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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pendidikan dasar umum adalah untuk meningkatkan pengetahuan 

siswa untuk melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi dan untuk 

mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu, teknologi dan 

kesenian (Depdiknas, 2003: 49). Jika dilihat dari tujuan pendidikan umum 

tersebut pendidikan  mencakup bidang yang sangat luas, yang kesemuanya 

tertuju kepada pengembangan siswa yang pada perkembangannya banyak 

mengalami permasalahan. 

        Problem-problem yang dialami siswa di sekolah seringkali tidak dapat 

dihindari, walaupun dengan pengajaran yang baik sekalipun. Hal ini bukan saja 

ditimbulkan oleh sekolah itu sendiri akan tetapi lebih banyak dialami oleh siswa 

di luar sekolah. Sehubungan dengan itu, problem-problem yang dialami siswa 

tidak boleh dibiarkan begitu saja. Apabila misi sekolah adalah menyediakan 

pelayanan yang luas untuk secara efektif membantu siswa mencapai tingkat-

tingkat perkembangan dan mengatasi permasalahan, maka segenap kegiatan dan 

kemudahan yang dilaksanakan sekolah hendaknya terarah ke sana. Di sinilah 
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dirasakan perlunya pelayanan bimbingan  dan konseling di samping kegiatan 

pengajaran. 

Dalam rangka optimalisasi peserta didik, bimbingan dan konseling 

diperlukan di setiap lembaga pendidikan. Mengandalkan guru saja belum 

cukup. Siswa perlu mendapat perhatian dan bimbingan dari berbagai pihak 

termasuk konselor untuk dapat menyingkirkan segala hambatan, baik persoalan 

pribadi, sosial maupun persoalan-pesoalan lain yang datang dari berbagai sudut 

kehidupan (Rahman, 2003: 4). 

Dalam tugas pelayanan yang luas, bimbingan dan konseling di sekolah 

adalah pelayanan untuk semua siswa yang mengacu pada keseluruhan 

perkembangan mereka, untuk mewujudkan manusia seutuhnya. Sehingga 

layanan bimbingan dan konseling perlu dipadukan ke dalam pendidikan secara 

menyeluruh, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar sebagaimana di 

SD  menggunakan Pola 17 Bimbingan dan Konseling (Pola 17-BK), yang 

menyatakan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling adalah bagian integral 

dari keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu dalam 

kontribusinya terhadap usaha mencapai tujuan pendidikan, maka ruang lingkup 

pelayanan bimbingan dan konseling mencakup empat bidang layananan yaitu 

layanan di bidang bimbingan pribadi-sosial, bidang bimbingan belajar dan 
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bidang bimbingan karier. Adapun jenis-jenis pelayanan bimbingan dan 

konseling hakikatnya adalah bantuan pelayanan langsung terhadap sasaran 

bimbingan yaitu siswa. 

Sesuai dengan fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling maka ada 

tujuh jenis layanan pokok meliputi layanan orientasi, informasi, penempatan 

dan penyaluran, bimbingan pembelajaran, konseling perseorangan, bimbingan 

kelompok dan konseling kelompok. Untuk memudahkan terealisasinya fungsi, 

bidang dan jenis-jenis layanan yang telah ditetapkan maka perlu adanya 

kegiatan pendukung meliputi aplikasi instrumrentasi, penyelenggaraan 

himpunan data, konferensi khusus, kunjungan rumah dan alih tangan kasus. 

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di 

SD, pemerintah Indonesia telah memberlakukan undang-undang tentang 

pendidikan nasional beserta berbagai aturan pelaksanaannya yang mencakup di 

dalamnya pelayanan bimbingan dan konseling, seperti halnya dalam Surat 

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kepala BAKN 

Nomor 0433/P/1993 tentang "Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya" 

menegaskan bahwa guru Pembimbing mempunyai tugas, tanggung jawab dan 

hak secara penuh dalam pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah 

siswa. 
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Dari ketetapan di atas guru Pembimbing dituntut untuk mengelola 

pelayanan bimbingan dan konseling secara profesional, sehingga semua jenis 

layanan yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh siswa. Oleh 

karena itu dalam menjalankan profesinya guru Pembimbing harus 

memperhitungkan hasil yang akan dicapainya atau dalam kata lain dalam 

memberikan suatu layanan bimbingan dan konseling  harus berorientasi kepada 

tercapainya suatu tujuan. 

Namun kenyataan menunjukkan bahwa hasil evaluasi penyelenggaraan 

bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh Ikatan Petugas Bimbingan 

Indonesia pada tahun 1997 yang disampaikan dalam Kongres dan Konvensi 

Nasional di Purwokerto menyatakan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling 

di sekolah belum memenuhi apa yang diharapkan oleh kurikulum, sehingga 

pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah belum dirasakan manfatnya oleh 

seluruh siswa (IPBI, 1997: 15). Sedangkan dalam seminar bimbingan dan 

konseling bagi guru pembimbing di SD, SLTP, SMK se-kabupaten Pati 

dikemukakan bahwa bimbingan dan konseling di sekolah belum berjalan seperti 

yang diharapkan disebabkan antara lain belum adanya manajemen bimbingan 

dan konseling yang dikelola secara profesional dan maju (Wibowo, 2001: 1). 

Permasalahan yang terkait dengan bimbingan dan konseling di Sekolah 

Dasar Umum di antaranya adalah: Perencanaan program bimbingan dan 
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konseling belum disesuaikan dengan keperluan siswa, pengorganisasian, 

pelaksanaan bimbingan dan konseling belum berjalan dengan baik karena 

komponen-komponen yang berperan dalam pelayanan bimbingan dan konseling 

kurang berfungsi dengan baik, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 

wali kelas dan guru mata pelajaran. Di samping itu pelaksanaan bimbingan dan 

konseling kurang sesuai dengan perencanaan serta kurangnya pengawasan dari 

kepala sekolah dan pengawas dari Dinas Pendidikan setempat. 

Memperhatikan masalah-masalah tersebut di atas dan belum banyak 

dilakukan penelitian yang memusatkan kajian pada evaluasi manajemen 

bimbingan dan konseling di SD, di mana penelitian terdahulu masih bersifat 

sangat umum, misalnya manajemen pendidikan saja, bimbingan dan konseling 

saja, maka dalam hal ini peniliti menganggap penting dilakukan penelitian 

tentang manajemen bimbingan dan konseling di SD. Oleh karenanya peniliti 

mengadakan penelitian tentang manajemen bimbingan dan konseling di SD 

Muhammadiyah 1 Ngawi.  

B. Rumusan Masalah 

        Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  perencanaan bimbingan dan konseling di SD Muhammadi  

yah 1 Ngawi. 

2. Bagaimana pengorganisasian bimbingan dan konseling di SD  Muhamma 
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    diyah 1 Ngawi. 

3. Bagaimana  pelaksanaan  bimbingan  dan  konseling di SD Muhammadi 

     yah 1 Ngawi. 

4. Bagaimana pengawasan terhadap bimbingan dan konseling di SD  Mu 

hammadiyah 1 Ngawi. 

5. Bagaimana hasil pelayanan bimbingan dan konseling di SD  Muhamma 

diyah 1 Ngawi? 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a) Ingin mendeskripsikan Manajemen Bimbingan dan konseling di SD 

Muhammadiyah 1 Ngawi. 

b)  Ingin mengetahui factor penghambat pelaksanaan Bimbingan dan 

konseling di SD  Muhammadiyah 1 Ngawi. 

 

2.    Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini disamping ingin  memenuhi tujuan di atas, diharapkan juga 

bermaanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam pendidikan khususnya bimbingan 

dan konseling, antara lain: 
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a. Dari segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap 

teori pengembangan dan pengelolaan  bimbingan dan konseling. Manfaat 

lain sebagai pengembangan ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan 

dalam manajemen bimbingan dan konseling SD. 

b.  Dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat bagi: 

1)  Para pengelola lembaga pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ngawi       

 dalam usaha pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling.Guru 

bimbingan dan konseling di SD Muhammadiyah 1 Ngawi        dalam  

melaksanakan bimbingan dan konseling agar lebih maksimal  dalam   

pelaksanaannya. 

2)  Bagi para peneliti dibidang manajemen bimbingan dan konseling,     

sebagai  pendorong untuk mengadakan  penelitian  yang lebih luas   dan 

lebih  mendalam. 

 

D.  Penegasan Istilah 

1. Pengertian Manajemen 

Yang dimaksud Manajemen dalam penelitian adalah suatu proses yang khas 

yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya. 
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2. Pengertian Bimbingan dan Konseling 

Yang dimaksud dengan bimbingan dalam penelitian ini adalah proses 

pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau 

beberapa orang individu baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang 

yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri 

dengan memanfaatkan kekuatannya sendiri. 

sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan 

melalui wawancara konseling oleh guru pembimbing (konselor) kepada siswa 

(individu) yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada 

teratasinya masalah yang dihadapi. 

3. Manajemen Bimbingan dan Konseling 

Jadi manajemen bimbingan dan konseling dalam penelitian ini adalah 

pengelolaan program bimbingan dan konseling yang meliputi kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 

E. Penelitian  Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan melalui internet, terhadap 

penelitian yang berkaitan dengan Bimbingan Konseling di sekolah ini yaitu: 

1. Desertasi yang ditulis oleh Saiful Akhyar Lubis  (2003: 11) dengan judul 

"Konseling Islami Di Pondok Pesantren (Studi Tentang Peran Kyai)." Penelitian 
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ini mengungkapkan bagaimana secara teoritis dan emperis pondok pesantren 

berperan sebagai lembaga guidance and conseling dalam bentuk tradisional, 

menggambarkan secara jelas peran kyai sebagai konselor berhasil 

melaksanakan konseling Islami dalam upaya menemukan solusi atas masalah-

masalah santri dan masyarakatnya. 

2. Tesis yang ditulis oleh Imam Moedjiono (1995: iv) dengan judul " Dasar-

Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami di Perguruan Tinggi." Tesis 

ini menjelaskan hubungan fungsional antara pendidikan Islami, bimbingan dan 

konseling Islami. Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan yang 

dilakukan secara sistematis, metodis dan demokratis berdasarkan nilai-nilai 

Islam. Sedangkan konseling Islami merupakan proses interaksi antara konselor 

dan individu yang bermasalah sehingga pembimbing dan klien mampu 

mengatasi permasalahan yang dihadapi dan akhirnya memperoleh kebahagiaan 

hidup baik di dunia maupun dia khirat. 

3. Tesis ditulis oleh Roihan Achwan (1989: 157) dengan judul " Dasar-

Dasar Konseptual Konseling Islami di Bidang Pendidikan". Dalam kesimpulan 

tesis ini menyebutkan antara lain: (a) Konseling Islami adalah suatu layanan 

psikologik yang berproses kearah penyelesaian problema manusia berdasarkan 

petunjuk Ilahi, agar manusia mencapai ketentraman hidup, (b) Tujuan konseling 

Islami untuk kebahagian dunia dan akhirat, (c) Sasaran konseling Islami berupa 

gangguan mental dan keimanan kepada Tuhan dan peyimpangan prilaku . 
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Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menekankan pada aspek (1) 

manajemen bimbingan dan konseling di SD Muhammadiyah 1 Ngawi; (2) hasil 

pelayanan bimbingan dan konseling di SD Muhammadiyah 1 Ngawi. 

Dari penelitian ini akan diketahui manajemen bimbingan dan konseling 

dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling di SD Muhammadiyah 1 Ngawi. 

G.   Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan gambaran yang detail dan menyeluruh serta agar 

mudah dipahami, sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini dibahas tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, 

tinjauan pustaka, , dan sistematika pembahasan. 

Bab II.  Kajian Teoritis Manajemen Bimbingan dan Konseling. Dalam 

bab ini dibahas mengenai: 1)   Manajemen, yang berisi: (1) Pengertian 

manajemen, (2) Fungsi-fungsi manajemen Bimbingan dan Konseling, yang 

berisi: (1) Bimbingan dan Konseling Islami, (2) Tujuan dan asas-asas 

bimbingan dan konseling, (3) Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling 2) 

Konseling yang berisi (1) pengertian konseling  3) Manajemen bimbingan dan 

konseling, yang berisi: (1) Perenacanaan Bimbingan dan Konseling, (2) 
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Pengorganisasian Bimbingan dan Konseling, (3) Pelaksanaan Bimbingan dan 

Konseling, (4) Pengawasan Bimbingan dan Konseling, (5) Penerapan Aspek-

aspek MBS dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling. 

Bab III:  Membahas  Metode Penelitian, Bab II:  Metode Penelitian, 1. 

Jenis Penelitian, 2. Pendekatan Penelitian. 3. Sumber data, 4. Metode 

Pengumpulan data, dengan menggabungkan beberapa meode yang antara lain: 

a. Obsevasi Non partisipatip, b. wawancara mendalam, Dokumentasi, c. 

Angket. 5. Metode Analisa data. 

Bab.IV.: Memaparkan deskripsi lokasi penelitian, yang akan memberikan 

gambaran dan pengantar pembahasan berikutnya yang meliputi: 1) Profil SD 

Muhammadiyah 1 Ngawi berisi tentang sejarah berdirinya, letak geografis dan 

lingkungan sosial, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan guru dan 

karyawan serta siswa, fasilitas, kurikulum. 2) Profil Bimbingan dan Konseling 

SD Muhammadiyah 1 Ngawi, yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan 

misi,  struktur organisasi. 

Bab V:  Analisis Hasil Penelitian. Pembahasan bab ini meliputi 

perencanaan bimbingan dan konseling, pengorganisasian bimbingan dan 

konseling, pelaksanaan bimbingan dan konseling, pengawasan bimbingan dan 

konseling, dan hasil layanan bimbingan dan konseling. 
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Bab VI:  Penutup, pada bab ini akan disampaikan kesimpulan hasil 

penelitian  dan saran-saran yang dapat direkomendasikan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan terkait dengan hasil penelitian ini. 
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