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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam 

rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan 

masa depan. Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah 

No. 29 tahun 1990, yang menyebutkan bahwa yang termaksud dalam 

kurikulum SMU tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling. 

Maksud dari dilaksanakannya bimbingan dalam rangka menemukan pribadi 

adalah agar peserta didik mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, 

serta menerima secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri 

lebih lanjut. Adapun maksud dari bimbingan dalam rangka mengenal 

lingkungan adalah agar peserta didik mengenal obyektif lingkungan, baik 

lingkungan sosial dan Iingkungan fisik dan menerima berbagai kondisi 

lingkungan itu secara positif dan dinamis. 

Terkait dengan adanya pemberlakuan kurikulum 2013, arahan yang 

tertuang dalam Pasal 4 (3) UU No. 20/2003, menekankan bahwa 

pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah merupakan proses 

pemberdayaan dan pembudayaan. Atas dasar hal tersebut prinsip 

pelaksanaan bimbingan dan konseling tidak sekedar menyelenggarakan 

fungsi-fungsi inreach tetapi juga melaksanakan fungsi outreach yang 
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berorientasi pada penguatan daya dukung lingkungan perkembangan sebagai 

lingkungan belajar. Kolaborasi antara guru bimbingan dan konseling/konselor 

dengan guru mata pelajaran harus terjadi dalam konteks yang lebih luas. 

Perluasan kolaborasi tersebut mencakup: (1) kolaborasi dengan orang 

tua/keluarga, (2) kolaborasi dengan dunia kerja dan lembaga pendidikan, (3) 

“intervensi” terhadap institusi terkait lainnya dengan tujuan membantu 

perkembangan peserta didik (Depdiknas, 2008: 47). 

Pendidikan yang berkualitas merupakan pendukung utama bagi 

terciptanya sasaran pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas. Hal 

yang dimaksud dengan pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang 

tidak sekedar dilakukan melalui transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, 

melainkan pendidikan yang didukung dengan peningkatan profesionalitas dan 

sistem manajemen tenaga kependidikan serta pengembangan kemampuan 

peserta didik sehingga mereka mampu menolong diri sendiri dalam memilih 

dan mengambil keputusan demi pencapaian cita – citanya. 

Kemampuan untuk menolong diri sendiri dalam memilih dan 

mengambil keputusan demi pencapaian cita – citanya tersebut tidak hanya 

meyangkut aspek akademis, melainkan menyangkut aspek-aspek lainnya. 

Aspek-aspek tersebut di antaranya meliputi aspek perkembangan pribadi, 

sosial, kematangan intelektual, dan sistem nilai peserta didik.  

Berkaitan dengan pemikiran tersebut, dapat dilihat bahwa pendidikan 

yang berkualitas di Sekolah Menengah adalah pendidikan yang dapat 
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mengantarkan peserta didik pada pencapaian standar akademis yang 

diharapkan dalam kondisi perkembangan diri yang sehat dan optimal. 

Karakteristik peserta didik di Sekolah menengah pada dasarnya adalah 

adalah para remaja yang memiliki karakteristik sebagai remaja, memiliki 

kebutuhan, dan tugas-tugas perkembangan yang harus dapat dipenuhinya. 

Guna mencapai standar kemampuan profesional/ akademis dan tugas-tugas 

perkembangan tersebut, diperlukan kerja sama yang harmonis antara para 

pengelola dan pelaksana manajemen pendidikan, pengajaran dan bimbingan 

sebab ketiganya merupakan bidang-bidang utama dalam pencapaian tujuan 

pendidikan. 

Dikaitkan dengan permasalahan akademis, permasalahan yang 

dihadapi siswa tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan 

mempergunakan kekuatan kognitif atau logika berpikir saja. Hal ini 

dikarenakan bahwa permasalahan yang muncul tersebut kerap kali berkaitan 

dengan adanya pertentangan emosi (afeksi) siswa. Hal ini dapat dicontohkan 

dengan permasalahan yang berkaitan dengan masalah pemilihan jurusan. 

Permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan jurusan tersebut tidak bisa 

diselesaikan hanya dengan melihat hasil kogitif siswa melalui nilai rapor, 

melainkan juga harus dilihat aspek kepribadian, minat, bakat dan keadaan 

lingkungan siswa tersebut. 

Salah satu program layanan bimbingan konseling yang dibutuhkan bagi 

siswa kelas XII adalah layanan sosial. Layanan ini bertujuan agar siswa dapat 
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(1) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karier, serta 

kehidupannya pada masa yang akan datang; (2) mengembangkan seluruh 

potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin; (3) menyesuaikan diri 

dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan 

kerjanya, dan (4) mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam 

studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, ataupun 

lingkungan kerja (Thohirin, 2009: 8). Hal ini dilandasi adanya pemikiran bahwa 

siswa kelas XII nantinya akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi dan terjun ke masyarakat bilamana tidak mampu melanjutkan 

pendidikannya.  

Mengacu pada Pasal 1 ayat 6 UU No 20 /2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa konselor sebagai salah satu kualifikasi 

pendidik. Pengakuan legal atas keberadaan konselor dalam sistem pendidikan 

nasional merupakan puncak keberhasilan dalam profesi. Pengakuan ini 

semestinya ditindaklanjuti dengan melakukan standarisasi profesi, agar 

keberadaan konselor di sekolah menjadi lebih baik dan diakui baik secara 

vertikal maupun horizontal. 

Kenyataan di lapangan Layanan Bimbingan dan konseling di Sekolah 

masih harus banyak berjuang untuk lebih menegakkan citra profesinya, 

karena ada beberapa kenyataan yang menjadi penghambat dalam 

mengembangkan layanan bimbingan dan konseling yang lebih baik, dari citra 
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polisi sekolah hingga guru yang tidak  punya pekerjaan memang  harus segera 

dihilangkan dalam profesi guru Bimbingan dan konseling. 

Beberapa hal yang masih menjadi catatan sumbang atas  profesi guru 

bimbingan konseling di  sekolah antara lain adalah sebagai berikut: 1) Belum 

optimalnya pemahaman tentang fungsi dan tugas guru bimbingan dan 

konseling oleh seluruh elemen sekolah, sehingga memunculkan tafsiran tugas 

yang bermacam-macam bahkan menyimpang dari fungsi dan tugas yang 

benar; 2) Belum optimalnya keberfihakan manajemen sekolah menuju 

pelayanan bimbingan dan konseling yang ideal (Suyoto, dkk., 2012: 7).  Hal ini 

berdampak pada adanya anggapan bahwa tugas-tugas Bimbingan dan 

konseling seringkali oleh banyak kalangan dianggap mudah maka akhirnya 

ditugaskan sebagai guru BK. 

Layanan bimbingan sosial yang diberikan bagi siswa kelas XII di SMA 

Negeri Sukodono, Sragen dianggap sudah sangat baik. Pelaksanaan layanan 

dilakukan secara terpadu dan terintegrasi guna mempersiapkan siswa untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pun untuk terjun ke 

masyarakat. 

Pelayanan yang diberikan bagi siswa sudah memenuhi standar sesuai 

SKL yang mencakup 11 aspek pelayanan. Ke sebelas aspek pelayanan tersebut 

tercakup dalam tiga dimensi tujuan yang terdiri dari: (1) dimensi pengenalan/ 

penyadaran; (2) dimensi akomodasi; dan (3) dimensi tindakan (Sudrajat, 2010: 

2).  
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Adapun aspek-aspek pelayanan tersebut menurut Depdiknas terdiri 

dari: (1) aspek landasan hidup religius; (2) aspek landasan perilaku etis; (3) 

aspek kematangan emosi; (4) aspek kematangan intelektual; (5) aspek 

kesadaran tanggung jawab sosial; (6) aspek kesadaran gender; (7) aspek 

pengembangan diri; (8) aspek perilaku kewirausahaan (kemandirian perilaku 

ekonomis); (9) aspek wawasan dan kesiapan karier; (10) aspek kematangan 

hubungan dengan teman sebaya; dan (11) aspek kesiapan diri untuk menikah 

dan berkeluarga (hanya untuk SLTA ) (Depdiknas, 2008: 14).  

Kenyataan di lapangan mengiindikasikan bahwa ke sebelas aspek 

layanan tersebut di atas belum semuanya dilaksanakan secara optimal. 

Beberapa di antaranya adalah aspek kesadaran gender, perilaku 

kewirausahaan, dan aspek wawasan dan kesiapan karier. Berpijak dari hal 

tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengelolaan layanan sosial dalam 

Bimbingan dan Konseling. Dengan demikian maka hasil yang diperoleh dapat 

dipergunakan untuk dijadikan percontohan bagi sekolah-sekolah lainnya yang 

ada di Kabupaten Sragen. 

B. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang penelitian di atas, maka fokus dalam 

penelitian ini adalah tentang pengelolaan bimbingan sosial siswa kelas XII IPA 

SMA NEGERI 1 Sukodono Sragen. Fokus tersebut selanjutnya dijabarkan ke 

dalam sub fokus berikut 
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1. Bagaimana perencanaan layanan bimbingan sosial dalam bimbingan dan 

konseling bimbingan bagi siswa kelas XII IPA SMA NEGERI 1 Sukodono 

Sragen dilaksanakan? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan layanan bimbingan sosial bagi siswa kelas XII 

IPA SMA NEGERI 1 Sukodono Sragen? 

3. Bagaimanakah umpan balik pelaksanaan bimbingan sosial pada siswa 

kelas XII IPA SMA NEGERI 1 Sukodono Sragen? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus dan sub fokus penelitian di atas, maka tujuan 

umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan 

bimbingan sosial siswa kelas XII IPA SMA NEGERI 1 Sukodono Sragen. Adapun 

tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. perencanaan layanan bimbingan sosial dalam bimbingan dan konseling 

bimbingan bagi siswa kelas XII IPA SMA NEGERI 1 Sukodono Sragen 

dilaksanakan. 

2. pelaksanaan layanan bimbingan sosial bagi siswa kelas XII IPA SMA NEGERI 

1 Sukodono Sragen. 

3. umpan balik pelaksanaan bimbingan sosial pada siswa kelas XII IPA SMA 

NEGERI 1 Sukodono Sragen. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis 

maupun secara teoretis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumbangan 

informasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen mengenai upaya 

sekolah dalam pemberian layanan sosial bagi siswa melalui program 

bimbingan dan konseling. 

b. Sebagai gambaran bagi instansi terkait, khususnya para guru 

Bimbingan dan Konseling mengenai upaya sekolah dalam pelaksanaan 

layanan Program Bimbingan dan Konseling. 

2. Manfaat Teoretis 

a. Memberikan sumbangan wawasan bagi penelitian selanjutnya pada 

Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menerapkan teori dan 

mendapatkan gambaran dan pengalaman praktis dalam penelitian 

mengenai manajemen bimbingan dan konseling. 


