
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat berperan penting dalam kehidupan, dalam masa 

modern ini telah banyak tehnologi-tehnologi yang berkembang pesat, dan 

manusia mulai menciptakan berbagai alat untuk mempermudah pekerjaan sehari-

hari, demi terciptanya sebuah penemuan itu manusia memulainya dari sebuah 

pendidikan, karena pendidikan itu sendiri merupakan suatu pembelajaran yang 

diturunkan oleh satu orang kepada orang lain untuk memulai suatu gagasan 

berpikir tentang cara orang berpikir yang biasa dilakukan melalui pengajaran, 

pelatihan, penelitian, maka pendidikan merupakan suatu keharusan dalam 

kehidupan untuk menunjang serta membekali kita dalam kehidupan. Menurut 

pendapat Suwarno (2006:19) bahwa pendidikan adalah hasil peradaban suatu 

bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa yang berfungsi 

sebagai filsafat pendidikannya; suatu cita-cita atau tujuan yang menjadi motif; 

cara suatu bangsa berpikir dan berkelakuan, yang dilangsungkan turun temurun 

dari generasi ke generasi. 

Pendidikan erat kaitannya dengan peran seorang guru sebagai pendidik 

dan konseling, seperti yang kita tahu bahwa tugas utama seorang guru adalah 

sebagai Pendidik, Pengajar, Pembimbing, Pengarah, Pelatih, Penilai, dan 

melakukan kegiatan evaluasi. Suryosubroto (2009:18) mengemukakan guru 

sebagai pendidik bertugas sebagai medium agar anak didik dapat mencapai 

tujuan pendidikan yang telah di rumuskan. Agar pendidik berfungsi sebagai 

medium yang baik dalam menjalankan kegiatan pendidikan, ia harus melakukan 

beberapa peranan diantaranya: a). ia wajib menemukan pembawaan yang ada 

pada anak didik dengan jalan: observasi, wawancara, pergaulan, angket dan 

sebagainya. b). ia wajib berusaha menolong anak didik dalam perkembangannya, 

agar pembawaan buruk tidak berkembang dan sebaliknya pembawaan yang baik 

dapat berkembang dengan subur mendekati puncak kemungkinannya, dengan 

menyiapkan lingkungan yang diperlukan. c). ia wajib menyiapkan jalan terbaik 
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dan menunjukkan agar perkembangan yang tepat. d). ia wajib setiap waktu 

mengadakan evaluasi untuk mengetahui apakah perkembangan anak didik dalam 

usaha mencapai pendidikan sudah berjalan seperti yang diharapkan. Tidak hanya 

itu, guru juga dituntut untuk bisa memberikan bimbingan konseling khususnya 

bagi guru kelas. Pentingnya bimbingan konseling bagi siswa sekolah dasar untuk 

membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kehidupan social, 

kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Karena itu, struktur 

kurikulum yang dikembangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) mencakup tugas bimbingan konseling pada pengembangan diri peserta 

didik. 

Bimbingan Konseling sebagai bentuk upaya guru untuk membantu siswa 

dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada siswa. Dan permasalahan 

yang sering terjadi pada siswa adalah permasalahan dalam belajar, kebanyakan 

siswa kerap mengalami kesulitan dalam belajar seperti timbulnya rasa malas 

karena lebih suka bermain, dan kurangnya dorongan/ motivasi dari keluarga dan 

lingkungan sekitar. Dari permasalahan yang sering dialami siswa guru melakukan 

berbagai cara untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh siswa dengan 

cara melakukan bimbingan dan konseling kepada siswa tersebut. 

Penyelenggaraan program guru BK di sekolah dasar masih jarang 

ditemui, hal itu dikarenakan masih sedikitnya jurusan sekolah tinggi di bidang 

bimbingan konseling sehingga masih minim lulusan dari bimbingan konseling. 

Selain itu banyak pula SD yang sarana prasarana kurang memadai termasuk 

tenaga pendidiknya (guru) karena banyaknya guru-guru lama yang sudah 

pensiun. Kebanyakan SD yang sudah memiliki guru BK adalah dari SD tertentu 

(Unggulan).  

Wawancara hari Jumat, 27 Januari 2017 pada saat penyelenggaraan 

program Bimbingan Konseling yang dilaksanakan oleh guru kelas, dimana guru 

kelas tersebut merangkap tugas selain menjadi guru kelas juga sebagai guru BK 

bagi peserta didiknya. SD Muhammadiyah 13 Surakarta belum memiliki guru 

khusus BK. Adapun permasalahan yang terjadi di sana adalah 5 dari 10 siswa 

kelas IV memiliki kekhususan tersendiri dari teman-temannya baik dari latar 
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belakang keluarga maupun lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara, siswa 

khusus tersebut mengalami permasalahan dalam belajar, ia sulit sekali menerima 

pelajaran dengan baik dan suka bertindak sesukanya sendiri di dalam kelas 

meskipun kegiatan belajar mengajar masih berlangsung. Dari satu siswa khusus 

tersebut bertambahlah siswa lain yang terpengaruh dengan pembawaan siswa 

khusus tersebut, sehingga siswa di kelas IV menjadi sulit dikendalikan. Guru 

kelas/ wali kelas IV yang merangkap menjadi BK pernah memanggil wali dari 

siswa khusus itu untuk melakukan penyelidikan penyebab siswa khusus tersebut 

susah sekali diatur. Ternyata setelah diselidiki memang orang tua dari siswa 

tersebut tidak memperdulikan perkembangan anaknya dan sering membiarkan 

anak melakukan semua hal yang ia sukai tanpa diberi arahan maupun bimbingan. 

Dari penyelidikan tersebut guru kelas/ guru yang merangkap BK berupaya 

mendatangi kawasan tempat siswa itu tinggal. Guru melakukan wawancara 

dengan tetangga dekat rumah siswa khusus tersebut, dimana tetangga tersebut 

mengatakan bahwa dari keluarga siswa khusus orang tuanya memiliki riwayat 

buruk (pernah menjadi preman dan pernah tertangkap polisi karena kasus 

pencurian), tidak hanya itu, orang tua anak tersebut juga dikenal warga sebagai 

pemabuk, dan lain-lain. Tidak heran anak khusus tersebut menjadi sulit 

dikendalikan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian 

tentang peran guru kelas yang merangkap menjadi guru BK dalam mengatasi 

permasalahan yang dialami oleh siswa/ proses pelaksanaan BK, kendala apa saja 

yang dialami oleh guru, solusi dari permasalahan tersebut. Diharapkan penelitian 

ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca dan memberikan motivasi bagi 

pembaca, bagi siswa, dan bagi guru SD yang SD tersebut belum memiliki guru 

BK sehingga dapat menjadi acuan untuk guru kelas merangkap menjadi guru BK 

untuk memajukan kualitas pendidikan Bangsa. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya 

yaitu : 

1. Bagaimana peran guru kelas dalam melaksanakan BK di SD Muhammadiyah 

13 Surakarta? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk bimbingan konseling dilakukan oleh guru kelas 

dalam melaksanakan BK di SD Muhammadiyah 13 Surakarta? 

3. Bagaimana kendala yang dihadapi guru kelas dalam pelaksanaan BK di SD 

Muhammadiyah 13 Surakarta? 

4. Bagaimana upaya guru kelas dalam pelaksanaan BK di SD Muhammadiyah 

13 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti memiliki 

beberapa tujuan yaitu untuk mendeskripsikan: 

1. Peran guru kelas dalam melaksanakan BK di SD Muhammadiyah 13 

Surakarta. 

2. Bentuk-bentuk bimbingan konseling dilakukan oleh guru kelas dalam 

melaksanakan BK di SD Muhammadiyah 13 Surakarta. 

3. Kendala yang dihadapi guru kelas dalam pelaksanaan BK di SD 

Muhammadiyah 13 Surakarta. 

4. Upaya guru kelas dalam pelaksanaan BK di SD Muhammadiyah 13 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Kepala Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepala 

sekolah untuk dapat melakukan supervisi terhadap guru dalam 

menyelenggarakan BK. 
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2. Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberikan wawasan 

bagi guru dalam memotivasi siswa yang malas dalam belajar, serta 

meningkatkan kesadaran guru akan perlunya memotivasi siswa dalam 

pembelajaran. 

3. Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran baru bagi 

siswa agar lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar. Jika siswa 

bersemangat dan berantusias dalam belajar maka hasil prestasi siswa sendiri 

akan mengalami peningkatan. 

4. Peneliti berikutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti berikutnya dalam meneliti tentang peran guru kelas 

dalam membimbing siswa. 


