
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

(IPTEK), berbagai persoalanpun muncul dengan segala kompleksitasnya. Dunia

pendidikan tampaknya belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan

akibat perkembangan IPTEK, indikasinya adalah munculnya berbagai

penyimpangan prilaku di kalangan peserta didik yang seyogiyanya tidak

dilakukan oleh seseorang atau orang-orang yang disebut terdidik. Selain itu,

potensi (fitrah) sebagai individu seperti bakat, minat, cita-cita, dan lain

sebagainya, juga belum terkembangkan dan tersalurkan secara optimal melalui

proses pendidikan dan pembelajaran di kelas.

Berbagai fenomena prilaku peserta didik dewasa ini 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, seperti Kendal, Batang, Boyolali, bahkan kota

besar lainnya seperti Surabaya, Medan dan beberapa daerah lainnya. Bahkan

sudah cukup lama masyarakat disuguhi peristiwa tawuran antar pelajar Jakarta,
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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.

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

1 Qodri Azizy, Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial, (Semarang: Aneka
Ilmu, cet.1, 2002) h. 105

2 Ibid, h. 108
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dengan mengantongi nilai kategori lulus ujian tertulis mata pelajaran budi pekerti,

namun harus dilihat kepribadian, tingkah laku sehari-hari.

Ada beberapa alasan mengapa pelayanan bimbingan dan koseling

diperlukan dalam dunia pendidikan terutama dalam lingkup sekolah atau

madrasah. Alasan tersebut adalah:

Pertama, perkembangan IPTEK. Perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang demikian cepat menimbulkan perubahan-perubahan dalam

berbagai sendi kehidupan seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, industri dan

lain sebagainya. Di satu sisi, perkembangan IPTEK juga berdampak pada

berkembangnya sejumlah karier atau jenis lapangan pekerjaan tertentu. Di sisi

lain, perkembangan IPTEK akan membawa dampak pada timbulnya masalah

hubungan sosial, tenaga ahli, lapangan pekerjaan, pengangguran dan lain

sebagainya. Selain itu perkembangan IPTEK juga membawa dampak positif dan

negative. Seiring dengan hal tersebut, lajunya pertumbuhan penduduk juga

semakin menambah kompleksnya masalah.

Berbagai problem yang amat kompleks sebagai akibat perkembangan

IPTEK seperti disebutkan di atas, juga berpengaruh dalam dunia pendidikan

khususnya dalam lingkup sekolah. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tidak

dapat melepaskan diri dari situasi kehidupan seperti dikemukakan di atas, dan

memiliki tanggung jawab untuk membantu para siswa baik sebagai pribadi

maupun sebagai calon anggota masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan formal,

sekolah bertanggung jawab mendidik dan menyesuaikan diri dalam masyarakat

dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Melalui kegiatan
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pembelajaran di dalam kelas , sekolah belum cukup menyiapkan peserta didik

untuk terjun ke masyarakat secara berhasil. Peserta didik hendaknya dibantu agar

apa yang mereka terima dari sekolah dapat menjadi bekal guna menjadi anggota

masyarakat yang mandiri dan mampu menghadapi masalah-masalah yang

dihadapinya. Dalam kondisi seperti itu layanan bimbingan dan konseling sangat

dibutuhkan.

Kedua, makna dan fungsi pendidikan. Kebutuhan akan layanan bimbingan

dan konseling dalam pendidikan berkaitan erat dengan hakikat makna dan fungsi

pendidikan dalam keseluruhan aspek kehidupan. Selain itu kebutuhan layanan

pendidikan juga berkaitan erat dengan pandangan akan hakikat dan karakteristik

peserta didik. Hadirnya layanan bimbingan dan konseling dalam pendidikan

adalah apabila dipandang bahwa pandidikan merupakan upaya untuk mencapai

perwujudan manusia secara keseluruhan (kaffah). Dalam kaitan ini, GBHN

mengamanatkan bahwa hakikat pembangunan nasional Indonesia adalah

membangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh

masyarakat Indonesia. hal ini mengandung makna bahwa keberhasilan

pembangunan nasional terletak pada terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya

serta masyarakat Indonesia berdasarkan pancasila. Dengan demikian, unsur

manusialah yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional.

Pendidikan merupakan upaya untuk membentuk manusia agar menjadi manusia

dewasa.

Pengembangan kemampuan siswa secara optimal merupakan tanggung

jawab besar dari kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan
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pendidikan yang bermutu sangat penting untuk pengembangan peserta didik

sebagai manusia yang maju, mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan

dengan amanat yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 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 dan berilmu,

cakap dan kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab.3

Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya untuk membentuk manusia

yang lebih berkualitas (paripurna) dalam Islam bisa disebut insan kaffah dan insan

kamil, yaitu sosok yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat mengimplementasikan

iman, ilmu, dan amal serta zikir dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Makna dari penyataan di atas adalah bahwa inti tujuan pendidikan adalah

terwujudnya kepribadian yang optimal dari setiap peserta didik. Tujuan ini

pulalah yang ingin dicapai oleh layanan bimbingan dan konseling. Untuk

mencapai tujuan tersebut, setiap kegiatan pendidikan hendaknya diarahkan untuk

tercapainya pribadi-pribadi yang berkembang optimal sesuai potensi dan

karakteristiknya masing-masing. Guna mewujudkan pribadi yang berkembang

optimal, kegiatan pendidikan hendaknya bersifat menyeluruh dan tidak hanya

3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung:
Fokusmedia, 2003), h. 6-7.
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bersifat instruksional belaka, tetapi meliputi kegiatan yang menjamin bahwa

setiap peserta didik secara pribadi memperoleh layanan sehingga akhirnya dapat

berkembang secara optimal. Dalam kaitan ini, bimbingan dan konseling

mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendidikan; yaitu membantu

setiap pribadi peserta didik agar berkembang secara optimal.

Ketiga, guru. Tugas dan tanggung jawab utama guru sebagai pendidik

adalah mendidik sekaligus mengajar, yaitu membantu peserta didik untuk

mencapai kedewasaan. Dalam proses pembelajaran tugas utama guru selain

sebagai sebagai pengajar juga pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai

pembimbing perjalanan (journey), yang berdasarkan pengetahuan dan

pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini,

perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional,

kreatifitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Sebagai

pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu

perjalanan, menetapkan jalan yang harus di tempuh, menggunakan petunjuk

perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

peserta didik. Istilah perjalanan merupakan suatu proses belajar, baik di dalam

kelas maupun di luar kelas yang mencakup seluruh kehidupan.4

Pelayanan konseling di sekolah Indonesia, telah dirintis sejak tahun 1960-

an (Menteri P&K RI 1977). Sesuai dengan kurikulum 1975, layanan konseling

telah mulai diterapkan, yang dipertegas kembali oleh muatan kurikulum 1984.

Selanjutnya sejak tahun 1989, pasal 1, ayat 8, yang berbunyi “ tenaga pendidik

4.E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional : Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, cet. Pertama, 2005), h. 40-41.
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bertugas membimbing, mengajar dan melatih peserta didik”. Maka dapat

dipastikan bahwa pemberian layanan konseling di sekolah merupakan suatu

keharusan.5 Berdasarkan PERMENDIKBUD no 111 tahun 2014 pasal 1 ayat 1

yang berbunyi: “Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, objektif,

logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru

Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta

didik/Konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya.”6 Peraturan

Pemerintah Nomor 29/90, “Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada

siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan

merencanakan masa depan.7

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2, Surat

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) No. 026 tahun

1989, yang secara eksplisit menyatakan bahwa antara mengajar, dan

membimbing, sebagai tugas guru di sekolah harus seimbang dan sejajar (SK.

Menpan 1989), Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 (tentang pendidikan

dasar), dan no. 29 (tentang pendidikan menengah) Bab III yang menyatakan

bahwa bimbingan (konseling) merupakan batuan yang diberikan kepada siswa

dalam rangka upaya untuk menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan

merencanakan masa depan, yang dilaksanakan oleh guru dan konselor, serta

penjelasan peraturan pemerintah No. 29 tahun 1990 yang berisi: bimbingan dan

konseling berfungsi menentukan kepribadian siswa, dengan maksud untuk

5 Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta
Sinar Grafika, 1993), h. 34

6 Undang-Undang No. 111Tahun 2004, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta
Sinar Grafika, 3004), h. 2

7 http://antoniyuzar.wordpress.com/2010/05/13 bimbingan-dan-konseling/.
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mengenal kelebihan dan kekurangan yang ada padanya, bimbingan konseling

dalam rangka mengenal lingkungan, maksusdnya membantu siswa menyesuaikan

diri dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya serta alam yang ada, bimbingan

konseling dalam rangka merencanakan masa depan, dan menentukan sekolah

yang akan dimasuki, yang relevan dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki,

maka dapat disimpulkan bahwa pemberian layanan konseling bagi siswa di

sekolah secara hukum legal dan legitimated.

Pendidikan dan pengajaran, adimistrasi dan bimbingan merupakan

kegiatan yang saling menunjang satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan

pendidikan. Ketiganya merupakan kegiatan integral.

Untuk lebih memahi kedudukan bimbingan dan konseling dalam

program sekolah sebagai berikut

Untuk mencapai tujuan ini, maka disetiap sekolah ( SD sampai PT )

haruslah menyelenggarakan berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi

Kegiatan
Administrasi
Supervisi

Kegiatan Pendidikan
dan Pengajaran

Kegiatan Bimbingan
dan Konseling

Tujuannya:

Membentuk manusia yang
berkembang seoptimal
mungkin.
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kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan aspek akademik,

keterampilan, dan lain sebagainya. Agar kegiatan pendidikan dan pengajaran

dapat berjalan dengan lancar maka perlu untuk ditunjang adari kegiatan lain, yaitu

pengelolaan (Administrasi dan supervisi ). Semua kegiatan yang termuat dalam

kurikulum harus dilaksanakan secara menyeluruh agar tujuan pendidikan dapat

tercapai secara maksimal. Bimbingan dan konseling dijalankan disekolah dalam

rangka menunjang keberhasilan program pendidikan. Artinya, apapun yang

dilakukan dalam bimbingan merupakan usaha pendidikan. Terlebih dalam setiap

kurikulum yang lahir disebutkan wajibnya pelaksanaan bimbingan dan konseling.

Salah satu sekolah di Kabupaten Pesawaran yang berbasis agama Islam adalah

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pesawaran. Sekolah ini merupakan satu-satunya

lembaga pendidikan Islam formal yang ada di Kabupaten Pesawaran. Kehadiran

MAN Pesawaran sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, sekolah yang berstatus

Negeri, yang hanya satu-satunya berbasis Agama Islam, dan sekolah yang

diharapkan memberikan pencerahan bagi masyarakat di Kabupaten Pesawaran,

sekolah yang di harapkan masyarakat dapat membimbing anak-anaknya menjadi

anak-anak yang dapat menghadapi perkembangan IPTEK di saat ini yang semakin

meluas.

Berdasarkan hasil Pra Survey yang telah dilakukan di MAN di peroleh data

terdapat tiga permasalahan pokok yang menuntut adanya maksimalisasi

pemberdayaan layanan konseling bagi siswanya yaitu: 1). Pengembangan potensi

akademik, hal ini dapat terlihat pada banyaknya peserta didik yang semangat dan

militansi belajarnya dan kemauannya untuk mencapai hasil belajar yang maksimal
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semakin berkurang. Kemudian pada sisi lain banyaknya siswa-siswi yang merasa

kesulitan dalam menentukan bidang kajian/jurusan yang akan didalami yang

sesuai dan relevan dengan potensi, minat, kecenderungan dan gefted yang

dimilikinya. Dalam hal ini juga banyak dijumpai siswa yang pada dasarnya

mempunyai intelegensi tinggi dan prestasi yang meyakinkan, justru mengalami

penurunan prestasi yang drastis. Kasus yang berkenaan dengan pengembangan

potensi akademik di atas, diperparah oleh hubungan sosio-emosional siswa

dengan orang tua dan keluarga lainnya di rumah, yang kurang mendukung

program pembelajarannya, selain orang tua dan keluarga banyak di antara siswa

yang tidak dapat menahan emosi pubertasnya sehingga tidak jarang

mengakibatkan adanya kefrustasian dan berhenti sekolah baik karena orang tua

dan keluarga yang tidak mendukung juga karena hamil di luar nikah. 2).

Integritas moral. Dalam konteks integritas moral ini, yang melanda siswa MAN

Pesawaran di antaranya adalah, praktek perjudian, berkurangnya hormat kepada

orang tua, guru, dan sesama serta adanya kecenderungan di antara mereka untuk

mempergunakan waktu kosong dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti,

bermain flashtation, game on-line dan lain sebagainya. 3) adanya fenomena yang

ditemukan di lapangan, banyak siswa MAN Pesawaran yang bermasalah baik

masalah karir atau pemilihan spesialisasi maupun masalah moral, setelah

diberikan layanan konseling, yang secara teknis (teori) dan secara empiris

(lapangan) akan mampu menemukan solusi pemecahan masalahnya, dan mampu

untuk mengambil keputusan dengan baik dan tepat, ternyata malah sebaliknya.
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Selain permasalahan di atas, yang menjadi permasalahan sehingga

menguatkannya penelitian ini dilakukan adalah jumlah guru Bimbingan dan

Konseling yang sangat minim dari hasil pra survey peneliti menemukan bahwa

jumlah guru BK di lapangan sejumlah 4 ( empat ) orang guru, yang 3 orang guru

berasal dari latar belakang pendidikan guru BK, dan 1 orang guru berasal dari

latar belakang psikologi. Namun dapat memenejemen 741 siswa dengan baik dan

teratur, menurut peneliti jumlah siswa sebanyak 741 orang sangatlah banyak, bila

merujuk pada teori Ahmad Juntika dan Akur Sudinto dalam bukunya Manajemen

Bimbingan dan Konseling di SMA, bahwa tugas guru pembimbing (konselor) satu

di antaranya adalah melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah

siswa yang menjadi tanggung jawabnya kurang mencukupi dibanding dengan

jumlah siswa yang ada, dan seorang guru pembimbing dapat menangani lebih dari

50 orang siswa. Dengan menangani 150 orang siswa secara intensif dan

menyeluruh, berarti guru pembimbing telah menjalankan tugas wajib seorang

guru yaitu setara dengan 18 jam pelajaran seminggu. dari teori tersebut maka guru

bimbingan di MAN Pesawaran telah menjalankan tugas wajibnya yang 18 jam

atau mungkin sudah lebih juga dari 24 jam. Berdasarkan informasi (data) awal

tersebut, menurut peneliti perlu dilakukan penelitian secara mendalam (penelitian

kualitatif) untuk mengungkapkan, “Bagaimanakah  manajemen bimbingan dan

Konseling di MAN Pesawaran ?”
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B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini masalah

penelitian dibatasi pada manajemen bimbingan dan konseling di MAN

Kabupaten Pesawaran. Focus dan subfokus pada masalah: Perencanaan

Bimbingan dan Konseling, Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling, Evaluasi

pelaksanaan Bimbingan dan Konseling.

B. Rumusan Masalah / Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah

dalam penelitian ini terdiri dari perumusan masalah pokok dan perumusan sub

masalah pokok. Yang menjadi perumusan masalah pokok dalam penelitian ini

adalah : “Bagaimanakah Manajemen Bimbingan dan Konseling di MAN

Kabupaten Pesawaran?” sedangkan yang menjadi perumusan sub masalah pokok

yaitu:

1. Bagaimanakah perencanaan bimbingan dan konseling di MAN

Kabupaten Pesawaran?

2. Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan dan konseling di MAN

Kabupaten Pesawaran ?

3. Bagaimanakah evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di MAN

Kabupaten Pesawaran?
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C. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Perencanaan bimbingan dan konseling di MAN Kabupaten Pesawaran .

2. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di MAN Kabupaten Pesawaran.

3. evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di MAN Kabupaten

Pesawaran .

Adapun kegunaan yang diharapkan dari peneliti ini adalah :

1. Secara teoretis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan konseptual kepada lembaga

pendidikan bahwa implementasi manajemen pelayanan bimbingan dan konseling

sangat diperlukan untuk mempersiapkan mental siswa dalam menghadapi

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang Beriman dan

Taqwa (IMTAQ). Di samping itu, sebagai sumbangan ilmiah untuk memperkaya

khazanah ilmu administrasi pendidikan

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

1. Bahan masukan bagi kepala sekolah dalam implementasi manajemen

bimbingan dan konseling di MAN Kabupaten Pesawaran.

2. Bahan masukan bagi konselor dalam rangka meningkatkan intensitas

(kuantitas) dan kualitas proses pemberian bantuan konseling di MAN Kabupaten

Pesawaran .
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3. Sebagai masukan bagi Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran untuk

meningkatkan manajemen Bimbingan dan Konseling.

4. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat untuk

mengembangkan hasil penelitian ini di daerah lain.


