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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu proses yang didalamnya tidak hanya

bagaimana mengarahkan, membimbing dan menjadikan peserta didik pintar, jauh

dari itu semua akan tetapi pendidikan merupakan proses untuk membantu peserta

didik untuk dapat menyelesaikan problematika yang dihadapinya baik itu yang

datang akibat dari dalam dirinya ataupun dari lingkungan peserta didik tinggal,

bisa yang berasal dari keluarga atau juga perkembangan lingkungan yang dinamis

yang menjadikan peserta didik tidak dapat menghadapinya sendiri Perkembangan

jaman dewasa ini banyak menimbulkan perubahan-perubahan dan kemajuan-

kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat.

Keadaan demikian akan menantang setiap individu dalam hal ini

khususnya peserta didik untuk dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan-

kemajuan itu. Kemajuan yang bersifat dinamis tersebut yang kemudian

berdampak pada meningkatnya problematika sosial yang harus segera ditangani

sebelum bertambah dan berdampak pada kehidupannya kelak. Dalam proses

penanganan permasalahan tersebut tentu tidak semuanya dapat diselesaikan

sendiri, padasaat atau kondisi inilah peserta didik tersebut memerlukan kehadiran

orang kedua dalam mengatasi masalahnya baik itu seseorang yang dapat
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memberikan arahan atau seseorang yang dapat membantu memacahkan

permasalahannya (problems solving), sehingga permasalahannya dapat

terpecahkan dalam hal ini yaitu sekolah tempat mereka mempelajari banyak hal.

Dewasa ini berbagai fenomena prilaku peserta didik seperti tawuran,

penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan psikotropika, prilaku seksual

menyimpang, degradasi moral, pencapaian hasil belajar yang tidak memuaskan,

tidak lulus ujian, dan lain sebagainya, serta seringnya masyarakat disuguhi

peristiwa perampokan, mutilasi, dan terorisme yang akhir-akhir ini. Peristiwa ini

bukan hanya fenomena kota besar seperti Jakarta, tetapi sudah merambah ke

kampung-kampung di daerah lain,. Bahkan sudah cukup lama masyarakat

disuguhi peristiwa tawuran antar pelajar Jakarta, pelajar membentuk Gank bukan

hanya laki-laki yang melakukan tawuran tetapi pelajar wanita juga telah

melakukan tawuran antar Gank menunjukkan bahwa tujuan pendidikan yang salah

satu upaya pencapaiannya melalui proses pembelajaran, belum sepenuhnya

mampu menjawab atau memecahkan berbagai persoalan tersebut di atas.1

Guna memecahkan persoalan-persoalan di atas, proses pendidikan dan

pembelajaran perlu bersinergi dengan pelayanan bimbingan dan konseling di

sekolah perlu dilakukan sehingga benar-benar memberikan kontribusi pada

pencapaian visi, misi dan tujuan sekolah yang bersangkutan. Di samping itu,

optimalisasi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah perlu didukung oleh

sumber daya manusia yang memadai.

1 Qodri Azizy, Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial, (Semarang: Aneka
Ilmu, 2002), cet.ke-1,h.105.
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Para ahli dan praktisi pendidikan tampaknya sepakat bahwa pendidikan

budi pekerti atau moralitas sangat penting dan mesti segera terwujud. Namun

bagaimana bentuknya, cara dan modelnya, ukurannya, pelakunya, penilaiannya,

dan semacamnya pada saat itu masih menjadi bahan perbincangan dan mungkin

juga perdebatan.2

Praktek etika dan budi pekerti tidak akan cukup hanya diberikan sebagai

pelajaran yang konsekuensinya hafalan atau lulus dalam ujian tertulis. Barangkali

akan baik jika mata pelajaran yang biasanya kearah kognitif diorientasikan pada

pemberian alokasi waktu untuk mengajak anak didik mendiskusikan topik-topik

atau bagian-bagian dari apa yan disebut moral. Sedangkan prakteknya harus

diukur dari kehidupan keseharian. Kelulusan anak didik tidak cukup hanya

dengan mengantongi nilai kategori lulus ujian tertulis mata pelajaran budi pekerti,

namun harus dilihat kepribadian, tingkah laku sehari-hari.

` Setiap manusia baik itu orang dewasa maupun anak-anak pasti memiliki

masalah. Masalah yang dihadapi tersebut tentulah sangat beraneka ragam dan

sering kali terlihat rumit. Terlebih lagi perkembangan zaman yang begitu pesat

berdampak pada problematika sosial yang semakin kompleks sehingga menuntut

individu untuk menyelesaikan masalah dengan tepat, untuk itu diperlukan bantuan

baik yang bersifat arahan maupun langsung kepada problem solving, sehingga

individu tersebut dapat menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu bimbingan

dan konseling dapat dijadikan sebagai media untuk menumpahkan segala

persoalan dan pada akhirnya nanti diharapkan ada solusi ataupun ruang untuk

2 Ibid, h. 108
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berbagi masalah yang dihadapi individu tersebut. Dalam dunia pendidikan

bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik.

Bimbingan tersebut diberikan agar peserta didik memiliki pemahaman yang benar

tentang dirinya dan tentang dunia sekitarnya, sehingga dapat mengambil

keputusan untuk melangkah maju secara optimal dalam perkembangannya dan

dapat menolong dirinya sendiri dalam menghadapi dan menyelesaikan

masalahnya.

Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang terus

menerus dari seorang pembimbing yang telah dipersiapkan kepada individu yang

membutuhkan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya

secara optimal dengan berbagai macam media dan teknis bimbingan dalam

suasana asuhan yang normatif agar tercapai kemandirian sehinga individu tersebut

dapat bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi lingkungan.3

Konsep bimbingan dan konseling berorientasi pada kebutuhan peserta

didik di sekolah. Agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat dalam pencapaian

perkembangan peserta didik yang optimal maka perlu adanya kerjasama yang

terorganisasikan. Tidak hanya konsep yang baik saja, namun manajemen

bimbingan dan konseling yang profesional harus diterapkan dan dikembangkan

sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada karena manajemen ini mempunyai

peran yang sangat penting dalam suksesnya tujuan pendidikan. Suatu program

pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak mungkin akan tersusun,

terselenggara dan tercapai apabila tidak dikelola dalam suatu sistem manajemen

3 Hallen A, Bimbingan dan Konseling,(Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 9.
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yang bermutu. Pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling harus

dirumuskan secara matang dari segi program pelayanan bimbingan dan konseling.

Guru bimbingan dan konseling hendaknya meneliti hal-hal apa sajakah yang

dibutuhkan oleh para peserta didik, memilih materi-materi yang sesuai untuk

membentuk kematangan peserta didik, membuat satuan layanan dalam bimbingan

dan konseling, dapat merumuskan dengan baik tata laksana bimbingan dan

konseling, dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan program bimbingan dan konseling memegang peranan

penting dalam menunjang kependidikan di sekolah. Pelaksanaan program

bimbingan dan konseling di sekolah menjadi pengarah terhadap minat peserta

didik di sekolah dalam menghadapi masalah di zaman modern yang sangat penuh

dengan tantangan. Akan tetapi, keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan

konseling di sekolah ini tidak hanya bergantung pada kemampuan konselor atau

guru BKnya saja, melainkan juga tergantung pada kerjasama yang baik dari

semua pihak terkait seperti kepala sekolah, guru kelas, guru bidang studi, dan staf

sekolah. Dari pihak-pihak tersebut diharapkan dukungan dan kerjasama untuk

mensukseskan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah demi

kelancaran proses belajar mengajar dan tercapainya tujuan pendidikan.

Dapat kita lihat juga bahwa layanan bimbingan dan konseling akan

optimal jika difokuskan pada perkembangan pribadi, sosial dan pemecahan

masalah individual. Aspek pribadi dan sosial berkenaan dengan pemahaman dan

pengembangan karakteristik, potensi dan kecakapan-kecakapan yang dimiliki
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peserta didik, baik intelektualnya, sosial, fisik, motorik maupun afektif

emosional.4

Di dalam pelaksanaan program tentu harus dibarengi dengan adanya tata

kelola yang baik, tata keola dapat kita sebut juga manajemen. Manajemen adalah

kegiatan mengatur organisasi, lembaga atau sekolah yang bersifat manusia

maupun non manusia, sehingga tujuan organisasi, lembaga atau sekolah dapat

tercapai secara efektif dan efisien.Setiap organisasi mempunyai kegiatan-kegiatan

dalam rangka mencapai suatu tujuan. Bimbingan dan konseling adalah sebuah

organisasi yang berada di lingkup pendidikan dan merupakan bagian integral dari

setiap sekolah yang memberikan layanan bantuan kepada individu ataupun

kelompok dalam proses menuju pengembangan kedewasaan dan untuk membantu

mengatasi masalah yang dialami oleh para peserta didik dalam bidang pribadi,

sosial, belajar dan karir.5

Manajemen bukan hanya mengatur tempat melainkan lebih dari itu adalah

mengatur orang per orang, dalam hal ini diperlukan seni yang sebaik-baiknya.

Manajemen yang baik dalam penerapannya harus di ikuti dengan beberapa prinsip

yang dapat mendukung keberhasilan yang optimal, sehingga mencapai kualitas

manajemen, yakni ditandai dengan ciri-ciri:

1. Perencanaan yang mantap
2. Pelaksanaan yang tepat
3. Pengawasan yang ketat.6

4 Zikri Neni Iska, Bimbingan dan Konseling pengantar Pengembangan Diri dan
Pemecahan Masalah Peserta Didik/Klien, (Jakarta: Kizi Brother’s, 2008), h. 1

5 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2009),h.11
6 Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2007), h.18
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Manajemen juga merupakan salah satu faktor kunci yang sangat berperan

dalam suatu organisasi, kebutuhan akan manajemen dalam bimbingan dan

konseling sudah merupakan suatu keharusan. karena manajemen berhubungan

erat dengan usaha pencapaian tujuan. Manajemen bimbingan dan konseling

merupakan suatu proses untuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

evaluasi terhadap aktifitas-aktifitas pelayanan bimbingan dan konseling dan

penggunaan sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Begitu pentingnya manajemen dalam sebuah program, termasuk program

layanan bimbingan dan konseling, karena suatu program layanan bimbingan dan

konseling tidak mungkin akan tercipta, terselenggara, dan tercapai bila tidak

memiliki suatu sistem manajemen yang berkualitas, dalam arti dilakukan secara

jelas, sistematis, dan terarah serta faktor pendukungnya baik di dalam sekolah

maupun di luar sekolah seperti sarana, prasarana, waktu dan dana yang sudah

tersusun dengan sistematis.

Konsep manajemen bimbingan dan konseling harus berorientasi pada

kebutuhan peserta didik di sekolah. Guru bimbingan dan konseling hendaknya

meneliti hal-hal apa sajakah yang dibutuhkan oleh para peserta didik,memilih

materi-materi yang sesuai untuk membentuk kematangan peserta didik, dan

mengevaluasi program yang telah dilaksanakannya. Dengan demikian seorang

guru bimbingan dan konseling sebagai pelaksana dari layanan bimbingan dan

konseling itu sendiri dituntut untuk memberikan layanan semaksimal mungkin
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sesuai dengan kebutuhan para peserta didik dan semua itu untuk mencapai

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adanya manajemen dalam proses pendidikan merupakan upaya untuk

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, manajemen di sini terkait dengan

efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Suatu lembaga dikatakan

efektif jika melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, Allah berfirman

dalam surat al-An’am ayat 135:

              
    

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu.
Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui,
siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di
dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan
mendapatkan keberuntungan.

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT

menjadikan dunia sebagai tempat mencari (hasil) yang baik yaitu kebahagiaan di

akhira. Oleh karena itu, seorang guru bimbingan dan konseling sebagai pelaksana

dari layanan bimbingan dan konseling itu sendiri dituntut untuk memberikan

layanan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan para peserta didik

dan semua itu dilakukan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Untuk itu agar tercapai efektifitas dan efisien sebuah tujuan yang direncanakan

dalam hal ini adalah program bimbingan dan konseling, maka diperlukan

manajemen yang berkualitas pula.
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Sekolah merupakan salah satu lembaga formal yang digunakan sebagai

wadah untuk memberikan pendidikan dan bimbingan yang baik kepada anak

(siswa). Pendidikan di sekolah ataupun lembaga yang lainnya bertujuan

menghasilkan perubahan-perubahan positif dalam diri peserta didik yang sedang

dalam masa transisi menuju kedewasaan. Dalam masa ini sekolah memiliki

peranan yang penting dalam membantu siswa untuk mencapai tugas-tugas

perkembangannya secara optimal.

Di sekolah-sekolah sendiri manampung peserta didik dari berbagai asal-

usul dan latar belakang kehidupan yang berbeda. Keadaan ini menyebabkan

berbagai masalah sering terlihat di dalam sekolah itu sendiri. Untuk mengatasi

keadaan yang seperti itu, maka sangatlah perlu untuk setiap sekolah melaksanakan

bimbingan dan konseling. Juntika mengungkapkan bahwa bimbingan dan

konseling adalah bagian integral dari sistem pendidikan yang memiliki kontrbusi

terhadap keberhasilan proses pendidikan sekolah. Berdasarkan pernyataan

tersebut dapat dipahami bahwa proses pendidikan di sekolah tidak akan berhasil

secara baik apabilatidak didukung oleh penyelenggaraan bimbingan dan konseling

secara baik pula.

Dengan melakukan bimbingan dan konseling pada siswa,pihak bimbingan

dan konseling diharapkan mengerti dan memahami apa yang menjadi kebutuhan

siswa secara konprehensif untuk disampaikan pada pihak sekolah.

Menyambung hal tersebut, dalam hal ini pada lembaga yang akan menjadi

obyek bagi peneliti yakni MTs. Negeri 1 Tulang Bawang sebagai lembaga
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pendidikan setingkat SMP yang berbasis Islam, yang di dalamnya terdapat

bimbingan dan konseling.

Untuk itu agar tercapai efektifitas dan efisien sebuah tujuan yang

direncanakan dalam hal ini adalah program bimbingan dan konseling, maka

diperlukan manajemen yang berkualitas pula. MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

sebagai lembaga pendidikan yang menjalankan manajemen pada program

bimbingan dan konseling agar produk layanan yang diberikan dapat memenuhi

semua kebutuhan peserta didik. Melalui manajemen yang berkualitas diharapkan

guru bimbingan dan konseling dan semua pihak yang terkait dapat mencapai

tujuan yang benar-benar efektif dan efisien.

MTs. Negeri 1 Tulang Bawang adalah salah satu sekolah di Kabupaten

Tulang Bawang yang berbasis agama Islam. Sekolah ini merupakan satu-satunya

MTs. Negeri yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang juga menjadi favorit masyarakat dan sangat diharapkan memberikan

pencerahan bagi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang, sekolah yang di

harapkan masyarakat dapat membimbing anak-anaknya menjadi anak-anak yang

dapat menghadapi perkembangan IPTEK di saat ini yang semakin meluas.

MTs. Negeri 1 Tulang Bawang sebagai lembaga pendidikan yang

menjalankan manajemen pada program bimbingan dan konseling agar produk

layanan yang diberikan dapat memenuhi semua kebutuhan siswa. Melalui

manajemen yang berkualitas diharapkan guru bimbingan dan konseling dan

semua pihak yang terkait dapat mencapai tujuan yang benar-benar efektif dan

efisien.
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Berdasarkan prasurvey di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang penulis

menemukan bahwa MTs. Negeri 1 Tulang Bawang memiliki program yang

dirancang untuk memenuhi kebutuhan para peserta didik sesuai standar yang

diamanatkan UU, akan tetapi program yang ada kurang dimaksimalkan karena

keterbatasan SDM. Di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang memiliki 2 (dua) orang

guru bimbingan konseling, dari 2 orang guru tersebut 1 orang berlatar belakang

pendidikan BK dan yang satunya memiliki latar belakang pendidikan Matematika

yang tidak linier dengan tugasnya sebagai Guru BK dan ini merupakan

permasalahan yang dapat dijadikan bahan penelitian.7

Kemudian, berdasarkan hasil dari dokumentasi buku BK dalam 2 bulan

terakhir masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik di MTs.

Negeri 1 Tulang Bawang, baik itu pelanggaran ringan maupun sedang. Untuk

dapat lebih jelasnya frekuensi pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Adalah

sebagai berikut:

Tabel 1

Frekeuensi Pelanggaran Peserta Didik
MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

No. Pelanggaran Kategori Frekuensi / Juli-
Agustus 2017

1. Berpakaian Tidak Rapih Ringan 15
2. Rambut Gondrong Ringan 10
3. Membuat Keributan di Kelas /

lingkungan sekolah
Sedang 4

4. Mengotori (mencorat-coret) dinding,
meja, dan peralatan milik sekolah

Sedang 2

5. Terlambat masuk setelah ijin keluar
dengan alasan dibuat-buat

Ringan 6

7 Prasurvey,MTs. Negeri 1 Tulang Bawang,18 Agustus 2017.
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6. Tidak Masuk Tanpa Keterangan /
Bolos

Sedang 6

7. Memakai asesoris (gelang, kalung)
dll

Ringan 10

8. Membuang sampah tidak pada
tempatnya

Ringan 8

Dokumentasi: Buku Catatan Guru BK MTs. Negeri 1 Tulang Bawang
T.A.2017/2018.8

Dari Tabel di atas dapat kita lihat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh

peserta didik MTs. Negeri 1 Tulang Bawang dalam 2 bulan terkahir masih

didominasi pelanggaran ringan dan sedang, tidak sampai berat. Akan tetapi

Frekuensi pelanggaran yang dilakukan cukup tinggi. Untuk itu perlu optimalisasi

fungsi dan tugas guru BK yang tertuang dalam program bimbingan konseling.

Kemudian berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa perilaku sosial yang

ada di MTs, Negeri 1 Tulang Bawang secara umum sudah baik,seperti terlihat dari

sikap siswa yang Sopan kepada yang lebih tua, Menghargai kemampuan orang

lain, Tidak merendahkan orang lain, Toleransi, Tenggang rasa dan Tegur sapa,

akan masih ada saja sikap antisosial yang kurang terpuji seperti berkelahi antar

teman atau genk yang ada disekolah, saling mengolok-olok dsb.9 Secara umum

sikap antisocial tidak terlalu mendominasi disekolah ini, Akan tetapi masih perlu

adanya perbaikan dalam pendampingan konseling sehingga tercipta lingkungan

sosial yang kondusif.

8 Buku Catatan BK,Dokumentasi,MTs. Negeri 1 Tulang Bawang,18 Agustus 2017
9 Penulis,Observasi,MTs. Negeri 1 Tulang Bawang,18 Agustus 2017
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Dari beberapa paparan latar belakang masalah tersebut, ada 2

permasalahan yang dapat dilihat yaitu pertama, tidak liniernya latar belakang

pendidikan salah satu guru BK, yang tentunya berimbas pada kualitas pelayanan

BK dan juga intensitas pelanggaran yang cukup tinggi yang dilakukan peserta

didik, menunjukkan belum optimalnya program bimbingan dan konseling di MTs.

Negeri 1 Tulang Bawang. Maka peneliti berkeinginan untuk meneliti tentang

”Manajemen Program Layanan Bimbingan Konseling di MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang”

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian

yang dilakukan. Fokus penelitian harus di nyatakan secara eksplisit untuk

memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi.

Adapun Fokus dalam penelitian ini adalah Manajemen Program Layanan

Bimbingan Konseling, Sedangkan subfokus dalam penelitian ini adalah

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam program layanan bimbingan

konseling di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas. Maka, peneliti

membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan program layanan bimbingan konseling di MTs.

Negeri 1 Tulang Bawang?

2. Bagaimana pelaksanaan program layanan bimbingan konseling di MTs.

Negeri 1 Tulang Bawang?
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3. Bagaimana evaluasi program layanan bimbingan konseling di MTs. Negeri

1 Tulang Bawang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui program layanan

bimbingan konseling yang ada di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang ditinjau dari

fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari peneliti ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan secara konseptual

kepada lembaga pendidikan tentang program pelayanan bimbingan dan konseling,

sehingga mampu membuat program yang lebih efektif dan efesien bagi

ketercapaian layanan yang prima bagi peserta didik.

2. Secara Praktis

a. Dapat dijadikan bahan rujukan bagi lembaga pendidikan dalam

pembuatan program layanan bimbingan konseling di MTs. Negeri 1

Tulang Bawang.

b. Bahan masukan bagi praktisi atau konselor dalam rangka meningkatkan

intensitas (kuantitas) dan kualitas proses pemberian bantuan konseling

di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang.

c. Sebagai bahan perbandingan atau rujukan bagi peneliti lain yang

berminat untuk mengembangkan hasil penelitian ini.


