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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Sejarah Singkat MTs Negeri 1 Tulang Bawang

Dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mencerdaskan Kehidupan

Bangsa, maka pada tahun 1986 berdirilah Yayasan pendidikan Islam (YPAI) 12

tahun dengan menempati gedung semi permanen. Lembaga tersebut didirikan atas

swadaya masyarakat.

Pada awal berdiri YPAI memiliki gedung 11 lokal, tenaga pengajar 10

orang. Dengan kepala madrasah pertama adalah Bapak Hasan BA. Kemudian

pada tanggal 19 Juni 1997 oleh kakanwil Departemen agama Provinsi lampung

YPAI diganti namanya dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs) menggala

sekaligus berpindah lokasi dengan luas tanah 10.183.25 M2 dan mempunyai murid

kelas VII berjumlah 127 orang, kelas VII 90 orang dan kelas IX berjumlah 90

orang.

Pada saat itu teanaga pendidik berjumlah 29 orang bendahara 1 orang

dengan kepala madrasah bernama Ibu kamilah pada tahun 1992 S/d 1997. Diganti

oleh Bapak Drs. Biorio pada tahun 1997 s/d 2004 kemudian pada tahun 2004 S/d

Januari 2006 digantikan oleh Bapak Drs. Dasmiri, pada februari 2006 s/d oktober
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2007 digantikan oleh bapak sedarno, S.Pd dan kemudian 0ktober 2007 S.d tahun

2015 diganti oleh Bapak Wiratno, S.Pd., M.Pd.I. dan pada bulan februari 2015

digantikan oleh Bp. H. Irwin, S.Pd., M.Pd.

Dan pada tahun 2015 MTs Negeri Menggala Berubah Nama Menjadi MTs

Negeri 1 Tulang Bawang yang beralamatkan di jalan IV Kampung Menggala,

Kelurahan Menggala Tenggah, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

MTs Negeri 1 Tulang Bawang sudah enam kali mengalami pergantian kepala

madrasah dan hingga saat ini masih dijabati oleh Bapak H. Irwin, S.Pd., M.Pd.I

beliau berasal dari Krui Lampung Barat dan sekarang Tingal di Kota Metro.

2. Visi dan Misi MTs Negeri 1 Tulang Bawang

a) Visi : Mewujudakan Madrasah yang Berkualitas, Islami dan

Berkarakter

Indikator :

1) Berkualitas adalah bermutu tinggi, berprestasi dan siswa lulusan

dapat meneruskan pendidikan pada madrasah lanjutan yang sesuai

pilihan dan dambaan pribadi.

2) Budaya Islami berarti hidup yang bersumber dari syariat Islam,

Budaya Islami ini dapat tercermin dalam sikap : tabassum ( senyum),

menghargai waktu, cinta ilmu, mujahadah (kerja keras dan optimal),

tanafus ( berkompetisi ) dan ta’awun ( tolong - menolong).
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b) Misi : Membangun  Madrasah  yang Memiliki Kompetensi Unggul dan

Akhlaqul Karimah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan

(SNP) yang dilandasi nilai keIslaman serta karakter berprestasi.

Misi MTsN 1 Tulang Bawang berdasarkan Standar Nasional Pendidikan

(SNP) sebagai berikut :

1) Standar Isi

a) Melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP )

b) Menignkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat daan

bakat peserta didik untuk mencapai kejuaraan dan kebanggaan madrasah.

2) Standar Proses

a) Menggunakan pendekatan, metodologi dan strategi pembelajaran yang

bervariasi, yaitu Pembelajaran Partisipatif, aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif,

dan Menyenangkan ( PAIKEM )

b) Melaksanakan pembelajaran dengan system mastery learning (

pembelajaran tuntas )

c) Mengaitkan nilai-nilai Islam pada setiap mata pelajaran dan

mengaplikasikan nya dalam sikap serta prilaku sehari - sehari.

d) Melaksanakan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi.

e) Melaksanakan pembelajaran bilingual pada mata pelajaran MIPA khusus

kelas Internasional

3) Standar Kelulusan

a) Mengusahakan tercapainya kelulusan 100% yang berkualitas.
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4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

a) Melaksanakan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan secara

berkala

b) Melaksanakan supervise, bimbingan dan control terhadap kinerja tenaga

pendidikan dan kependidikan.

5) Standar Sarana dan Prasarana

a) Melengkapi dan memperbarui sarana dan prasarana sesuai dengan

kebutuhan

6) Standar Pengelolaan

a) Melaksanakan pengelolaan administrasi yang representative

b) Melaksanakan pembinaan kepada seluruh stake holder secara berkala

c) Menjalin kerjasama dengan madrasah / madrasah yang bertaraf nasional

dan internasional

d) Meningkatkan suasana yang harmonis dan kekeluargaan sesame warga

madrasah dan lingkungan masyarakat.

7) Standar Pembiayaan

a) Menyusun Rencana Anggaran Bulanan, Semester, dan Tahunan RKAKL

b) Membentuk kerjasama dengan komite madrasah untuk mendukung

program madrasah dan pembiayaan

8) Standar Penilaian

a) Melaksanakan evaluasi belajar secara berkala, terencana, efektif, dan

efisien serta mandiri



84

Tabel 2

Jumlah Siswa MTs Negeri 1 Tulang Bawang

KELAS

JENIS KELAMIN
JUMLAH

/KELAS

JUMLAH

TOTAL
Laki-Laki

Perempuan

VII/a 14 16 30

VII/b 15 14 29

VII/c 18 12 30 119

VII/d 15 15 30

VIII/a 16 11 27

VIII/b 10 14 24 103

VIII/c 14 11 25

VIII/d 13 14 27

IX/a 14 21 35 104

IX/b 22 13 35

IX/c 14 20 34

JUMLAH 326

Tabel 3.

Asal Madrasah Siswa MTs Negeri 1 Tulang Bawang

ASAL

MADRASAH

JENIS KELAMIN
JUMLAH

Laki-Laki Perempuan

MI 60 45 105

SD 110 111 221

JUMLAH 326
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Tabel 4.

Data Bangunan MTs Negeri 1 Tulang Bawang

NO Jenis Bangunan
Luas

(m2)

Keadaan Bangunan

Baik
Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1 Ruang Kelas Belajar 567 

2 Ruang Kepala 63 

3 Ruang Guru 123,5 

4 Ruang Waka 25 

5 Ruang TU 56 

6 Ruang Perpustakkan 63  

7 Ruang Laboratorium 104 

-Lab.Fisika -

-Lab.Biologi -

-Lab.Komputer -

-Lab.Bahasa -

8 Aula -

9 Ruang Multimedia 63 

10 WC.Guru 9 

11 WC.Murid 12 

12 PSBB/Asrama -

Jumlah - - -

Keterangan :

GRB : gedung ruang belajar

Ket : dapat diisi dengan kondisi fisik maupun kondisi kuantitatif
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Sedangkan tenaga pengajar, Staff dan Karyawan dapat dilihat pada data

berikut :

Tabel 5.

Daftar Tenaga Pengajar MTs Negeri 1 Tulang Bawang

No Nama Guru L/P Pendidikan Jabatan

1. H. Irwin, S.Pd.M.Pd L S2 Kepala Madrasah

2. Tri Astuti, S.Pd P S1 Guru

3. Nurhana, S.Pd P S1 Guru

4. Drs. Iskandarsyah L S1 Guru

5. H. Nashron, S.Ag L S1 Guru

6. Sri Ayu Warnila, S.Pd P S1 Guru

7. Faridah Ariyani, S.Ag P S1 Guru

8. Siti Suratminah, S.Ag P S1 Guru

9. Apriyadi, S.Pd.I L S1 Guru

10. Yulianti Kasanah, S.Pd. P S1 Guru

11. Mozi Devera, S.Pd.I P S1 Guru

12. Erliyani, S.Pd P S1 Guru

13. Kiki Vlorika F, S.Pd P S1 Guru

14. Mega Sari, S.Pd.I P S1 Guru

15. Agus Sahendra, S.Pd L S2 Guru

16. Dra. Maryati Musli P S1 Guru

17. Desi Arita, S.Pd P S1 Guru

18. Tulus, S.Pd L S1 Guru

19. Imam Mugiono, S.Pd.I L S1 Guru

20. Arifianto, S.Pd.I L S1 Guru

21. Muhaji, S.Pd L S1 Guru

22. Evanalia, S.Pd P S1 Guru

23. Septina, S.Pd P S1 Guru

24. Reta Natalia, S.Pd.I P S1 Guru
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25. Hersan, S.Pd L S1 Guru

26. Eko Saputra, S.Pd L S1 Guru

27. Anna Marvita, S.Pd P S1 Guru

28. Lucya Decentia, S.Pd P S1 Guru

Tabel 6.

Daftar Staf dan Pegawai MTs Negeri 1 Tulang Bawang

No Nama Pendidikan Status Jabatan

1. H. Irwin, S.Pd. M.Pd S2 Pendidikan

Bhs. Indonesia

PNS Ka. MTsN 1

Tuba

2. Desi Basroh, S.Pd.I S1 PAI PNS Ka. T. Usaha

3. Hi. Hudalloh SMK PNS Bendahara

4. Koriyana, S.Pd.I S1 PAI PNS Staf TU

5. Yusuf As SMA PNS Staf TU

6. Eka Putra, S.Pd.I S1 Honor Staf TU

7. Artina Sari, S.Kom S1 Honor Staf TU

8. Ahmad SMA Honor Satpam

Tabel 7.

Daftar Staf dan Pegawai Perpustakaan MTs Negeri 1 Tulang Bawang

No Nama Pendidikan Status Jabatan

1. Desi Arita, S.Pd S1 PNS Ka. Perpustakaan

2. Wahyuni, S.Pd S1 PNS Staf Perpustakaan

3. Yuseptina, S.Pd S1 Honor Staf Perpustakaan
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B. Hasil Peneliatan

1. Perencanaan Program Layanan Bimbingan Konseling

Perencanaan merupakan landasan untuk melaksanakan pekerjaan

berikutnya, hal ini dilakukan agar tujuan program dapat tercapai. Proses

perencanaan di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang dalam penyusunannya dilakukan

oleh guru pembimbing berdasarkan apa yang dibutuhkan peserta didik.

Hal ini seperti yang dijelaskan Guru BK:

Dalam merencanakan program guru pembimbing merujuk pada kegiatan

atau pelaksanaan program tahun lalu dan juga berdasarkan pada permasalahan

yang banyak dialami oleh peserta didik pada tahun sebelumnya. 1

Penyusunan program ini di lakukan pada awal tahun pelajaran yang

tersusun dalam Program Kerja Tahunan Bimbingan dan Konseling.2 Adapun

kegiatan yang di laksanakan meliputi Penyusunan program, Konsultasi Program

dan Penyediaan Fasilitas. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Program Kegiatan

Penyusunan program merupakan seperangkat kegiatan merumuskan tujuan

Program, bentuk program, personil, anggaran serta berbagai bentuk usulan

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun uraiannya

adalah sebagai berikut:

1) Tujuan

Tujuan merupakan arah di mana sebuah program itu akan dijalankan, dan

menentukan tujuan akan menjadi sebuah landasan berpijak dari aplikasi program,

1 Hasil Wawancara Siti Fiatin selaku Guru BK MTs. Negeri 1 Tulang Bawang
2 Hasil Wawancara Irwin selaku Kepala Madrasah MTs. Negeri 1 Tulang Bawang
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sehingga akan terlihat perjalanan dari program itu sudah mencapai suatu prestasi

atau belum. Menurut Erliani salah satu wali kelas di MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang tujuan adanya layanan bimbingan konseling di sekolah adalah:

Memberikan pelayanan terhadap siswa dengan membantu mereka dalam
hal masalah pribadi, prestasi serta karier anakdidik di masa mendatang. Menjadi
seorang Guru konseling tidaklah mudah, butuh ketelatenan, kesabaran serta
ketrampilan dalam menjaga kerahasiaan yang menyangkut permasalahan pribadi
kliennya agar mendapat kepercayaan dari klien.3

Begitu pula dengan program yang dilakukan dalam layanan bimbingan dan

konseling di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang. Hal ini sesuai dengan perkataan

Kepala Sekolah bahwa:

Yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan dan program layanan
bimbingan dan konseling adalah untuk menjadikan siswa-siswi MTs. Negeri 1
Tulang Bawang mengerti, dalam artian anak didik dapat mengerti terhadap apa
yang mereka pelajari dan mereka lakukan. Mengerti berarti berfikir, dan itu
merupakan langkah bagus untuk mencapai titik kecerdasan secara alamiah dalam
pembentukan karakter pada peserta didik. Kemudian tujuan layanan bimbingan
bokseling menurut yakni memberikan pelayanan terhadap siswa agar mampu
mengenal karakter pada dirinya serta membantu mereka dalam melihat karier
dimasa mendatang, yang di harapkan agar anak didik bisa mencapai cita-citanya.4

Sedangkan menurut Guru BK, mengatakan bahwa:

Secara khusus tujuan layanan bimbingan dan konseling di sini adalah

untuk membantu siswa/anak didik agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan

anak didik dan juga lebih bias mengenal karakter dirinya serta menjadikannya

lebih mandiri.5

Dapat dilihat bahwa tujuan yang dicapai dalam program BK melibatkan

aspek kogitif, afektif dan juga psikomotorik, hal ini merupakan hal yang baik

dalam penentujan tujuan program BK.

3 Hasil Wawancara Erliani selaku Wali Kelas VII MTs. Negeri 1 Tulang Bawang
4 Hasil Wawancara Ana Marvita selaku Guru BK MTs. Negeri 1 Tulang Bawang
5 Hasil Wawancara Irwin selaku Kepala Madrasah MTs. Negeri 1 Tulang Bawang
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2) Penyusunan Bentuk Program

Dalam perencaaan program BK di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang juga

terdapat beberapa program yang ada, yaitu:

a) Program tahunan yang didalamnya meliputi program semesteran dan

bulanan yaitu program yang akan dilaksanakan selama satu tahun

pelajaran dalam unit semesteran dan bulanan. Program ini

mengumpulkan seluruh kegiatan selama satu tahun untuk masing-

masing kelas. Program tahunan dipecah menjadi program semesteran

dan program semesteran dipecah menjadi program bulanan.

b) Program bulanan yang didalamnya meliputi program mingguan dan

harian, yatiu program yang akan dilaksanakan selama satu bulan dalam

unit mingguan dan harian. Program ini mengumpulkan seluruh kegiatan

selama satu bulan untuk kurun bulan yang sama dengan tahun-tahun

sebelumnya dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Program bulanan merupakan jabaran dari program semesteran,

sedangkan program mingguan merupakan jabaran dari program

bulanan.

c) Program harian yaitu program yang akan dilaksanakan pada hari-hari

tertentu dalam satu minggu. Program harian merupakan jabaran dari

program mingguan untuk kelas tertentu. Program ini dibuat secara



91

tertulis pada satuan layanan (satlan) dan atau kegiatan pendukung

(satkung) bimbingan dan konseling.6

b. Penyusunan Personil

Dalam perencanaan juga dilakukan penetapan personel untuk pelaksanaan

program BK. Semua pihak di MTs. Negeri Tulang Bawang sangat mendukung

atas kegiatan bimbingan dan konseling dikarenakan adanya kesadaran sekolah

akan pentingnya kegiatan yang bertujuan untuk lebih memahami dan membantu

peserta didik dengan segala keunikan dan permasalahan yang ada, dalam

penanganannya antara wali kelas, guru pembimbing dan guru mata pelajaran

saling berkordinasi yang kemudian dikonsultasikan kepada kepala sekolah, yang

selanjutnya dibuat keputusan akhir.

Guru BK di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang selain bertugas sebagai

pelaksana layanan juga sebagai koordinator pelaksana program, ini dikarenakan

jumlah guru BK di MTs. ini hanya 2 (dua) orang. Hal ini diungkapknan oleh guru

BK, yang menyatakan:

Sebagai koordinator, guru bimbingan dan konseling diantaranya bertugas
menyusun dan melaksanakan program layanan, namun sebelumnya
dikoordinasikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan
pihak-pihak yang terkait dalam proses layanan, pengkoordinasian ini dilaksanakan
padaawal tahun ajaran bersama dengan semua personil sekolah.7

Kelancaran pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kepala sekolah, guru BK, guru mata

pelajaran, sarana prasarana, program kerja dan juga peran peserta didik di sekolah,

untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelayanan bimbingan dan konseling

6 Dokumentasi Program BK MTs. Negeri 1 Tulang Bawang
7 Hasil Wawancara Siti Fiatin selaku Guru BK MTs. Negeri 1 Tulang Bawang
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tentunya semua pihak di sekolah ikut berperan serta dalam menunjang

pelaksanaannya. Adapun peranannya dalam layanan BK, masing-masing memiliki

peran diantaranya sebagai berikut:

1) Peran kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen bimbingan dan

konseling

Peran kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen bimbingan dan

konseling berfungsi untuk memfasilitasi segala program agar dapat berjalan sesuai

dengan yang diharapkan, sebagai motivator, dan juga sebagai evaluator setiap

program-program yang telah dilaksanakan, pemberian motivasi ini di lakukan

secara terprogram ketika rapat sekolah, namun di setiap kesempatan kepala

sekolah selalu memberi spirit kepada guru pembimbing dalam pelaksanaan

tugasnya. Kemudian memberikan saran-saran konstruktif agar kebutuhan siswa

akan bimbingan dan konseling lebih terpenuhi, karena hal ini dapat

mempengaruhi prestasi peserta didik dalam belajar.

2) Peran guru BK

Tugas Guru BK dalam hal ini sangat penting diantaranya, tidak hanya

sebagai koordinator, Guru BK juga bertugas menyusun dan melaksanakan

program layanan BK.

3) Peran Wali Kelas dan Mapel

Seperti halnya Kepala Sekolah, Wali Kelas dan Mapel di MTs. N 1 Tulang

Bawang mendukung atas terselenggaranya bimbingan konseling di sekolah

dengan semua program-program yang diselenggarakan, memberikan informasi
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tentang siswa untuk keperluan bimbingan dan konseling dan bertanggung jawab

membantu kegiatan bimbingan dan konseling di kelasnya.

4) Tata Usaha

Bertugas pembantu kepala sekolah dalam menyelenggarakan administrasi

ketata usahaan sekolah, dan melaksanakan administrasi bimbingan dan konseling8

Jadi dapat disimpulkan penetapan personil pelaksana program BK sudah

dapat diakatakan sudah baik, karena sudah melibatkan semua komponen yang ada

disekolah dan menetapkan tugas dan porsinya masing-masing.

c. Penyediaan Fasilitas

Penyediaan Fasilitas yang diperlukan antara lain: Ruang bimbingan dan

Alat perlengkapan ruangan, Tempat penyimpanan data dan Papan tulis dan papan

pengumuman. Jadi Agar layanan dasar bimbingan, responsive, perencanaan

individual, dan dukungan sistem berfungsi efektif diperlukan cara baru dalam

mengatur fasilitas-fasilitas program bimbingan. Disamping menggunakan

ruangan-ruangan untuk konseling individual, program bimbingan tersebut

memerlukan penataan kembali ruangan menjadi suatu ruangan atau kantor pusat

bimbingan yang dapat menampung berbagai sumber dan informasi bimbingan

sehingga memudahkan siswa untuk menerimanya

Perencanaan program di MTs. Negeri 1 memiliki 3 Tahapan. Berdasarkan

hasil observasi juga didapatkan bahwa dalam perencanaan dilaksanakan secara

8 Hasil Wawancara Irwin selaku Kepala Madrasah MTs. Negeri 1 Tulang Bawang
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sistematis dan meiliki dokumen-dokumen dari hasil rapat dan kordinasi dalam

pembuatan rancangan pelayanan program Bimbingan dan Konseling.9

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan progam

bimbingan dan konseling meliputi 3 kegiatan utama diantaranya yaitu penyusunan

program kegiatan,penyusunan personel dan penyediaan fasilitas

2. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling

Dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling di MTa. Negeri 1

Tulang Bawang berdasarkan program kerja yang telah disusun pada awal tahun,

pelaksanaan bimbingan dan konseling dengan mengikuti pola kerja yang

sistematis, sehingga program bimbingan dan konseling dapat terlaksana dengan

baik. Pelaksanaan program terdiri dari pengumpulan data dan pelaksanaan

program bimbingan dan konseling :

a. Pengumpulan data, meliputi :

1) Kondisi fisik

Adapun penjelasannya berdasarkan hasil wawancara dengan Guru

BK menyatakan:

Kondisi fisik dapat diartikan sebagai kesehatan jasmani ,tentu hal ini
sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Bila seseorang
selalu tidak sehat, sering sakit ataupun memiliki kendala dalam hal
fisik, dapat mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar,10 Dari data ini
yang akan menjadi landasan dalam penentuan dalam pemberian layanan
bimbingan atau memberikan solusi terkait permasalah yang ada.

9 Observasi Perencanaan Pelayanan Program BK di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang.
10 Hasil Wawancara Siti Fiatin,Guru BK MTs. Negeri 1 Tulang Bawang.
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2) Kondisi psikis

Adapun penjelasannya berdasarkan hasil wawancara dengan Guru

BK menyatakan:

Kondisi psikis atau kesehatan rohani (jiwa), misalnya peserta didik
ada yang mengalami gangguan pikiran, perasaan kecewa karena konflik
dengan teman, orang tua atau karena sebab lainya, ini dapat
mengganggu atau mengurangi semangat belajar. Karena itu,
pemeliharaan kesehatan sangat penting bagi setiap orang baik fisik
maupun mental, agar badan tetap kuat, pikiran selalu segar dan
bersemangat dalam melaksanakan kegiatan belajar.11Dari data ini yang
akan menjadi landasan dalam penentuan dalam pemberian layanan
bimbingan atau memberikan solusi terkait permasalah yang ada.

3) Keadaan Keluarga

Adapun penjelasannya berdasarkan hasil wawancara dengan Guru

BK menyatakan:

Remaja sering menganggap standar perilaku orang tua yang kuno
dan modern berbeda. Keadaan inilah yang sering menjadi sumber
perselisihan di antara mereka.Yang dimaksud dengan masalah palang
pintu adalah peraturan keluarga tentang penetapan waktu pulang dan
mengenai teman-teman remaja yang dapat berhubungan terutama
teman-teman lawan jenis. Untuk itu sekolah harus meningkatkan
kerjasama dengan orang tua. 12Dari data ini yang akan menjadi landasan
dalam penentuan dalam pemberian layanan bimbingan atau
memberikan solusi terkait permasalah yang ada.

4) Hubungan sosial

Adapun penjelasannya berdasarkan hasil wawancara dengan Guru

BK menyatakan:

Dalam perkembangan individu dengan individu lain tidak selamanya
berjalan mulus dan lancar, tapi ada kalanya terjadi kesenjangan dan
perbenturan antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya.
Keadaan ini dapat teraktualisasi lewat cara beradaptasi, cara
berkomunikasi dan cara bertingkah laku.

11 Ibid.
12 Ibid.
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Siswa sebagai individu akan menghadapi berbagai masalah tentunya
antara satu dengan yang lainnya. Konsekuensinya siswa akan
memperoleh jenis bimbingan yang berbeda pula sesuai dengan jenis
permasalahan yang dihadapinya. Masalah sosial yang dihadapi siswa
antara lain masalah hubungan dengan teman sebaya, hubungan dengan
orang tua dan guru, hubungan dengan lingkungan bermacam-macam
serta masalah dalam komunikasi.13 Dari data ini yang akan menjadi
landasan dalam penentuan dalam pemberian layanan bimbingan atau
memberikan solusi terkait permasalah yang ada.

5) Hasil belajar atau nilai mata pelajaran

Adapun penjelasannya berdasarkan hasil wawancara dengan Guru

BK menyatakan:

Peserta didik yang mengalami kesulitan belajardat diketahui
melalui observasi atau laporan proses pembelajaran. Dalam proses
pembelajaran dapat diketahui melalui cepat lambatnya menyelesaikan
tugas, kehadiran dan ketekunan dalam proses pembelajaran, peran serta
dalam megerjakan tugas kelompok, kemampuan kerja sama dan
penyesuaian sosial.

Untuk melokalisasi letak kesulitan belajar dapat dilakukan dengan
cara mengetahuidalam mata pelajaran atau bidang studi apa kesulitan
itu terjadi kemudian aspek ataubagian mana kesulitan belajar dirasakan
oleh peserta didik.

Untuk mengetahui mata pelajaran siswa yang mengalami kesulita
belajardapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai yang
diperoleh siswa dengan nilairata-rata dari masing-masing bidang studi ,
sedangkan untuk mengetahuiaspek atau bagian mana kesulitan belajar
yang dirasakan peserta didik dapat dilakukan dengan memeriksa hasil
pekerjaan.14 Dari data ini yang akan menjadi landasan dalam penentuan
dalam pemberian layanan bimbingan atau memberikan solusi terkait
permasalah yang ada.

6) Minat dan cita-cita khusus yang ingin dicapai

Adapun penjelasannya berdasarkan hasil wawancara dengan Guru

BK menyatakan:

Dalam melihat minat dapat digunakan Tes, Tes ini digunakan
untuk mengukur kegiatan-kegiatan apa yang paling diminati siswa.

13 Ibid.
14 Hasil Wawancara Ana Marvita,Guru BK MTs. Negeri 1 Tulang Bawang
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Selain itu, juga untuk membantu siswa dalam memilih jenis karier yang
sesuai dengan karakteristik kepribadiannya.15 Dari data ini yang akan
menjadi landasan dalam penentuan dalam pemberian layanan
bimbingan atau memberikan solusi terkait permasalah yang ada.

7) Prestasi yang pernah dicapai.

Adapun penjelasannya berdasarkan hasil wawancara dengan Guru

BK menyatakan:

Pada hasil prestasi belajar yang diukur oleh tes prestasi buatan guru.
Karena itu sangat perlu mengetahui prestasi anak yang lalu dan yang
sekarang, khususnya prestasi akademis di sekolah, tingkah laku awal
dan partisipasinya dalam kegiatan ko-kurikuler. Pencatatan prestasi ini
dilakukan secara kontinu, agar pada perkembangan anak dapat
ditangkap.16 Dari data ini yang akan menjadi landasan dalam penentuan
dalam pemberian layanan bimbingan atau memberikan solusi terkait
permasalah yang ada.

Pengumpulan data diperlukan dalam hal menindak lanjuti layanan apa

yang diperlukan peserta didik dalam bimbingan konseling, sehingga layanan yng

akan diberikan akan tepat sasaran.

b. Program Bimbingan dan konseling

Program bimbingan adalah suatu rangkaian kegiatan bimbingan dan

konseling yang terencana, terorganisasi dan terkoordinasi selama periode tertentu.

Dalam menyusun program bimbingan dan konseling di MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang,dan mengacu pada buku panduan pelayanan bimbingan dan konseling.

Bimbingan dan konseling merupakan bagian dari pendidikan di sekolah

termasuk di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang, secara umum bimbingan yang di

selenggarakan membantu peserta didik dalam membina kepribadian dan

15 Ibid.
16 Ibid.



98

memecahkan masalah serta mengembangkan bakat minatnya, dan semua program

yang dilaksanakan semata-mata demi kebutuhan peserta didik.

Pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

di laksanakan oleh 2 guru pembimbing yang berlatar belakang sarjana pendidikan

dari jurusan BK dan 1 orang berlatar belakang Pendidikan Matematika untuk 326

peserta didik, adapun tugas-tugas yang dilaksanakan adalah:

1) Penyusunan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling,
2) Koordinasi dengan wali kelas dalam rangka menghadapi masalah-masalah

yang di hadapi leh peserta didik tentang kesulitan belajar,
3) Memberikan layanan dan bimbingan kepada peserta didik agar berprestasi

dalam kegiatan belajar,
4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada peserta didik dan

memberikan gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan yang
sesuai,

5) Mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling,
6) Menyusun hasil penilaian bimbingan dan konseling,
7) Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling.17

Berdasarkan hasil observasi Pelaksanaan bimbingan dan konseling di

MTs. Negeri 1 Tulang Bawang selama ini hanya bersifat fleksibel kapanpun

peserta didik membutuhkan akan diberi pelayanan, hal ini di karenakan bimbingan

konseling ingin menciptakan bahwa layanan program bimbingan konseling

bukanlah layanan yang menjenuhkan melainkan bimbingan konseling sendiri

mencoba fleksibel terhadap kebutuhan anak-anak, jadi tidak perlu layanan

tersebut diberikan monoton di dalam kelas melainkan setiap saat peserta didik bisa

memanfaatkan layanan tersebut.18 Adapun lebih jelasanya dalam pelaksanaan

layanan adalah meliputi 3 bentuk kegiatan sebagai berikut:

17 Dokumentasi, Tugas Guru BK MTs. Negeri 1 Tulang Bawang.
18 Observasi Pelaksanaan bimbingan dan Konseling MTs. Negeri 1 Tulang Bawang.
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1) Bidang layanan

Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang, meliputi:

a) Bidang Bimbingan Pribadi

Bidang bimbingan pribadi merupakan pelayanan bidang bimbingan

dalam rangka membantu peserta didik dalam menemukan dan

mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Materi yang di berikan

diantaranya adalah cara mengidentifikasi diri sendiri, memberikan

motivasi dalam belajar dan cara menemukan potensi diri. Bimbingan ini

dapat di lakukan secara klasikal ataupun berkelompok, hal ini di sesuaikan

dengan kebutuhan peserta didik terhadap program bimbingan.

Berdasarkan observasi peneliti bimbingan ini dilakukan tapi belum

cukup maksimal karena waktu yang disediakan kurang maksimal dan juga

tenaga Konselor juga masih belum seutuhnya menguasai hal ini.19

b) Bidang Bimbingan Sosial

Bidang bimbingan sosial adalah pelayanan bimbingan yang

bertujuan membantu peserta didik memahami diri dalam kaitannya dengan

lingkungan dan etika pergaulan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur

dan tangung jawab sosial.

Berdasarkan hasil observasi dapat dilihat bahwa Bimbingan

dilakukan oleh semua pihak di lingkungan sekolah seperti anjuran agar

19 Observasi bimbingan Pribadi MTs. Negeri 1 Tulang Bawang.
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bersikap sopan terhadap siapa saja baik kepada guru, orang tua dan sesama

teman. Materi ini di sampaikan oleh Guru berkaitan dengan pembinaan

akhlak. Sedangkan materi yang diberikan oleh guru pembimbing misalnya

mengenai kiat sukses dalam bergaul, dan cara menjalin persahabatan.

Bimbingan ini dilakukan sudah cukup baik akan tetapi perlu

adanya pemaksimalan fungsi dari Guru BK itu sendiri, sehingga adanya

tindak lanjut dari bimbingan ini dapat terlihat.20

c) Bidang Bimbingan Belajar

Bidang bimbingan belajar merupakan pelayanan bimbingan yang

bertujuan membantu peserta didik mengenal, menumbuhkan dan

mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk

menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar

dalam rangka menyiapkannya melanjutkan pendidikan ke tingkat yang

lebih tinggi.

Berdasarkan hasil Observasi dari peneliti, Bimbingan ini sebagian

besar di laksanakan oleh guru pembimbing materinya berisi tentang cara

belajar yang efektif, cara membagi waktu, cara mudah menghafal dan lain

sebagainya. Dan pelaksanaan bimbingan ini sudah cukup baik dilakukan

oleh Guru BK serta komponen lain yang terlibat dalam proses bimbingan

ini.21

20 Observasi, Bimbingan Sosial MTs. Negeri 1 Tulang Bawang.
21 Observasi Bimbingan Belajar MTs. Negeri 1 Tulang Bawang.
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d) Bidang Bimbingan Karir

Pelayanan bidang bimbingan karir di sekolah di tujukan untuk

mengenal potensi diri sebagai prasarat mempersiapkan masa depan karir

masing-masing. Materi dalam bimbingan karir berupa pemilihan jurusan,

pemilihan jenis perguruan tinggi dan karir yang sesuai dengan minat dan

bakat peserta didik. Pelaksanan bimbingan karir ini di lakukan oleh guru

pembimbing.

Kemudian hal ini dipertegas dengan hasil wawancara pada peserta

didik, ada program layanan dan bimbingan yang tidak dilaksanakan

sebagaimana mestinya, seperti yang diungkapkan oleh peserta didik kelas

IX tentang bimbingan yang mengatakan:

Selama ini setau saya pernah mendengar tentang bimbingan karir,
tapi saya belum pernah mendapatkan bimbingan kariri tersebut, yang saya
tau BK itu hanya untuk siswa yang memiliki masalah saja,atau kesulitan
belajar dsb.22

Dalam pelaksanaan ke-empat bidang bimbingan tersebut tentang

waktu dan obyek sasarannya di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang secara spesifik

tidak terjadwal dengan jelas dikarenakan materi-materi tersebut disampaikan

secara insidental kepada siapa saja yang membutuhkan terhadap materi-materi

tersebut, bukan Guru BK yang proaktif dalam hal pelayanan.

2) Jenis Layanan

a) Layanan orientasi,

Layanan yang bertujuan agar peserta didik memahami lingkungan

yang baru di masukinya dan juga membantu untuk beradaptasi terhadap

22Hasil Wawancara Sintia,Peserta Didik kelas IX B MTs. Negeri 1 Tulang Bawang
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situasi atau kondisi yang baru di hadapinya, materi layanan yang di

berikan adalah tentang pengenalan pada sekolah.

b) Layanan informasi,

Layanan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang hal-hal

yang di butuhkan peserta didik, materi layanan diantaranya adalah

mengenai tata tertib sekolah, narkoba, permasalahan-permasalahan remaja

dan juga sex education. Sasarannya adalah peserta didik kelas VII, VIII,

IX.

c) Layanan Penempatan dan Penyuluan,

Layanan yang di berikan adalah membantu dalam memperoleh

atau memilih kegiatan ekstrakulikuler yang sesuai, merencanakan pilihan

jurusan di perguruan tinggi, petunjuk mengikuti PMDK, dan lapangan

kerja yang sesuai dengan bakat minatnya. Sasarnya dalah peserta didik

kelas VII dan VIII.

d) Layanan Pembelajaran

Layanan yang di berikan adalah membantu peserta didik agar dapat

belajar dengan efektif, efisien, dapat menggunakan waktu luang, belajar

kelompok bersama di asrama, mengatasi kesulitan belajar pada diri sendiri

dan juga cara bersaing dalam belajar yang kreatif. Sasarannya adalah kelas

VII, VIII dan IX.

e) Layanan Bimbingan Kelompok

Layanan ini di tujukan untuk permasalahan umum yang di alami

peserta didik, seperti masalah remaja, kenakalan remaja, kehidupan di
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asrama, kebersihan, cita-cita dan masa depan. Sasarannya adalah peserta

didik kelas VII, VIII dan IX.

f) Layanan Konseling Kelompok,

Dalam konseling kelompok ini bertujuan memecahkan masalah-

masalah yang berkaitan dengan bolos sekolah, telat masuk, hubungan

dengan guru atau teman. Sarannya adalah peserta didik kelas VII, VIII dan

IX.

g) Layanan Konseling Individu,

Layanan konseling ini di maksudkan sebagai khusus dalam

hubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien atau peserta

didik dengan guru pembimbing dalam rangka pengentasan masalahnya.

Sarannya adalah peserta didik pada kelas VII, VIII dan IX yang

pelaksanaannya secara insidental kapanpun peserta didik membutuhkan

guru pembimbing dalam upaya membantu mencari bantuan terhadap

pemecahan masalahnya.23

3) Kegiatan Pendukung

Agar layanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat berjalan efektif

dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka diperlukan

kegiatan-kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Kegiatan-kegiatan

pendukung pelayanan bimbingan koseling tersebut adalah sebagai berikut:

23 Dokumentasi,Program Layanan MTs. Negeri 1 Tulang Bawang.
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a) Aplikasi instrumentasi

Aplikasi Instrumentasi adalah upaya pegungkapan melalui

pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrument tertentu. Hasil

aplikasi ditafsirkan, disikapi dan digunakan untuk memberikan

perlakuan terhadap klien dalam bentuk layanan konseling agar

diperoleh data tentang kondisi tertentu atas dirt klien (siswa). Data

tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk

penyelenggaraan bimbingan dan konseling.

b) Himpunan data

Merupakan suatu upaya penghimpunan, penggolongan-

penggolongan, dan pengemasan data dalam bentuk tertentu. Bertujuan

untuk memperoleh pengertian yang lebih luas, lebih lengkap dan lebih

mendalam tentang masing-masing peserta didik dan membatu siswa

memperoleh pemahaman diri sendiri.

c) Konferensi kasus

Merupakan forum lerbatas yang dilakukan oleh pembimbing atau

konselor guna membahas suatu permasalahan dan arah pemecahannya

Bertujuan untuk mengumpulkan data secara lebih luas dan akurat serta

menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang

terkait dengan kasus dalam rangka pemecahan masalah.

d) Kunjungan rumah

Merupakan upaya mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya

dengan permasalahan-permasalahan individu atau siswa yang menjadi
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tanggung jawab pembimbing atau konselor dalam pelayanan bimbingan

dan konseling. Kunjungan dilakukan apabila data siswa untuk

kepentingan layanan BK belum atau tidak diperoleh melalui wawancara

dan angket. Tujuannya untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan

akurat serta bertujuan untuk menggalang komitmen antara orang tua

dan anggota keluarga lainnya dengan pihak sekolah yang berkenaan

dengan pemecahan masalah siswa.

e) Alih tangan kasus

Merupakan upaya mengalihkan atau memindahkan tanggung jawab

memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu yang dialami siswa

kepada orang lain yang lebih mengetahui dan berwenang. Bertujuan

untuk memperoleh pelayanan yang optimal dan pemecahan masalah

klien secara lebih tuntas.24

Dalam upaya memberikan layanan bimbingan dan konseling guru

pembimbing selalu berkordinasi dengan semua pihak di sekolah, Pelaksanaan

bimbingan di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang tentu sepenuhnya menjadi tanggung

jawab Guru BK, akan tetapi guru Mapel atau wali kelas pun mempunyai andil

dalam layanan bimbingan.

Hal ini sejalan dengan Pernyataan dari Guru BK yaitu

Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Guru Mapel adalah ketika
mereka menyampaikan materi pelajaran di mana mereka menyisipkan nilai-nilai
atau aturan yang seharusnya maupun tidak seharusnya dilakukan oleh peserta
didik.25

24 Dokumentasi,Kegiatan Pendukung Program BK, MTs. Negeri 1 Tulang Bawang.
25 Hasil Wawancara Siti Fitiin selaku Guru BK MTs. Negeri 1 Tulang Bawang
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Sedangkan peran Kepala Sekolah disini adalah:

Semua komponen dalam sekolah harus membantu guru pembimbing
dalam program layanan, mendukung penuh segala program yang diselenggarakan
hal ini karena kesadaran adanya seseorang yang dapat di jadikan tempat curhat,
tempat berkeluh kesah ketika peserta didik mengalami masalah karena
kepribadian peserta didik yang bervariasi mereka cenderung memilih tempat
bercerita yang cocok menurut mereka, sehingga semua pihak di MTs. Negeri 1
Tulang Bawang ikut berperan serta dalam proses membimbing peserta didik
kearah yang lebih baik.26

Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, pengumpulan data

peserta didik menyangkut keadaan dirinya yang meliputi kondisi fisik dan psikis

maupun latar belakang kehidupannya. Data ini sangat diperlukan dalam proses

pemberian layanan, karena segala permasalahan yang dialami oleh peserta didik

tidak akan lepas dari keadaan sebelumnya apa yang menjadi kebiasaan.

Kesenangan dan harapannya setelah itu layanan yang diberikan pun berdasarkan

hasil analisis data tersebut sehingga sekolah mengupayakan agar semua kebutuhan

peserta didik dapat terpenuhi dan tujuan sekolahpun terlaksana.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Wali Kelas, yang mengatakan:

Dalam penyampaian materi dan upaya penyelesaian masalah peserta didik,
Sekolah menggunakan teknik atau metode khusus yang berorientasi pada
kebutuhan peserta didik yang dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan
individual atau kelompok dan juga menggunakan metode atau alat apabila bila di
butuhkan dengan tujuan memperlancar kegiatan. 27

Dalam pelaksanaan pelayanan dapat dikatakan cukup baik secara

administratif, akan tetapi jika kita lihat berdasarkan hasil observasi bahwa tekhnis

dilapangan masih banyak kekurangan pada pelaksanaan bimbingan dan layananan

BK di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang.

26 Hasil Wawancara Irwin selaku Kepala Madrasah MTs. Negeri 1 Tulang Bawang
27 Hasil Wawancara Nashron selaku Wali Kelas IX MTs. Negeri 1 Tulang Bawang



107

Guru BK sendiri tentang kendala Pelaksanaan Program bimbingan dan

layanan itu:

Kendala dalam pelaksanaan program ini biasanya pada waktu pelaksanaan
terkadang waktu yang sudah dijadwalkan tidak sesuia dan bisa saja selalu berubah
dan waktu yang sangat singkat dalm melakukan pelayanan.28

Dan Wali Kelas juga menyatakan:

Selama ini yang saya rasa bahwa Guru BK sudah cepat tanggap dalam
melakukan penyelesaian yang ada pada peserta didik, tetapi lebih banyak
penanganan yang bersifat negative, kalo untuk program yang lainnya mungkin,
butuh alokasi waktu khusus sehinggan program bimbingan dan konseling dapat
terlaksana dengan baik.29

Dari pernyataan tersebut bahwa dapat dilihat dalam pelaksanaan program

masih memiliki kendala seperti waktu, personel yang terkadang sulit menjalankan

tugasnya dengan maksimal dan juga kurangnya sosialisasi terhadap seluruh

peserta didik terkait program dan layanan BK.

Dalam pelaksanaan BK di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang memiliki

mekanisme khususnya dalam penanganan siswa bermasalah, dan kasus tertentu.

Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1

Mekanisme Penanganan Siswa Bermasalah
MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

28Hasil Wawancara Irwin selaku Kepala Madrasah MTs. Negeri 1 Tulang Bawang
29 Hasil Wawancara Nashron selaku Wali Kelas IX MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

Siswa Bermasalah Di Konsulkan / Konfrensi
Kasus Antara Guru

Pembimbing Kordinator BK

Guru Pembimbing
(BK)

WALI
KELAS

Di Konsulkan atau
Di Laporkan

Ke Kepala Sekolah
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Gambar 2

Mekanisme Penanganan Siswa Berkasus Pelanggaran Tata Tertib
MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

Berdasakan gambar ditas dapat dilihat bahwa mekanisme penganannya

sudah cukup baik dan sistematis. Adapun contoh penanganan kasus dan

pemberian Layanan anak adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Penanganan Kasus dan Pemberian Layanan

No. Nama Identifikasi
Maslah

Diagnosis
Masalah

Pemberian
Layanan

Keterangan

1 Irwansyah
Diketahui
merokok di
luar Sekolah,
memakai
seragam
sekolah dan
pada saat jam

Dengan alasan
malas dan ikut-
ikutan teman

Di panggil
dan diberi
nasihat untuk
tidak
melakukannya
lagi dan
membuat

Membuat Surat
pernyataan yang
diketahui Guru BK,
siswa yang
bersangkutan, jika
melanggar siap
meneima sanksi

Siswa Berkasus
Dengan Tata Tertib

Guru/Staff Sekolah Yang
( Dikonfirmasi Ke BK / WK Siswa)

Guru Pembimbing
(BK)

Pelayanan Konsultasi

Di Konsulkan /
Konfrensi Kasus Antara

Guru Pembimbing
Kordinator BK

Pemberian Layanan/
Pelayanan Lebih
Lanjut

Home Visit Panggilan
Orang Tua: Di
Informasikan dan Di
Konsultasikan
Gambaran Anaknya
Kesepakatan yang
Dibuat
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sekolah surat
perjanjian

tegas

2 Urip dan
Murniansyah

Memecahkan
Jendela Kaca
Sekolah

Berawal dari
main, Urip
sengaja menoel
kepala murni
tetapi murni
tidak terima
dan melampar
batu lalu
terkena jendela

Diselesaikan
ke BK,
Karena tidak
adanya
keputusan
dialihkan ke
Kesiswaan

Membuat Surat
pernyataan yang
diketahui Guru BK,
siswa yang
bersangkutan,Waka
Kesiswaan, jika
melanggar siap
meneima sanksi
tegas

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penanganan yang dilakukan sudah

baik tapi belum optimal, dapat terlihat bahwa Guru BK tidak dapat menyelasaikan

permasalahan pada salahsatu kasus sehingga harus dialihkan ke Waka Kesiswaan.

Dari paparan data mengenai pelaksanaan program BK di MTs. Negeri 1

sudah cukup baik tapi perlu perbaikan, dapat dikatakan bahwa program yang

direncanakan tidak sepenuhnya dijalankan oleh petugas atau pembimbing BK,

banyak program yang tidak terlaksana karena memang keterbatasan waktu dan

SDM yang kurang memungkingkan untuk memaksimalkan semua program yang

ada.

3. Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling di MTs.

Setelah melewati tahap pelaksanaan, tahap selanjutnya dalam manajemen

bimbingan dan konseling adalah pengarahan, di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

dikarenakan koordinator program bimbingan dan konseling dilakukan oleh guru
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bimbingan dan konseling itu sendiri, Maka segala hal yang berkaitan dengan

program dikonsultasikan kepada pihak sekolah terutama kepada kepala sekolah,

hal ini berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dan hal-hal yang harus

ditingkatkan dalam proses pemberian layanan.

Seperti yang di sampaikan oleh Kepala Sekolah :

Dalam pelaksanaan program tentu perlunya dilakukan evaluasi, Guru BK
diminta selalu berkordinasi dengan Kepala Sekolah sehingga sewaktu-waktu
ketika memperoleh kesulitan dalam penanganan peserta didik di lapangan dapat
diberikan arahan, evaluasi secara keseluruhan dilaksanakan ketika rapat dengan
pihak sekolah, pada akhir bulan, akhir semester ataupun akhir tahun pelajaran.30

Evaluasi di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang dilakukan ketika pertemuan

guru dan pihak sekolah yaitu dalam rapat dan diskusi mengenai pembinaan

sekolah, disini masukan-masukan dari kepala sekolah atau guru-guru yang lain

sangat bermanfaat untuk pelaksanaan layanan dikarenakan tugas untuk membina

peserta didik menjadi seperti apa yang diharapkan bukan hanya tugas dari guru

bimbingan dan konseling melainkan tanggung jawab semua pihak sekolah, maka

diskusi tentang apa yang sebaiknya dilakukan dan pikiran-pikiran atau pendapat

oleh guru-guru yang lain sangat membantu dalam penyelesaian masalah peserta

didik.

Berdasarkan pernyataan dari Guru BK mengenai tujuan evaluasi:

Evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling bertujuan untuk
mengetahui daya guna dan hasil guna pelaksanaan program bimbingan dan
konseling di sekolah.31

Persiapan pelaksanaan evaluasi di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

meliputi: menetapkan aspek-aspek yang dievaluasi, kriteria keberhasilan, alat atau

30 Hasil Wawancara Irwin selaku Kepala Madrasah MTs. Negeri 1 Tulang Bawang
31 Hasil Wawancara Ana Marvita selaku Guru BK MTs. Negeri 1 Tulang Bawang
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instrument yang diperlukan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas

penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang, seberapa jauh program bimbingan dan konseling dapat terlaksana,

program-program apa yang tidak terlaksana, serta mengidentifikasi faktor-faktor

yang menjadi penghambat penyelenggaraan bimbingan dan konseling sebagai

usaha untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan bimbingan dan konseling.

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Sekolah :

Dalam penilaian dan evaluasi tindak lanjut ini yang paling berperan
sebagai manajer adalah guru pembimbing, karena semua tugas yang berkaitan
dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di MTs. Negeri 1 Tulang
Bawang diserahkan penuh kepada guru pembimbing untuk merencanakan,
melaksanakan dan mengevaluasi setiap program yang diselenggarakan, yang
nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada pimpinan sekolah. 32

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang yang dilakukan dalam program

cendrung baik secara teoritis, akan tetapi perlu adanya design dan model evaluasi

yang lebih detil sehingga efektifitas program dapat diketahui secara valid.

C. Pembahasan Penelitian

Program bimbingan dan konseling disekolah adalah sejumlah kegiatan

bimbingan dan konseling yang direncanakan oleh sekolah, dan dilaksanakan

dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain Program bimbingan dan konseling

adalah kegiatan layanan dan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada

periode tertentu.33

32 Hasil Wawancara Irwin selaku Kepala Madrasah MTs. Negeri 1 Tulang Bawang
33Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis

Integrasi),(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014),Cet.ke-6,h.259
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Kegiatan manajemen ini merupakan berbagai upaya untuk memantapkan,

memelihara dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui

kegiatan-kegiatan pengembangan staf, pemanfaatan sumberdaya, dan

pengembangan penataan kebijaksanaan. Adapun uraiannya adalah sebagai

berikut:

1. Perencanaan Program BK

Tujuan dilakukannya perencanaan adalah adanya kejelasan arah

pelaksanaan program bimbingan, adanya kemudahan mengontrol dan

mengevaluasi kegiatan bimbingan yang di lakukan, dan terlaksananya program

kegiatan secara lancar, efisien dan efektif.34

Perencanaan program bimbingan dan konseling di MTs. Negeri 1 Tulang

meliputi; a Penyusunan program kegiatan yang terdiri dari penentuan tujuan,

penyusunan bentuk program seperti program tahunan, bulanan dan harian,

b.Penyusunan personel, dilakukan agar pelaksanaan program BK dapat berjalan

dengan baik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan tugas.

c.Penyediaan Fasilitas yang diperlukan meliputi; Ruang bimbingan dan Alat

perlengkapan ruangan, terdiri dari : Tempat penyimpanan data dan Papan tulis dan

papan pengumuman.

a. Penyusunan program kegiatan

1) Penentuan Tujuan

Tujuan Bimbingan dan Konseling Pendidikan merupakan aset yang tak

ternilai bagi individu dan masyarakat, pendidikan tidak pernah dapat

34Ahmad Juntika Nurihsan, Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling, (Bandung:
Rafika Aditama, 2005), h.41
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mendiskripsikan secara gamblang hanya mencatat banyaknya jumlah siswa,

personal yang terlibat, harga bangunan dan fasilitas yang dimiliki, pendidikan

memang menyangkut hal itu semua, namun lebih dari itu semuanya pendidikan

merupakan proses yang esensial untuk mencapai tujuan dan cita-cita pribadi

individu.

Hal ini dapat terlihat adanya batasan tujuan akhir pendidikan atau

pengajaran yang di tetapkan oleh pemerintah melalui UU RI No. 20 tahun 2003

Bab III pasal 3 yang berbunyi :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi
warga Negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab.”35

Fungsi dan tujuan pendidikan tersebut menunjukkan karakter pribadi

peserta didik yang diharapkan terbentuk melalui pendidikan, klausul undang-

undang ini memberikan implikasi imperatif terhadap semua penyelenggaraan

pendidikan, baik formal, non formal maupun informal agar senantiasa

membangun karakter (character building) peserta didik yang mempunyai ciri-ciri

pribadi seperti tercantum dalam tujuan tersebut.36

Jika ditinjau dari tujuan pendidikan MTs. Negeri 1 Tulang Bawang yang

berorientasi pada peningkatan Iptek dan Imtaq serta mencetak peserta didik yang

uswatun khasanah dan akhlakul karimah jelaslah pendidikan yang

diselenggarakan bertujuan membantu peserta didik agar dapat berprestasi optimal

35 Undang-undang RI No. 23 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Depdiknas, (Jakarta: t .p,
2003), h.6

36 Abin Syamsudin Makmun, Psikologi Kependidikan, (Bandung: Rosda Karya, 2002), h.
22
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sesuai yang di harapkan, salah satunya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan

selanjutnya seperti ke perguruan tinggi terkemuka baik di dalam maupun di luar

negeri-serta membentuk pribadi yang dapat mengamalkan nilai-nilai keagamaan

yang berdasarkan al-Quran dan hadits dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu sistem pembelajarannya selain mengajarkan pendidikan

umum pada pagi hari juga mengajarkan pendidikan agama pada malam hari

dengan mensantrikan peserta didik dalam lingkungan pesantren, dapat

disimpulkan pendidikan yang diselenggarakan oleh MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang ada kesesuaian dengan tujuan pendidikan nasional yaitu selain

memperhatikan ranah kognitif dan afektif juga ingin mengembangkan ranah

psikomotor sebagai tujuan akhir pembelajarannya.

Secara umum bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan

sistematis dan terencana agar individu dapat mengembangkan dirinya secara

maksimal sesuai dengan potensinya dan membantu menyelesaiakan permasalahan

yang di hadapi melalui bimbingan dan konseling, adapun program bimbingan dan

konseling itu menyangkut dua faktor yaitu: (1) faktor pelaksana atau orang yang

akan memberikan bimbingan, dan (2) faktor-faktor yang berkaitan dengan

perlengkapan, metode bentuk layanan dan sebagainya yang mempunyai kaitan

dengan bimbingan dan konseling.

Pendekatan keagamaan dalam setiap pemberian bimbingan lebih di

tekankan, karena segala kegiatan pendidikannya bermuara pada tujuan yaitu

menjadikan peserta didik unggul dalam bidang ilmu pengetahuan yang

berlandaskan iman dan taqwa. Berdasarakan kenyataan tersebut seyogianya
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program yang diselenggarakan lebih bisa fleksibel namun tetap ideal, dalam

mengembangkan program ini perlu di lakukan hal-hal berikut:

a) Merumuskan tujuan layanan yang berorientasi kepada pengembangan
tugas-tugas perkembangan peserta didik

b) Mengintegrasikan program-program bimbingan konseling kepada
program intrakulikuler, ekstrakulikuler, maupun kegiatan pendidikan
lainnya

c) Menata struktur organisasi dan mekanisme kerja yang baik sehingga
program layanan bimbingan dan konseling tersebut dapat di laksanakan
secara efektif dan efisien

d) Merumuskan bidang isi bimbingan atau topik-topik yang relevan
dengan pengembangan tugas-tugas perkembangan peserta didik.37

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan penyusunan program BK sudah

sesuai dengan tuntunan secara UU dan berbagai teori dalam upaya pelaksanaan

program BK yang berkualitas.

2) Penyusunan Program

Penyusunan program yang direncanakan oleh MTs. Negeri 1 Tulang

Bawang sudah dikatakan baik sudah terumus secara jelas, perancanaan

programnya menyangkut program-program secara umum, seperti yang terdapat

dalam program tahunan dimana program tahunan masih umum dan dijabarkan

dalam program semester, bulanan, dan mingguan. terumuskannya rancangan

program ini secara jelas mengakibatkan layanan atau bimbingan yang

dilaksanakan menjadi sistematis dan terarah.

Menurut tohirin dalam tahap perencanaan program hendaknya

memperhatikan beberapa pertertimbangan, diantaranya:

37Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung:
Rosda Karya, 2005), h.32
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1) Susunlah program bimbingan yang relevan dengan kebutuhan bimbingan
di sekolah. Karena dengan program yang relevan dengan kebutuhan ini,
akan dapat berfungsi sesuai tujuan yang ingin dicapai.

2) Mempertimbangkan sifat-sifat khas sekolah, yaitu: jenis sekolah, sifat atau
tujuan sekolah, guru-guru, murid-murid dengan persoalan dan sikap.

3) Hendaknya diadakan inventarisasi berbagai fasilitas yang ada, termasuk di
dalamnya petugas bimbingan yang telah ada sebagai pelaksana program
bimbingan, ruangan yang telah tersedia dan dapat dipergunakan untuk
memperlancar jalannya layanan bimbingan di sekolah.

4) Hendaknya ditentukan program kerja yang terinci dan sistematis dalam
program bimbingan di sekolah berdasarkan masalah-masalah yang secara
mendesak harus ditangani.

5) Hendaknya ditentukan personalia, pembagian tugas dan tanggungjawab
yang merata dengan mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu:
kemampuan minat,kesempatan dan bakat yang dimiliki oleh staf sekolah
yang ada.

6) Menentukan organisasi, termasuk di dalamnya ialah cara kerja sama dalam
mewujudkan programbimbingan, cara berfungsinya tim atau personalia,
serta hirarkinya.

7) Hendaknya diadakan evaluasi program bimbingan yang gunanya
mengecek seberapa jauh rencana dan pengaturan kerja itu telah dapat
dilaksanakan, dan seberapajauh pula program kerja yang telah dapat
dorealisasikan.

8) Isi atau kegiatan yang diprogramkan, tidak hanya menyangkut bahan yang
hendak disajikan tetapi juga metode penyajian maupun kegiatan
penunjangnya. 38

Berdasarakan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan

program bimbingan dan konseling di MTs. Negeri 1 Tulang bawang sudah baik,

perencanaan tahunan, bulanan dan harian juga sudah dipaparkan dengan jelas,

sehingga tujuan pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak

terajadi tumpang tindih tanggung jawab dan tugas.

b. Penyusunan Personel

Penetapan personel sama saja dengan mengatur dan menyusun bagian-

bagian (orang, dan sebagainya) sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang

teratur. Untuk lembaga pendidikan sebagai unit kerja pola organsasi adalah

38 Tohirin,Op.Cit,h.261-265.
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kerangka hubungan struktural antara berbagai bidang atau berbagai kedudukan di

dalam lembaga pendidikan itu. Selanjutnya, pengorganisasian program layanan

bimbingan dan konseling di sekolah adalah upaya melibatkan orang-orang ke

dalam organisasi bimbingan di sekolah, serta upaya melakukan pembagian kerja

diantara anggota organisasi bimbingan di sekolah.

Di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang penentuan personel yang dibuta sudah

baik dengan melibatkan unsur sekolah, seperti Kepala Sekolah, Guru BK, Wali

Kelas, Guru Mata Pelajaran, dan Tata Usaha.

Hal ini sudah sejalan seperti yang diungkapkan oleh Achmad Juntika

Nurihsan, yang menjelaskan sebagai berikut:

Dibawah ini dijelaskan tugas personel sekolah yang berkaitan dengan

kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah:

1) Kepala Sekolah

Sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan di sekolah, tugas

Kepala sekolah ialah:

a) Mengoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan yang meliputi
kegiatan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan di sekolah;

b) Menyediakan serta melengkapi sarana dan prasarana yang
diperlukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah;

c) Memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan
dan konseling di sekolah;

d) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan
konseling di sekolah;

e) Menetapkan koordinator guru pembimbing yang bertanggung
jawab atas koordinasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di
sekolah berdasarkan kesepakatan bersama guru pembimbing;

f) Membuat surat tugas guru pembimbing dalam proses bimbingan
dan konseling pada setiap awal caturwulan;

g) Menyiapkan surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan dan
konseling sebagai bahan usulan angka kredit bagi guru
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pembimbing. Surat pernyataan ini dilampiri bukti fisik pelaksanaan
tugas;

h) Mengadakan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dalam
pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling; serta

i) Melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 40
siswa, bagi kepala sekolah yang berlatar belakang bimbingan dan
konseling.

2) Wakil kepala sekolah

Wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam hal:

a) Mengoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling
kepada semua personel sekolah;

b) Melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah terutama dalam
pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling;

c) Melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 75
siswa, bagi wakil kepala sekolah yang berlatar belakang bimbingan
dan konseling.

3) Koordinator guru pembimbing (konselor)

Tugas-tugas koordinator guru pembimbing dapat dirinci, seperti:
a) Mengoordinasikan para guru pembimbing dalam:
b) Memasyarakatkan pelayanan bimbingan,
c) Menyusun program,
d) Melaksanakan program,
e) Mengadministrasikan kegiatan bimbingan,
f) Menilai program, dan
g) Mengadakan tindak lanjut.
h) Membuat usualan kepada kepala sekolah dan mengusahakan

terpenuhinya tenaga, sarana, serta prasarana; serta
i) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan

kepada kepala sekolah.39

4) Guru Pembimbing (konselor)

Adapun tugas guru pembimbing ialah:
a) Memasyarakatkan kegiatan bimbingan;
b) Merencanakan program bimbingan;
c) Melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan;
d) Melaksanakan layanan bimbingan terhadap sejumlah siswa yang

menjadi tanggung jawabnya minimal sebanyak 150 siswa;

39Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar
Kehidupan, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2006),h.63.
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e) Melaksanakan kegiatan penunjang bimbingan;
f) Menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan;
g) Menganalisis hasil penilaian;
h) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis penilaian;
i) Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling; serta
j) Mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator

guru pembimbing.

5) Staf administrasi

Seperti personel bimbingan lain, staf administrasi adalah personel

yang memiliki tugas bimbingan khusus, antara lain:

a) Membantu guru pembimbing dan koordinator dalam
mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling di
sekolah;

b) Membantu mempersiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan
konseling; serta

c) Membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan
bimbingan dan konseling.

6) Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran adalah personel yang sangat penting dalam

aktivitas bimbingan. Tugas-tugasnya adalah:

a) Membantu memasyarakatkan layanan bimbingan kepada siswa;
b) Melakukan kerja sama dengan guru pembimbing dalam

mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan;
c) Mengalihtangankan siswa yang memerlukan bimbingan kepada

guru pembimbing;
d) Mengadakan upaya tindak lajut layanan bimbingan (program

perbaikan dan program pengayaan);
e) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan

bimbingan dari guru pembimbing;
f) Membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam

rangka penilaian layanan bimbingan; serta
g) Ikut serta dalam program layanan bimbingan.40

40 Ibid,h.64-65
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7) Wali Kelas

Sebagai mitra konselor wali kelas juga memiliki tugas-tugas

bimbingan yaitu:

a) Membantu guru pembimbing melaksanakan layanan yang menjadi
tanggung jawabnya;

b) Membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa,
khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk
mengikuti layanan bimbingan;

c) Memberikan informasi tentang siswa di kelasnya untuk
memperoleh layanan bimbingan dari guru pembimbing;

d) Menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang
perlu mendapat perhatian khusus; dan

e) Ikut serta dalam konferensi kasus.41

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan personil atau bisa

disebut pengorganisasian yang ada di MTs. Negeri 1 dapat dikatakan baik, karena

sejak awal sudah dilakukan penetapan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan

program layanan BK.

c. Penyediaan Fasilitas

Penyediaan Fasilitas disipakan di MTs Negeri 1 adalah: Ruang bimbingan

dan Alat perlengkapan ruangan, Tempat penyimpanan data , Papan tulis serta

papan pengumuman. Fasilitas disini dapat diartikan sebagai saran dan prasarana.

Dalam hal ini, ABKIN telah merekomendasikan ruang Bimbingan dan

Konseling di sekolah yang dianggap standar, 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.

41 Ibid,h.66.
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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.42

Dari paparan data pada pembahasan dapat disimpulkan bahwa fasilitas

sarana dan prasarana di MTs. Negeri 1 memang belum lengkap dan memenuhi

kteia yang ditetapkan , akan tetapi setdaknya ,ada upaya dalam memaksimalkan

fasilitas yang ada dalam pelaksanaan program BK.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa perencanaan program

bimbingan dan konseling di MTs. Negeri 1 Tulang bawang sudah baik, meliputi;

a) Penyusunan program kegiatan yang terdiri dari penentuan tujuan, penyusunan

bentuk program seperti program tahunan, bulanan dan harian, b) Penyusunan

personel, dilakukan agar pelaksanaan program BK dapat berjalan dengan baik,

sehingga tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan tugas. c) Penyediaan

Fasilitas yang diperlukan meliputi; Ruang bimbingan dan Alat perlengkapan

ruangan, terdiri dari : Tempat penyimpanan data dan Papan tulis dan papan

pengumuman.

42 ABKIN. Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur
Pendidikan Formal. (Jakarta: ABKIN,2007).
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2. Pelaksanaan Program BK

Berdasarkan paparan hasil penelitian tersebut, Pelaksanaan layanan

bimbingan dan konseling di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang di mulai dengan

mencari data tentang peserta didik pada setiap awal tahun pelajaran, kemudian

data tersebut diolah untuk digunakan dalam pemberian layanan yang tepat dan

sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di

MTs. Negeri 1 Tulang Bawang juga di lakukan oleh guru bidang studi, Bapak/Ibu

serta staf lainnya berperan serta dalam pemberian bimbingan yaitu di dalam hal

pembinaan dan juga membantu menyelesaikan problem-problem peserta didik.

Hal ini seperti yang dipaparkan oleh M. Surya, Program bimbingan yang

baik yaitu program bimbingan yang bila dilaksanakan akan efisien dan efektif.

Hal di atas memiliki ciri-ciri antara lain:

1) Program bimbingan itu disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan
nyata para peserta didik di sekolah yang bersangkutan.

2) Kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang juga ditentukan
berdasarkan kebutuhan para peserta didik dan kemampuan petugas.

3) Program bimbingan memiliki tujuan yang ideal tetapi realistis dalam
pelaksanaannya.

4) Menyediakan fasilitas yang memadai.
5) Memberikan pelayanan kepada peserta didik sekolah.43

Dari hasil tersbut dapat dilihat bahwa langkah dalam pelaksanaan program

sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi dalam tekhnis dilaksakanannya program

tersebut mengalami beberapa kendala, salah satunya yang dapat terlihat jelas

adalah tidak sesuainya latar belakang Pendidikan sebagai Guru BK, sekolah ini

memiliki 2 orang Guru BK dan salahsatunya berlatar belakang pendidikan

43Mohammad Surya, Dasar-Dasar Penyuluhan (Caunseling),(Jakarta: Dirjen Dikti,
1998).h.21
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matematika, tentu ini tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi

Akademik Dan Kompetensi Konselor, yang berbunyi

“Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling,

dengan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) (Terakreditasi) dan Berpendidikan

profesi konselor (Kons.).”44

Dapat dikatakan sejak ditetapkan peraturan tersebut, maka sekolah

diwajibkan untuk memperkerjakan guru BK yang memiliki gelar profesi konselor

(disingkat kons.). Jika tidak memenuhi peraturan tersebut, maka sekolah akan

mendapatkan masalah dalam akreditasi.

Hal ini juga menjadi masalah dalam pelaksanaan program. Seseorang

konselor selayaknya memiliki pendidikan profesi, yaitu jurusan bimbingan

konseling stara satu S1, S2 dan seterusnya serta PPK. Atau sekurangnya pernah

mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang bimbingan dan konseling.45 Syarat

pendidikan berkenaan dengan keilmuan yang dimiliki oleh guru pembimbing atau

konselor. Konselor tidak saja harus memiliki ilmu bimbingan dan konseling,

tetapi juga harus memiliki pengetahuan psikologi, bimbingan, dan konseling

keterampilan komunikasi social dan konseling.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

dinyatakan bahwa :

44 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008
Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor,

45 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Teori Konseling, (Bandung: Ghia Indonesia, 2011),
h.24-26.
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Adanya pendidik yang disebut Guru Bimbingan dan Konseling (BK) atau

Konselor. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa Guru BK adalah pendidik

berstatus Guru yang oleh pimpinan satuan pendidikan secara resmi diberi tugas

untuk menyelenggarakan pelayanan BK, sedangkan Konselor adalah pendidik

yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor berkualifikasi

Sarjana (S1) BK yang telah menamatkan program Pendidikan Profesi Konselor

(PPK).46

Kemampuan atau kompetensi dan keterampilan yang dimiliki oleh

konselor adalah satu keniscayaan. Tanpa adanya kemampuan dan keterampilan

tidak mungkin konselor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu

pengalaman pribadi konselor dalam pendidikan yang telah diselesaikannya yang

mengesankan juga turut membantu upayanya dalam mencari alternative

pemecahan masalah.

Syarat pendidikan berkenaan dengan keilmuan dan kemampuan yang

dimiliki oleh guru bimbingan atau konselor. Petugas bimbingan dan konseling

professional adalah mereka yang direkrut atau diangkat atas dasar kemampuan,

keilmuan, kepemilikan ijazah atau latar belakang pendidikan profesi dan

melaksanakan tugas khusus sebagai guru BK (tidak mengajar).

Petugas bimbingan dan konseling professional rekrut atau diangkat sesuai

klasifikasi keilmuannya dan latar belakang pendidikan seperti Diploma II, III atau

Sarjana Strata Satu (S1), S2, dan S3 jurusan bimbingan dan konseling. Petugas

46 Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN). Panduan Khusus Bimbingan dan
Konseling, “Pelayanan Arah Minat Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah”.
(Jakarta: ABKIN, 2013) h. xiii.
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bimbingan professional mencurahkan sepenuh waktunya pada pelayanan

bimbingan dan konseling ( tidak mengajarkan materi pelajaran ) atau disebut

juga full time guidance and conseling.47

Menurut peneliti hal ini menjadikan tugas berat bagi lembaga sekolah dan

guru pembimbing dalam pelaksnaan programnya jika ingin terlaksana dengan

baik, secara umum pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTs. Negeri 1

Tulang bawang terlaksana dengan baik, bila ditinjau dari (1) jumlah peserta didik

yang datang berkonsultasi secara sukarela meningkat, (2) prestasi belajar,

penyesuaian sosial dan kesejahteraan peserta didik meningkat, (3) dan juga tugas-

tugas guru pembimbing seperti melaksanakan bimbingan, meskipun dalam

beberapa hal masih banyak kekurangan yaitu program yang direncanakan kurang

spesifik atau hanya bersifat umum yaitu berdasarkan pada program-program yang

telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sehingga pada pelaksanaanya guru

pembimbinghanya melaksanakan apa yang telah direncanakan padahal sebenarnya

dalam pelaksanaan, guru pembimbing lebih bisa inovatif dalam pemberian

layanan karena setiap anak memiliki keunikan pribadi yang berbeda-beda.

Layanan program di MTs. Negeri 1 yang disusun sebenarnya sudah

lengkap, sejalan dengan Prayitno dan Erman Amti yang menyatakan bahwa

“Pelaksanaan layanan bimbingan konseling disekolah meliputi beberapa

macam layanan diantaranya adalah 1) layanan orientasi, 2) layanan informasi, 3)

layanan penempatan dan penyaluran, dan 4) layanan bimbingan belajar.”48

47 Tohirin. Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah. (Jakarta: Rajawali Pers,
2007). h.115.

48 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan Konseling,
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Berdasarkan hasil analisis tersebut diinterpretasikan bahwa Pelaksanaan

Bimbingan Konseling di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang kurang baik, Pelaksanaan

Bimbingan Konseling di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang kurang baik, ada

beberapa layanan yang belum maksimal dipergunakan, hal ini akibat tidak

liniernya latar belakang pendidikan Guru BK sehingga pelayan yang dilakukan

kurang maksimal, kurangnya sosialisasi program BK, dan keterbatasan waktu.

3. Evaluasi Program

Dalam keseluruhan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, penilaian

atau evaluasi diperlukan untuk memperoleh umpan balik terhadap keefektifan

layanan bimbingan yang telah dilaksanakan. Dari informasi hasil penilaian

tersebut dapat diketahui sampai sejauh derajat keberhasilan kegiatan layanan

bimbingan dan konseling tersebut.

Menurut Anas ada dua macam aspek kegiatan penilaian program kegiatan

bimbingan, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses yang

maksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana keefektifan layanan bimbingan

dilihat dari prosesnya, sedangkan penilaian hasil yang dimaksudkan untuk

memperoleh informasi keefektifan layanan bimbingan dilihat dari hasilnya. Aspek

yang dinilai,baik proses maupun hasil antara lain:

a) Kesesuaian antara program dan pelaksanaan.
b) Keterlaksanaan program.
c) Hambatan-hambatan yang dijumpai.
d) Dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar.
e) Respon siswa, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap

layanan bimbingan.
f) Perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan layanan

bimbingan, pencapaian tugaas perkembangan-perkembangan dan hasil
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belajar, dan keberhasilan siswa setelah menamatkan sekolah, baik pada
studi lanjutan maupun pada kehidupan di masyarakat.49

Evaluasi kegiatan bimbingan konseling merupakan kegiatan yang saling

berkesinambungan, evaluasi program perlu di laksanakan yaitu dengan mendengar

dan menerima masukan dan saran konstruktif dari pelaksana bimbingan tentang

hal-hal yang bermanfaat bagi peserta didik, langkah selanjutnya adalah penilaian

program karena tanpa penilaian tidak mungkin kita dapat mengetahui dan

mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan program bimbingan konseling yang

telah di laksanakan.

Penilaian kegiatan (evaluasi program) di lakukan pada akhir tahun,

bentuknya dengan membuat inventarisasi kegiatan yang telah dilaksanakan, juga

dengan mencoba mengetahuai sampai seberapa program atau target yang telah di

rencanakan mampu terlaksana, kemudian dari hasil evaluasi ini dapat menjadi

salah satu bahan pijakan dalam penyusunan program tahun depan. Dalam

kenyataannya penilaian ini merupakan pekerjaan yang sangat sukar dilaksanakan,

dikarenakan: a) Kebanyakann hasil bimbingan dan konseling tidak nampak dalam

bentuk materil, oleh karena itu biasanya sukar untuk dinilai, b) Kebanyakan hasil

bimbingan dan konseling tidak dapat tampak dalam waktu yang pendek, c) Hasil

sementara bimbingan dan konseling-pun kadang hanya dapat di ukur dengan alat-

alat pengukur yang mungkin lemah sekali validitasnya.

Di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang , Penulis juga belum melihat tindak

lanjut dari hasil evalusi, Pelaksanaan evaluasi tidak akan mempunyai arti penting

49Anas Salahudin,Bimbingan & Konseling, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, h.220-
221.
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tanpa ada tindaklanjut. Tindaklanjut dari evaluasi program bimbingan dan

konseling di sekolah dimaksudkan agar dapat memanfaatkan hasil evaluasi

pelaksanaan bimbingan dan konseling untuk program kegiatan lebih lanjut seperti:

a. Memilih alternatif program yang paling tepat untuk kegiatan berikutnya,

b. Menyusun program yang disesuaikan dan dibutuhkan

c. Menyempurnakan program-program yang belum dapat dilaksanakan

dengan sempurna.

Jadi hasil dari evaluasi program perlu diikuti dengan tindak lanjut sebagai

follow up dari evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut dilaksanakan di

setiap akhir tahun khususnya oleh kepala sekolah dan petugas bimbingan dan

konseling.

Dari hasil analisis Penulis, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang

dilakukan belum baik, karena belum bisa mengukur secara tepat efektifitas

program BK yang dilaksanakan, belum adanya design evaluasi yang jelas menjadi

faktor yang utama dalam sulitya mengukur keberhasilan program, Maka dari itu

perlu adanya perbaikan kedepannya dalam sisi evaluasi.


