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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar BelakangMasalah 

Tujuan pendidikan dasar umum adalah untuk meningkatkan pengetahuan 

peserta didik untuk melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi dan untuk 

mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu, teknologi dan kesenian 

(Depdiknas, 2003:49). Pendidikan merupakan suatu cara yang sangat efektif untuk 

mengembangkan kemampuan manusia. Karena melalui pendidikan, peserta didik 

diarahkan untuk menjadi dirinya sendiri. Untuk itu disamping layanan pembelajaran 

juga diperlukan layanan Bimbingan dan Konseling yang bertujuan membantu peserta 

didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai mahkluk Tuhan, 

sosial, dan pribadi (Wardati:2011).  

Hal ini bukan saja di sebabkan oleh sekolah itu sendiri akan tetapi lebih 

banyak dialami oleh peserta didik diluar sekolah. Oleh karena itu, Bimbingan dan 

Konseling bertujuan membantu peserta didik agar memiliki kompetensi 

mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin atau mewujudkan nilai-nilai 

yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya sebaik 

mungkin. Pengembangan potensi meliputi tiga tahapan, yaitu: pemahaman dan 

kesadaran, sikap dan penerimaan, dan keterampilan atau tindakan melaksanakan 

tugas-tugas perkembangan (Wardati: 2011).  

Year Book of Education (1995) menyatakan bahwa: ‘guidanceis a process 

of helping individual through their own effort to discover develop their potentialisties 

both for personal happiness and sosial usefulness’. Definisi tersebut menjelaskan 

bahwa: “Bimbingan adalah merupakan proses bantuan terhadap individu untuk 
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mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan 

penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, serta masyarakat” 

(Sutirna:2013:2). Dalam pelaksanaan yang luas, bimbingan dan konseling adalah 

pelayanan untuk semua siswa yang mengacu pada keseluruhan perkembangan 

peserta didik, untuk mewujudkan manusia seutuhnya. Sehingga pelaksanaan 

bimbingan dan konseling perlu dipadukan ke dalam pendidikan secara menyeluruh, 

baik di sekolah maupun di luar sekolah.  

Seluruh kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar ditujukan 

terhadap seluruh peserta didik (siswa) yang secara langsung menjadi tanggung jawab 

guru pembimbing atau guru kelas. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah 

dasar di laksanakan secara terprogram, teratur dan berkelanjutan. Pelaksanaan 

program-program itulah yang menjadi wujud nyata dari di selenggarakannya 

kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar.  

Tohirin (2011:141) sesuai dengan fungsi dan tujuan bimbingan dan 

konseling maka ada sembilan jenis layanan pokok meliputi layanan orientasi, 

layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, 

layanan konseling perseorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling 

kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi. Untuk mempermudah terealisasinya 

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

kegiatan pendukung meliputi aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling, 

penyelenggraan himpunan data, konferensi khusus, kunjungan rumah, dan alih 

tangan kasus.  

Untuk penyelengaraan pelaksanaan bimbingan dan konseling di Sekolah 

Dasar, pemerintah Indonesia telah memberlakukan undang-undang tentang 
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pendidikan nasional beserta berbagai aturan pelaksanaannya yang mencakup di 

dalamnya pelayanan bimbingan dan konseling, seperti halnya dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 Pasal 

3 menyatakan bahwa“Layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan membantu 

konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek 

pribadi, belajar, sosial, dan karir” menegaskan bahwa guru Pembimbing mempunyai 

tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh dalam pelayanan bimbingan dan 

konseling terhadap sejumlah siswa. Dari ketentuan tersebut guru Pembimbing 

dituntut untuk mengelola pelayanan bimbingan dan konseling secara profesional, 

sehingga semua jenis layanan yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya oleh 

peserta didik. Oleh karena itu guru pembimbing harus memperhitungkan hasil yang 

akan dicapainya. Dan dalam memberikan suatu layanan bimbingan dan konseling 

harus berorientasi kepadan tercapainya suatu tujuan.  

Berdasarkan observasi awal pada bulan februari 2016 yang dilakukan oleh 

peneliti, di SDN Mojolangu 1 Malang tidak memiliki konselor secara khusus melain 

konselor itu sendiri adalah guru kelas. Maka muncul permasalahan dengan 

Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar Umum di antaranya adalah: Pelaksanaan 

bimbingan dan konseling , kendala yang dihadapi sekolah, upaya untuk mengatasi 

kendala tersebut. Jika melihat masalah-masalah tersebut dan masih belum banyak 

dilakukannya penelitian yang memusatkan pada pelaksanaan bimbingan dan 

konseling di SD, dimana penelitian yang terdahulu masih bersifat umum.  

Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang membahas dan menganalisa tentang pelaksanaanbimbingan dan 

konseling di sekolah dasar,dan permasalahan yang timbul dalam 
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pelaksanaanbimbingan dan konseling serta upaya yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut yang berjudul“Analasis Pelaksanaan 

Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 1 Malang”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar Negeri 

Mojolangu 1 Malang?  

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Guru dan Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan 

dan Konseling di Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 1 Malang ?  

3. Apa upaya penyelesaian kendala pada Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di 

Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 1 Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 

memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut :  

1. Mendeskripsikan  Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar 

Negeri Mojolangu 1 Malang 

2. Mendeskripsikan Kendala pada Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

Dasar Negeri Mojolangu 1 Malang 

3. Mendeskripsikan Upaya penyelesaian terhadap kendala pada Pelaksanaan 

Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 1 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoretis   

Secara teoritis penelitian ini bermanfaatdapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang kemampuan konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan 

konseling di SDN Mojolangu 1 Malang. Manfaat yang lain adalah sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan untuk wawasan yang lebih luas lagi dalam 

pelaksanaan bimbingan dan konseling sekolah dasar.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru  

Dapat lebih memaksimalkan, dan meningkatkan keterampilan guru untuk 

mengimplementasikan program bimbingan dan konseling, serta meningkatkan 

kretifitas guru dalam membuat program bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan 

bimbingan dan konseling di sekolah dasar negeri mojolagu 1 malang.  

Bagi Sekolah  

Dijadikan bahan masukan terhadap sekolah untuk meningkatkan mutu 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling, serta mengembangkan pelaksanaan 

bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 1 Malang.  

b. Bagi Peneliti  

Dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan bagi peneliti 

selanjutnya. Sebagai pendorong untuk mengadakan penelitian yang lebih luas dan 

lebih mendalam lagi.  

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini,ruang lingkup dan keterbatasan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
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Obyek penelitian ini adalah konselor (guru kelas 1-6) dalam bimbingan dan 

konseling untuk menangani masalah pelaksanaan bimbingan dan konseling di SDN 

Mojolangu 1 Malang. Karena keterbatasan waktu dalam penelitian, penelitian ini 

dibatasi pada masalah-masalah pelaksanaan, kendala, dan upaya pemecahan masalah 

pada kegiatan pelaksanaan bimbingan dan konseling di SDN Mojolangu 1 Malang.  

F.  Definisi Istilah  

Di dalam penelitian terdapat beberapa istilah, untuk memperjelas 

pemahaman maka perlu memberikan sebuah definisi istilah yang jelas. definisi istilah 

dalam penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Pengertian Penelitian Analisis  

Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) dapat disebutkan bahwa 

analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya. Penelitian analisis disini dilakukan secara detail dan terarah oleh 

peneliti.  

2. Pengertian Pelaksanaan  

Yang dimaksud pelaksanaan menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha 

yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah 

dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang 

diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan 

kapan waktu dimulainya.  

3. Pengertian Bimbingan Dan Konseling  

Yang dimaksud dari bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang 

diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus dan 
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sistematis oleh pembimbing agar individu atau sekelompok individu menjadi pribadi 

yang mandiri.  

Sedangkan konseling adalah suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan 

empat mata atau suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata atau tatap 

muka, antara konselor dan konseli yang berisi usaha yang laras unik dan manusiawi 

yang dilakukan dalam suasana keahlian dan yang didasarkan atas norma-norma yang 

berlaku.    

 


