengamatan nonpartisipan adalah pengamatan yang 

dilakukan oleh orang tanpa partisipasi langsung pada objek yang diamati. Agar 

pencatatan hasil pengamatan dapat dilakukan dengan sistematis, maka diperlukan 

cara atau alat bantu lain. Cara atau alat yang dapat mendukung cara ini antara lain 

adalah daftar cocok (chek-list) dan alat bantu audio video seperti kamera, tape 

recorder, dan video recorder. Dengan daftar cocok, maka kondisi dan situasi 

sasaran yang sebelumnya sudah diprediksi dan dituangkan dalam daftar cocok), 

sedangkan kondisi dan situasi lain yang belum tinggal diberi tanda cocok 

(diprediksi dapat dicatat atau diambil gambar, suara, atau gambar dan suaranya 

sekaligus dengan peralatan audio-video. Riwayat  hidup adalah gambaran tentang 

keadaan seseorang selama masa hidupnya.Dengan mempelajari riwayat hidup 

yang dibuat oleh peserta didik, pembimbing dapat menarik suatu kesimpulan 

tentang peserta didik. Agar riwayat hidup dapat memberikan data seperti yang 

diharapkan, maka formatnya harus dikaji dengan sungguh-sungguh. 

 Dengan format yang jelas, maka peserta didik tidak akan mengalami 

kesulitan untuk membuat atau mengisikan datanya. Dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data dengan menggunakan dokumen yang telah ada, misalnya data 

prestasi belajar peserta didik dari guru mata pelajaran. Hasil evaluasi Program 

Bimbingan dan Konseling kemudian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut.
49

 

 Adapun  metode yang di pakai di MTs Negeri 1 Pesawaran dalam 

penillaian program  bimbingan konseling sebagai berikut : 

1. Ketercapaian tujuan Bimbingan dan konseling yang dikaitkan dengan prestasi 

belajar siswa dan berbagai jenis layanan bimbingan dan konseling. 

2. Kemanfaatan layanan bimbingan dan konseling bagi siswa dan berbagai 

informasi,menguasai keterampilan hidup,menyesuaikan perilaku dengan 

lingkungan dan memperoleh tujuan tujuan yang telah ditentukan. 
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3. Kepuasan pelanggan layanan bimbingan dan konseling berupa kepuasan 

siswa,orang tua, wali kelas,kepala sekolah,dan personel sekolah lainnya 

terhadap layanan bimbingan dan konseling. 

4. Penillaian ahli berupa penillaian terhadap berbagai layanan bimbingan dan 

konseling yang dibutuhkan. Berbagai pertanyaan evaluasi dapat dikemukakan  

 

 

E. Layanan Konseling 

Tabel 6 

 Layanan Konseling  Individu  Dengan Jumlah 93 Peserta Didik   

MTs Negeri 1 Pesawaran  KabupatenPesawaran 

 

No Nama Tanggung    

Jawab 

Terhadap 

PR 

Tidak 

Terlambat 

Perhatian Ingin 

nilai 

baik 

Rajin Hadir Siap Untuk 

belajar 

Jumlah 

1 Adi Saputra  3 3 3 2 3 1 15 

2 Ali Sofyan  2 2 3 3 3 2 15 

3 AndreAnton  2 2 3 1 3 3 15 

4 April Adi I. 3 3 3 2 2 3 16 

5 Arfin  3 2 1 3 3 2 14 

6 Arif Surahman  3 3 1 2 2 3 14 

7 BudiWaluyo  3 3 2 3 3 2 16 

8 Dedi Agus S 3 1 3 3 2 2 14 

9 Dion Erlando  1 3 2 2 3 2 13 

10 Dwi Hasan   2 2 1 2 2 2 11 

11 Edi Susanto  2 1 1 1 1 1 7 

12 Hadi Saputra  2 2 3 1 2 3 13 

13 Heri T. 2 1 1 1 1 1 7 

14 Imam Budi P.  2 2 2 2 2 1 11 

15 Indra Efendi  2 2 3 2 2 2 13 

16 Irfanto  2 3 3 2 1 1 12 

17 M. Jundi Arba  1 2 1 2 2 3 11 

18 Mediyanto  3 3 3 2 2 2 15 

19 Muhamad M. 2 2 3 2 1 2 12 

20 Ndaru Iswanto  3 1 2 3 2 3 14 

21 Nur Rohman  2 2 3 2 2 2 13 

22 Pembrianto  3 3 1 3 2 2 14 

23 Ridwan Arifin  2 1 2 3 3 3 14 
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24 Sidik R. 2 2 1 2 2 2 11 

25 Suprihatin  3 3 2 3 3 3 17 

26 Suwardi  2 3 1 2 3 3 14 

27 Tulus S. 2 3 2 1 3 3 14 

28 Wahyudi  3 2 1 3 3 3 15 

29 Aghil Syifa R. 3 3 3 2 3 1 15 

30 Alyssa Pramita S 2 2 3 3 3 2 15 

31 Andien Putri 2 2 3 1 3 3 15 

32 Arif Faturrahman 3 3 3 2 2 3 16 

33 Asyfa Arindi 3 2 1 3 3 2 14 

34 Ayu Tiyani 3 3 1 2 2 3 14 

35 Dea Afriyana 3 3 2 3 3 2 16 

36 Debby Mutiara 3 1 3 3 2 2 14 

37 Diana Puspita 1 3 2 2 3 2 13 

38 Hesti Arm A. 2 2 1 2 2 2 11 

39 Inneke Ashri 2 1 1 1 1 1 7 

40 Jihan Ari Utami 2 2 3 1 2 3 13 

41 Juwita Nisa A. 2 1 1 1 1 1 7 

42 Khoirul Anwar 2 2 2 2 2 1 11 

43 M.Reihan 2 2 3 2 2 2 13 

44 M.Reivan 2 3 3 2 1 1 12 

45 Mustagh Firoh 1 2 1 2 2 3 11 

46 Novi Aulia P. 3 3 3 2 2 2 15 

47 Nur Aulia H. 2 2 3 2 1 2 12 

48 Puti Paquita Ac. 3 1 2 3 2 3 14 

49 Rizka Nurhaliza 2 2 3 2 2 2 13 

50 Sarah Dwi Aprilia 3 3 1 3 2 2 14 

51 Siti Masitoh 2 1 2 3 3 3 14 

52 Ulan Puspita 2 2 1 2 2 2 11 

53 Ulfa Lorenza 3 3 2 3 3 3 17 

54 Ummu Adila 2 3 1 2 3 3 14 

55 Adam Malik 2 3 2 1 3 3 14 

56 Agun Arshi 3 2 1 3 3 3 15 

57 Aldo Fatur 3 3 3 2 3 1 15 

58 Almahruqi 2 2 3 3 3 2 15 

59 Ana Mulysa 2 2 3 1 3 3 15 

60 Arvina Riska  3 3 3 2 2 3 16 

61 Dara Septia 3 2 1 3 3 2 14 

62 Deni Kurniawan 3 3 1 2 2 3 14 

63 Desti Rahma 3 3 2 3 3 2 16 

64 Eva Ratna 3 1 3 3 2 2 14 

65 Fatias Sani 1 3 2 2 3 2 13 

66 Fitron Nur Khoir 2 2 1 2 2 2 11 

67 Gilang Rabani 2 1 1 1 1 1 7 
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68 Ika Tustika 2 2 3 1 2 3 13 

69 Juvita Sari 2 1 1 1 1 1 7 

70 Ladia wati 2 2 2 2 2 1 11 

71 Lida Yuniar 2 2 3 2 2 2 13 

72 Lisma Yulida 2 3 3 2 1 1 12 

73 M. Reza Pahlevi 1 2 1 2 2 3 11 

74 M. Topik Hidayat 3 3 3 2 2 2 15 

75 M. Zidane 2 2 3 2 1 2 12 

76 Meta Aulia rahma 3 1 2 3 2 3 14 

77 Milda Hasanah 2 2 3 2 2 2 13 

78 Mubda surya 3 3 1 3 2 2 14 

79 Muhammad Abd 2 1 2 3 3 3 14 

80 Rasyid Ridho 2 2 1 2 2 2 11 

81 Mujitia Febrina 3 3 2 3 3 3 17 

82  Nasya Aulia 2 3 1 2 3 3 14 

83 Nur Amalia 2 3 2 1 3 3 14 

84 Reza Ardiansyah 3 2 1 3 3 3 15 

85 Ridwan 3 3 3 2 3 1 15 

86 Rizki Alpani 2 2 3 3 3 2 15 

87 Rizki Riansyah 2 2 3 1 3 3 15 

88 Setia Dharma 3 3 3 2 2 3 16 

89 Shiva Salwa S. 3 2 1 3 3 2 14 

90 Sulis sutiana 3 3 1 2 2 3 14 

91 Vira Rezkika 3 3 2 3 3 2 16 

92 Wildan Jamaludin 2 1 1 1 1 1 7 

93 Zainur Rifai 2 2 2 2 2 1 11 

Sumber : Hasil Observasi mengenai Layanan Konseling Peserta Didik MTs Negeri 1 Pesawaran  

Kabupaten Pesawaran 

 

 

Catatan : 

a. Skor kriteria Prilaku : 1 Kurang, 2 = Sedang, 3 = tinggi 

b. Keterangan diisi dengan kriteria berikut : 

13-18   = tinggi 

 8-12    = sedang 

  0-7     = kurang 
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Presentase Layanan Konseling  Peserta Didik MTs Negeri 1 Pesawaran  

Kabupaten Pesawaran 

No Kategori Motivasi Skor Nilai F % 

1 Tinggi 13-18 66 71 

2 Sedang 7-12 20 21 

3 Rendah 0-7 7 8 

  Jumlah 93 100 

 

Dari hasil observasi itu jelaslah  bahwa Layanan Konseling  peserta didik 

ada peningkatan setelah proses manajemen bimbingan dan konseling berjalan 

dengan baik. 

a. Tanggung jawab terhadap tugas/PR 

Berdasarkan wawancara dengan guru BK sebenarnya peserta didik 

memiliki motivasi yang tinggi jika semua warga sekolah dapat bekerja sama baik 

dari kepala sekolah, waka kepala sekolah, guru dan siswa.Terutama bagi guru BK 

dimana seorang siswa sering menghadapi masalah dalam berbagai hal.Di sinilah 

peran guru BK untuk membantu jalan keluar bagi siswa tersebut.Jika peran guru 

BK berjalan dengan baik maka diharapkan motivasi belajar dapat meningkat.
50

 

Pekerjaan Rumah membangun inisiatif pada siswa. Guru menetapkan 

pekerjaan rumah yang dilakukan oleh siswa di rumah. Tugas ini dikerjakan oleh 

siswa dengan baik dan dapat melatih rasa tanggung jawab siswa MTs Negeri 1 

Pesawaran  dengan menyelesaikan pekerjaan rumah mereka.
51

 Siswa MTs Negeri 

1 Pesawaran  merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan rumah 

dan memenuhi kewajiban sebagai siswa ketika mereka menyelesaikannya.
52

 

Manfaat lain dari pekerjaan rumah ini adalah bahwa siswa MTs Negeri 1 

Pesawaran  mengembangkan manajemen waktu. Mereka mulai membagi waktu 

untuk belajar dan bermain, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas-tugasnya 
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sesuai dengan yang dijadwalkan dalam waktu yang mereka miliki.Selain itu, 

mereka belajar untuk melakukan hal-hal sendiri.Mereka mengatur waktu dan 

menyelesaikan pekerjaan rumah secara mandiri.Pekerjaan rumah dalam hal ini 

mendorong disiplin para siswa.
53

 

Pekerjaan rumah akan meningkatkan ketertarikan dan kepercayaan dalam 

diri mereka. Guru memberikan komentar atas pekerjaan yang mereka lakukan. 

Komentar positif guru dapat meningkatkan kepercayaan diri anak-anak untuk 

lebih giat dalam belajar.Siswa juga belajar untuk mengikuti instruksi dan berusaha 

menyelesaikan tugas-tugas mereka sampai berhasil. 

Pekerjaan rumah yang secara bertahap meningkat setiap tahun 

meningkatkan prestasi akademik MTs Negeri 1 Pesawaran . Pekerjaan rumah 

akan membantu dalam pengembangan sikap untuk mengeksplorasi dalam belajar. 

Dengan demikian meningkatkan hasil akademis mereka.
54

 

b. Tidak terlambat masuk kelas  

 Guru adalah pemimpin dalam kelas. Kemampuan seorang guru dalam 

mengorganisasi kelas dan mengendalikan perilaku siswa merupakan suatu hal 

yang sangat penting untuk menghasilkan output guru yang berkualitas.
55

Seorang 

guru harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik agar dapat mengelola kelas 

secara efektif.
56

 

Keberhasilan mengelola kelas agar siswa tidak terlambat masuk kelas oleh 

guru sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menggunakan social 

power untuk mengorganisasikan siswa.Pada awal masuk kelas, siswa biasanya 

menunjukkan perilaku tertentu untuk mengetahui reaksi yang diberikan oleh guru 

atau teman barunya.
57

 

Manajemen dalam konsep umum adalah aktivitas merencanakan, 

mengorganisasi, menggerakkan, dan mengendalikan.Demikian halnya dengan 

pembelajaran dalam kelas, diperlukan pula perencanaan, pengorganisasian, 
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penggerakkan, dan pengendalian terhadap siswa dan lingkungan belajarnya. Agar 

siswa tidak terlambat dalam masuk kelas guru disamping memiliki jiwa 

kepemimpinan seorang  mesti mempunyai ilmu manajmen kelas.
58

 

c. Perhatian terhadap materi pelajaran/serius dalam belajar 

Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar.Dari 

kajian teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian 

tidak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa 

apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya.
59

 Apabila bahan pelajaran 

itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk belajar lebih 

lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, akan membangkitkan 

perhatian dan juga motivasi untuk mempelajarinya. Apabila dalam diri siswaMTs 

Negeri 1 Pesawaran   tidak ada perhatian terhadap pelajaran yang dipelajari, maka 

siswa tersebut perlu dibangkitkan perhatiannya. Dalam proses pembelajaran, 

perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya, kalau peserta didik 

mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari peserta didik dapat 

menerima dan memilih stimuli yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara 

sekian banyak stimuli yang datang dari luar.
60

 Perhatian dapat membuat peserta 

didik untuk mengarahkan diri pada tugas yang akan diberikan; melihat masalah-

masalah yang akan diberikan; memilih dan memberikan fokus pada masalah yang 

harus diselesaikan. Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan penting 

dalam kegiatan belajar. 

 

d. Keinginan menjadi yang terbaik/mendapatkan nilai baik 

Di MTs Negeri 1 Pesawaran  guru memberikan langkah-langkah terhadap 

peserta didik untuk mendapatkan nilai baik.
61

Keinginan menjadi yang terbaik 
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tentunya perlu kerja keras untuk mendapatkannya dalam hal ini yaitu dengan 

belajar.
62

 

Langkah-langkah menjadi yang terbaik/mendapatkan nilai baik 

1) Senangi dulu pelajaran yang diharapkan nilainya bagus. Tanpa menyenangi 

pelajaran tersebut, maka hasil yang diperoleh melalui belajar tidak akan 

maksimal. Paling tidak jangan sampai membenci pelajarannya. 

2) Jangan membenci guru mata pelajaran. Jika kita membenci guru maka 

bagaimana mungkin hasil terbaik bisa diperoleh dalam mempelajari yang 

jelas-jelas di ajarkan atau disampaikan oleh guru tersebut 

3) Pasang tekad dan niat yang besar, untuk mendapatkan hasil/ nilai yang bagus, 

dengan tentunya menyiapkan diri untuk mau dan mampu bersungguh-sungguh 

dan serius dalam belajar. 

4) Milikilah rasa ingin tahu yang besar, karena hanya orang-orang yang memiliki 

rasa ingin tahu yang besar dalam banyak hal lah yang selalu senang dalam 

belajar. 

5) Bersedia meluangkan waktu yang cukup untuk belajar di rumah. Semakin 

sering dan belajar tentu akan lebih baik.
63

 

e. Rajin/kehadiran tatap muka 

Guru memelihara lingkungan kelasnya dengan menyenangkan akan membuat 

peserta didik rajin/ hadir dalam tatap muka
64

.   

Kualitas dan kuantitas belajar siswa dalam kelas bergantung pada banyak 

faktor, antara lain adalah guru, hubungan pribadi antar siswa dalam kelas, 

serta kondisi umum dan suasana dalam kelas.
65

 

Sebagai manajer, guru bertanggung jawab memelihara lingkungan 

fisiknya, agar senantiasa menyenangkan untuk belajar dan mengarahkan atau 

membimbing proses-proses intelektual dan sosial dalam kelasnya.Dengan 

demikian guru tidak hanya mementingkan siswa belajar, tetapi juga bagaimana 
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siswa rajin hadir di kelas.Tanggung jawab sebagai manager yang penting bagi 

guru adalah membimbing pengalaman-pengalaman siswa sehari-hari kearah self 

direct behavior.
66

 

f. Kesiapan untuk belajar  

Di MTs Negeri 1 Pesawaran  Pemahaman peserta didik terhadap sesuatu 

akan mendorong untuk berbuat sesuai dengan pemahamannya. pula peserta didik 

akan rajin belajar apabila ia memahami makna belajar, tujuan belajar dan kesiapan 

belajar.
67

 Untuk kepentingan penelitian, penulis mengadakan observasi dan 

wawancara kepada peserta didik. Sebagaimana disampaikan oleh Ali Sofyan “ 

belajar adalah suatu kegiatan membaca buku pelajaran atau materi pelajaran yang 

telah diberikan oleh bapak/ ibu guru di dalam kelas agar mendapat nilai yang 

bagus”.
68

  Sedangkan Arifin mengatakan “ belajar adalah mencari ilmu di sekolah 

untuk menggapai cita–cita dan bisa dibanggakan orangtua, pekerjaan rumah saya 

selesaikan walau kadang di sekolah”.
69

 

Secara umum mereka berpendapat bahwa belajar adalah membaca materi 

pelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas guru dengan baik. Mereka berkeyakinan 

bahwa kepandaian seseorang diukur dari hasil ulangan yang diberikan oleh guru. 

Kesiapan belajar siswa MTs Negeri 1 Pesawaran  diantaranya dengan membaca 

materi pelajaran dirumah sebelum masuk di kelas sehingga setelah guru 

memberikan materi pelajaran siswa dapat memahaminya dengan baik.
70

 

 

F. Manajemen Bimbingan dan Konseling (BK) Dalam Meningkatkan 

Layanan Konseling. 

Peranan yang dapat dilakukan oleh seorang Konselor ketika ia diminta 

mengambil bagian dalam penyelenggaraan manajemen  bimbingan dan konseling 

di sekolah diantaranya memberikan Layanan Konseling terhadap peserta didik. 
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Karena dengan penyelenggaraan  manajemen  bimbingan dan konseling yang baik 

akan dapat meningkatkan Layanan Konseling  .
71

 

Indikator Manajemen Bimbingan dan Konseling adalah : Perencanaan 

Program dan Pengaturan Waktu, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Mekanisme 

Kerja Pengadmistrasian, Pola penanganan siswa, Penggunaan Fasilitas 

Pendukung, Pengarahan, Supervisi, dan penilaian. Dan Indikator Layanan 

Konseling  adalah   Mencakup 4 (empat ) Bidang Bimbingan Pribadi, Sosial, 

Karier, Belajar.  Seperti ( Tanggung jawab terhadap tugas/PR, Tidak terlambat 

masuk kelas, Perhatian terhadap materi pelajaran/serius dalam belajar, Keinginan 

menjadi yang terbaik/mendapatkan nilai baik, Rajin/kehadiran tatap muka, 

Kesiapan untuk belajar).  Untuk meningkatkan Layanan Konseling peserta didik  

seorang Konselor harus melakukan manajemen bimbingan dan konseling secara 

menyeluruh dan jangan meninggalkan salah satu indikatornya.
72

 

Peran seorang guru dalam melakukan manajemen bimbingan dan 

konseling adalah  sebagai motivator artinya Konselor  sebagai pendorong siswa 

dalam rangka meningkatkan Motivasi  dan pengembangan kegiatan belajar 

siswa.
73

 

Konselor  harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta 

reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya 

(aktivitas) dan daya cipta (kreativitas) sehingga akan terjadi dinamika di dalam 

proses belajar dan pembelajaran.Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi, hal 

ini bukan disebabkan karena memiliki kemampuan yang rendah, akan tetapi 

disebabkan tidak adanya motivasi  siswa sehingga ia tidak berusaha untuk 

mengerahkan segala kemampuannya.  

Konselor sebagai motivator harus mengetahui motif-motif yang 

menyebabkan daya  siswa yang rendah yang menyebabkan menurunnya prestasi 

siswa. Guru harus memberikan dorongan untuk membangkitkan kembali 
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semangat  siswa.
74

Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru MTs Negeri 1 

Pesawaran  agar seorang siswa  agar dapat mengembangkan  potensinya  :  

1. Pendidik harus dapat menerima siswa dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya. 

2. Dalam menyusun kegiatan belajar pendidik harus memulai dengan 

menetapkan sasaran-sasaran yang mudah dicapai sehingga siswa memperoleh 

pengalaman bahwa ia berhasil melakukan sesuatu. 

3. Pendidik harus dapat memahami anak dan masalah yang dihadapinya. 

4. Pendidik hendaknya sabar dan bertenggang rasa terhadap anak yang belum 

menunjukkan kemampuannya. 

5. Pendidik memberikan penguatan yang bermakna pada anak seperti 

memberikan senyuman, penghargaan, pujian, hadiah kepada anak ketika 

mencapai hasil-hasil yang positif. 

6. Pendidik menyediakan metode belajar yang bervariasi bimbingan kepada 

siswa-siswanya, serta lingkungan yang menunjang bagi proses belajar 

mengajar. 

7. Memperjelas tujuan pembelajaran, sehingga siswa akan terdorong untuk lebih 

giat belajar karena mengetahui tujuan-tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai. 

8. Menghindari timbulnya suasana yang tidak kondusif seperti, menakutkan, 

mengecewakan, membingungkan, dan menjengkelkan.
75
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