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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Pendidikan merupakan media dalam membangun kecerdasan dan 

kepribadian anak atau peserta didik menjadi manusia yang lebih baik. Oleh karena 

itu, pendidikan secara terus menerus dibangun dan dikembangkan agar 

menghasilkan lulusan yang diharapkan, maka perbaikan sumber daya manusia 

terus diupayakan melalui pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan, fungsi pendidikan nasional untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perdaban bangsa dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

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

jawab.   

Dalam mencapai tujuan tersebut peran dari stakeholder di sekolah sangat 

penting, demikian juga dengan peran bimbingan konseling.  Pendidikan yang 

bermutu, efektif atau ideal adalah yang mengintegrasikan tiga bidang kegiatan 

utamanya secara sinergi, yaitu bidang administratif dan kepemimpinan, bidang 

intruksional atau kurikuler, dan bidang bimbingan dan konseling 

(Kartadinata,2007).  Pendidikan yang hanya melaksanakan bidang administratif 

dan instruksional dengan mengabaikan bidang bimbingan dan konseling, hanya 

akan menghasilkan peserta didik yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, 

tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek kepribadian. 
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Secara fungsional, bimbingan dan konseling sangat signifikan sebagai 

salah satu upaya pendidikan untuk membantu individu mengembangkan diri 

secara optimal sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan tuntutan lingkungan.  

Bimbingan konseling bertolak dari prinsip membantu peserta didik agar mereka 

mampu menolong dirinya sendiri (Widodo,1997). Bimbingan dan konseling juga 

merupakan proses yang menunjang pelaksanaan program pendidikan di sekolah, 

karena itu program-program konseling meliputi aspek-aspek tugas perkembangan 

individu, dan hasil konseling menunjang keberhasilan pendidikan umumnya. 

Proses perkembangan individu tidak selalu berjalan secara mulus, atau steril dari 

masalah (Kartadinata, 2007).  Artinya proses perkembangan itu tidak selalu 

berjalan dalam alur linier, lurus, atau searah dengan potensi, harapan dan nilai-

nilai yang dianut.  Hal ini disebabkan peserta didik sebagai individu sedang 

berada dalam proses berkembang atau menjadi (becoming), yaitu berkembang ke 

arah kematangan atau kemandirian.  

  Harapannya dengan layanan bimbingan dan konseling peserta didik 

dibantu agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya dengan baik. 

Beberapa di antara kebutuhan-kebutuhan yang harus kita perhatikan ialah 

kebutuhan: a) memperoleh kasih sayang, b) memperoleh harga, c) untuk 

memperoleh pengharapan yang sama, d) ingin dikenal, e) memperoleh prestasi 

dan posisi, f) untuk dibutuhkan orang lain, g) merasa bagian dari kelompok, h) 

rasa aman dan perlindungan diri, i) untuk memperoleh kemerdekaan diri Maslow 

dalam (PPPPTK,2012). Pengenalan terhadap jenis dan tingkat kebutuhan peserta 

didik sangat diperlukan dalam usaha membantu mereka dan sekolah mempunyai 
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tanggung jawab yang besar dalam membantu peserta didik agar mereka berhasil 

dalam belajar. 

Dalam mewujudkan harapan tersebut di atas, maka peran konselor 

sangatlah penting.  Keberadaan konselor di sekolah sejajar dengan guru.  Dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 1 butir 6 dijelaskan bahwa “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, 

instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”.  Melalui keilmuan inilah 

konselor akan menguasai dengan baik kaidah-kaidah keilmuan pendidikan sebagai 

dasar dalam memahami peserta didik (sebagai sasaran pelayanan konseling) dan 

memahami seluk beluk proses pembelajaran yang akan dijalani peserta didik 

melalui pelayanan konseling.  Oleh karenanya, konselor sebagai pendidik diberi 

label sebagai agen pembelajaran. Dengan demikian seorang konselor diharapkan 

dapat menjalankan tugas bimbingan dan konseling sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Ada pun tugas dari  konselor adalah: a) memasyarakatkan bimbingan 

konseling (BK) kepada segenap warga sekolah, b) membimbing peserta didik 

minimal 150 orang, c) menyusun program semesteran, satuan layanan BK, d) 

membuat agenda harian, rekap bulanan, e) melaksanakan program satuan layanan 

BK, satuan kegiatan pendukung BK, f) menilai proses dan hasil pelaksanaan 

satuan layanan dan kegiatan pendukung BK, g) mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan layanan BK kepada koordinator BK dan kepala sekolah ( Proxsis, 

2011). Sejalan dengan hal tersebut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
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Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Konselor dijelaskan bahwa kompetensi guru bimbingan konseling atau konselor 

mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

 Kaitan bimbingan konseling dengan sisitem penjaminan mutu pendidikan, 

bahwa sistem manajemen di sekolah berperan amat penting bagi keberhasilan 

kegiatan bimbingan konseling secara menyeluruh dan bermutu.  Hal ini sejalan 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Nasional.  Dalam pasal 1 disebutkan bahwa: 

Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistematik terpadu oleh satuan atau 

program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah 

daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan 

kehidupan bangsa melalui pendidikan.  Penjaminan mutu juga dituangkan dalam 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  

Dalam pasal 91 ayat (1): Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non 

formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, dalam pasal 91 ayat 3 

dinyatakan bahwa: Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau 

melampaui Standar Nasional  Pendidikan. 

Dalam upaya optimalisasi  layanan bimbingan dan konseling SMA Negeri 

5 Malang sudah melaksanakan sistem penjaminan mutu dengan menggunakan 

sistem manajemen ISO 9001: 2008. Manajemen merupakan serangkaian kegiatan 

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan, serta 

mengembangkan terhadap segala upaya dalam mengatur, memberdayakan 

sumberdaya manusia, sarana  prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 



 

 

5 

 

adalah sebuah standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang diakui 

secara internasional versi tahun 2008. ( Lembaga Bantuan Manajemen Bandung, 

2000).  Landasan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu 

ISO  9001:2008 ini menerapkan proses manajemen yang disebut dengan proses 

Plan-Do-Check-Action (P-D-C-A) seperti yang disampaikan (Deming’s dalam 

Prabowo,2009).  Landasan ini juga dikenal dengan Rencanakan-Lakukan-Periksa-

Tindaki (PDCA) yang dapat diterapkan pada semua proses.  Dalam panduan 

Sistem Manajemen ISO 9001:2008 ini terdapat pada kalusul 8 yaitu pengukuran, 

analisis dan peningkatan (Proxsis,2011).  

Kenyataan yang ada, di SMA Negeri 5 Malang pelaksanaan bimbingan 

dan konseling masih belum maksimal dengan indikator sebagai berikut: 

Pertama, dalam sasaran mutu periode 2011 sampai 2012 disebutkan 

meningkatkan kegiatan layanan peserta didik sekurang-kurangnya 50% dari 

jumlah peserta didik sebanyak 978.  Kenyataannya sasaran mutu tersebut hanya 

tercapai  40%  dari 391 peserta didik, sehingga sasaran mutu belum tercapai.   

Kedua, dalam pelaksanaan praktik layanan orientasi konselor belum 

banyak dilibatkan utamanya pada saat masa orientasi peserta didik baru, padahal 

seharusnya di awal peserta didik masuk, konselor harus banyak dilibatkan karena 

salah satu tugasnya memberikan praktik layanan orientasi. 

Ketiga, peserta didik di SMA Negeri 5 Malang  berjumlah 978,  jumlah 

konselor 4 orang.  Untuk standar jumlah bimbingan setiap konselor rata-rata 150 

peserta didik.  Dengan kondisi ini maka beban kerja konselor cukup berat dan hal 

ini menyebabkan  dalam layanan bimbingan dan konseling kurang maksimal. 
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Keempat, di SMA Negeri 5 Malang konselor dalam kegiatan belajar 

mengajar tidak mendapatkan jam mengajar (tatap muka) di kelas, maka hal ini 

menyebabkan proses bimbingan kurang maksimal, dikarenakan jam istirahat yang 

pertama hanya 15 menit, dan 30 menit istirahat kedua (untuk sholat dan makan) 

maka, dengan kondisi ini kesempatan konselor untuk melaksanakan bimbingan 

dan konseling terkendala waktu. 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perlu diadakan 

penelitian yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan Konseling Praktik Layanan 

Orientasi dan Informasi Berdasarkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di 

SMA Negeri 5 Malang. 

 

1.2.    Rumusan Masalah 

Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 menggunakan landasan yang 

disebut siklus PDCA, organisasi yang melaksanakan SMM ISO harus 

menggunakan siklus tersebut, tanpa siklus PDCA maka sistem manajemen mutu 

tidak akan berjalan.  Berdasarkan hal tersebut dan  latar belakang masalah di atas, 

maka perumusan masalah pada penelitian  ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Bagaimana rencana kerja praktik bimbingan konseling layanan orientasi dan 

informasi berdasarkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di SMA 

Negeri 5 Malang? 

b. Bagaimana pelaksanaan rencana kerja praktik bimbingan konseling layanan 

orientasi layanan informasi berdasarkan sistem manajemen mutu ISO 

9001:2008 di SMA Negeri 5 Malang? 
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c. Bagaimana monitoring dan evaluasi baik internal maupun eksternal dalam 

pelaksanaan praktik bimbingan konseling layanan orientasi dan layanan 

informasi berdasarkan sistem manajemen mutu IS0 9001:2008 di SMA Negeri 

5 Malang? 

d. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja praktik 

bimbingan  konseling layanan orientasi dan informasi berdasarkan sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2008 di SMA Negeri 5 Malang? 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang berjudul 

Pelaksanaan Praktik Bimbingan Konseling Layanan Orientasi dan Informasi 

Berdasarkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di SMA Negeri 5 Malang 

mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan dan menganalisis rencana kerja praktik bimbingan konseling 

layanan orientasi dan informasi berdasarkan sistem manajemen mutu ISO 

9001:2008 di SMA Negeri 5 Malang. 

b. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja praktik 

bimbingan  konseling layanan orientasi dan informasi berdasarkan sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2008  di SMA Negeri 5 Malang.  

c. Mendeskripsikan dan menganalisis monitoring serta evaluasi internal maupun  

eksternal praktik bimbingan konseling layanan orientasi dan informasi     

berdasarkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di SMA Negeri 5 

Malang. 
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d. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja praktik bimbingan konseling layanan orientasi dan informasi 

berdasarkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008  di SMA Negeri 5 

Malang. 

 

1.4.  Manfaat  Penelitian  

Penelitian yang dilakukan ini akan bermanfaat khususnya untuk SMA 

Negeri 5 Malang dan umumnya untuk sekolah-sekolah yang menerapkan sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2008. 

a. Manfaat untuk SMA Negeri 5 Malang 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan sumber kajian  

dalam pelaksanaan praktik bimbingan dan konseling dengan menerapkan 

Sistem  Manajemen Mutu ISO 9001:2008, sehingga akan meningkatkan 

pelayanan pelanggan dan menjadikan SMA Negeri 5 Malang lebih 

bermutu dan berkualitas. 

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kepala 

Sekolah dalam membuat dan merumuskan kebijakan pelaksanaan 

Manajemen Mutu IS0 9001:2008 untuk layanan bimbingan konseling di 

SMA Negeri 5 Malang. 

b. Manfaat untuk pihak-pihak lain.  

1) Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta dijadikan referensi 

bagi sekolah-sekolah lain dalam melaksanakan sistem manajemen mutu 

ISO 9001:2008 khususnya untuk layanan bimbingan konseling dalam 

praktik layanan orientasi dan praktik layanan informasi.  
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2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti lain 

yang ingin melakukan penelitian sejenis. 

 

 

 

1.5.  Pemmbatasan Masalah 

Dalam penelitian ini tidak semua Pelaksanaan Bimbingan Konseling 

berdasarkan Sistem Manajemen ISO 9001:2008 diteliti, tetapi hanya meneliti  

praktik layanan orientasi dan praktik layanan informasi, dikarenakan kedua 

layanan ini peneliti anggap penting dibanding layanan-layanan lain. Layanan 

orientasi dan informasi akan menentukan peserta didik untuk memasuki 

lingkungan baru yang nantinya sangat menentukan kualitas peserta didik. 

Penlitian ini dalam manajemen mutu ISO masuk ke dalam klausul 8 (pengukuran, 

analisa dan peningkatan).  Bimbingan dan konseling mempunyai beberapa sasaran 

layanan yang terdiri dari : a) praktik layanan orientasi. b) praktik layanan 

informasi. c) praktik layanan penempatan dan penyaluran. d) praktik layanan 

penguasaan konten. e) praktik layanan konseling individual. f) praktik layanan 

bimbingan kelompok. g) praktik layanan kelompok. h) praktik layanan konsultasi. 

i) praktik layanan mediasi  (PPPPTK BK,2012).  Lebih lanjut dikatakan oleh 

(Prayitno,2009) bahwa pembagian layanan  bimbingan dan konseling hanya tujuh 

layanan, dan adanya kegiatan penunjang.   Menurut peneliti  kegiatan penunjang 

tersebut bukan merupakan bentuk layanan, karena hanya sebagai fasilitas yang 

memang seharusnya ada di dalam setiap layanan.   
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Dari beberapa layanan di atas yang menjadi fokus penelitian ini adalah 

Pelaksanaan Praktik Bimbingan Konseling Layanan Orientasi dan Informasi. 

Berdasarkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, dengan fokus yang pada 

manajemen ISO ada di klausul 8 (delapan).   

Penelitian dengan fokus masalah tersebut dengan alasan bahwa kedua 

layanan ini sangat diperlukan baik pada saat peserta didik masuk sebagai peserta 

didik baru maupun pada saat peserta didik memilih program atau jurusan, serta 

pada saat peserta didik akan lulus, di samping itu layanan orientasi diperlukan 

untuk  mengenalkan visi dan misi sekolah yang dalam hal ini SMA Negeri 5 

Malang mempunyai visi, unggul dalam mutu, berimtaq, berbudaya dan mampu 

bersaing di era global, adapun salah satu misinya adalah menumbuhkembangkan 

sikap peduli/sadar lingkungan melalui pembelajaran yang berkelanjutan. 

 

1.6. Penegasan Istilah 

  Penelitian yang dilakukan adalah Pelaksanaan Praktik Bimbingan 

Konseling   Layanan Orientasi dan Informasi Berdasarkan ISO 9001:2008 di 

SMA Negeri 5 Malang.  Agar tidak terjadi salah persepsi dalam memahami istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa 

penegasan sebagai berikut :  

a. Pelaksanaan  Praktik Bimbingan Konseling 

   Adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan 

maupun kelompok  dengan tujuan membantu peserta didik mengembangkan 

diri secara optimal sesuai dengan kemampuan dasar, bakat dan latar belakang 

yang dimiliki. Dalam kaitan ini bimbingan konseling membanti peserta didik 
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agar menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya dan memiliki wawasan 

serta menjadi pribadi yang mandiri dan mampu mewujudkan harapnnya secara 

optimal. Dengan demikian tujuan bimbingan konseling setiap individu bisa 

berbeda.   

b. Layanan Orientasi  

          Adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan 

peserta didik baru. Pelayanan orientasi ini dilakukan pada awal program 

pelajaran baru dengan materi yang mencakup organisasi sekolah, program 

bimbingan konseling, program ekstrakurikuler, fasilitas atau sarana prasarana, 

dan tata tertib sekolah (PPPTK,2012). 

c. Layanan informasi 

  Adalah layanan yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang 

berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik (PPPTK,2012)  Hal 

ini dilakukan baik melelui komunikasi langsung, maupun tidak langsung 

(melalui media cetak atau elektronik, seperti : buku, brosur, leaflet, majalah, 

dan internet).  

 

d. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008  

    Adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi 

berkaitan dengan sasaran yang akan dicapai dengan komitmen anggota untuk 

melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam manajemen 

(Prabowo,2009). Jadi kunci dari manajemen mutu ini adalah komitmen dari 

anggota organisasi untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya. 
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 Pelaksanaan  praktik bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan 

untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan 

berkembang secara optimal, dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, 

bimbingan belajar dan bimbingan karier, melalui berbagai jenis layanan dan 

kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku (SISDIKNAS no 

20 tahun 2003). 


