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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bimbingan dan Konseling mempunyai peranan dan fungsi yang sangat 

penting dalam menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Guna mencapai 

pengembangan diri yang optimal sejalan dengan tujuan pendidikan, maka hal itu 

dapat dilakukan melalui pelayanan Bimbingan dan Konseling yang bermutu. 

Pelayanan Bimbingan dan Konseling yang bermutu yaitu pelayanan yang 

mampu mengarahkan, mengembangkan potensi dan tugas-tugas perkembangan 

individu yang menyangkut kawasan kematangan personal dan emosional, sosial, 

pendidikan, dan karir. Perwujudan pelayanan Bimbingan dan Konseling yang 

bermutu dipengaruhi oleh salah satunya adalah kompetensi konselor/guru 

Bimbingan dan Konseling. Menurut Sufya (2011: 3)  “Layanan Bimbingan dan 

Konseling merupakan layanan profesional konsekwensinya  harus dilakukan 

secara profesional oleh personil yang memiliki kewenangan dan kemampuan 

profesional untuk memberikan layanan Bimbingan dan Konseling”. 

Menurut Depdikbud (2005: 14) dalam pasal 10 nomor 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen adalah “kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi, 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Begitu juga guru 

Bimbingan dan Konseling harus mempunyai keempat kompetensi tersebut tanpa 

terkecuali  kompetensi profesional.   
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Kompetensi profesional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 27 Tahun 2008 mencakup: 

Seorang guru Bimbingan dan Konseling yang menguasai konsep dan 
praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan, dan masalah 
konseli; menguasai kerangka teoritik dan praksis Bimbingan dan 
Konseling; merancang program Bimbingan dan Konseling; 
mengimplementasikan program Bimbingan dan Konseling ang 
komprehensif; menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan 
Konseling; memiliki kesadaran dan komitment terhadap etika 
professional; menguasai konsep dan praksis penelitian dalam Bimbingan 
dan Konseling. 

 

Guru yang profesional mampu menguasai konsep dan praksis asesmen 

sehingga mampu memberikan bantuan yang optimal terhadap permasalahan 

peserta didik. Pelaksanaan konseling optimal berpengaruh juga dengan 

keprofesionalan guru Bimnbingan dan Konselingnya. Konseling bisa berjalan 

apabila peserta didik memiliki minat yang tinggi untuk mengikuti konseling. 

Namun minat atau ketertarikan dari peserta didik itu sendiri masih sangat rendah 

terhadap layanan Bimbingan dan Konseling yang ada di sekolah. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu di luar dirinya. Seseorang yang berminat pada suatu obyek, maka akan 

cenderung merasa senang bila berkecimpung di dalam obyek tersebut sehingga 

cenderung akan memperhatikan perhatian yang besar terhadap obyek. Perhatian 

yang diberikan tersebut dapat diwujudkan dengan rasa ingin tahu dan 

mempelajari obyek tersebut. Apabila peserta didik telah mempunyai minat, maka 

ini akan mendorong individu tersebut untuk melakukan sesuatu sesuai dengan 

minatnya. 

Minat itu sendiri timbul bila ada perhatian, rasa tertarik, dan kebutuhan 

sehingga dapat mewujudkan minat positif pada suatu obyek. Seseorang yang 

berminat terhadap sesuatu yang ditekuni atau aktivitas yang sedang dijalani, 

individu tersebut mempunyai penilaian positif terhadap sesuatu yang ditekuni dan 
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dijalani dengan perasaan senang. Seperti halnya ketika peserta didik berminat 

untuk mengikuti layanan konseling individu, tentu dengan sendirinya peserta 

didik memiliki kesadaran untuk mengikuti layanan yang diberikan oleh guru 

Bimbingan dan Konseling. 

Jika dilihat kenyataan di lapangan, masih rendahnya perhatian peserta 

didik untuk berkonseling, peserta didik tidak tertarik meminta bantuan pada guru 

Bimbingan dan Konseling, peserta didik tidak senang dengan kepribadian yang 

dimiliki oleh guru Bimbingan dan Konseling. Adapun faktor yang 

mempengaruhinya adalah peserta didik masih salah untuk mengartikan 

Bimbingan dan Konseling maupun guru Bimbingan dan Konseling yang ada di 

sekolah. Standar kualifikasi akademik guru Bimbingan dan Konseling  dalam 

satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah sarjana 

pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling. Tetapi pada 

kenyataannya masih ada guru Bimbingan dan Konseling yang berlatar belakang 

bukan S1 Bimbingan dan Konseling. Selain itu guru Bimbingan dan Konseling 

dihadapkan pada permasalahan mengenai keterbatasan kemampuan dalam 

penguasaan teknologi yang dapat membantu menyelesaikan masalah peserta 

didik. Waktu yang disediakan untuk layanan pun kurang. Hal ini yang membuat 

minat peserta didik di SMP Negeri 5 Metro dalam mengikuti layanan Bimbingan 

dan Konseling khususnya layanan konseling individu masih kurang.  

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah digambarkan di atas, 

peneliti tertarik melakukan prasurvei di SMP Negeri 5 Metro yang dilakukan pada 

tanggal 10-16 Januari 2019 melalui observasi, wawancara dengan guru 

Bimbingan dan Konseling dan wawancara ke beberapa peserta didik SMP 

Negeri 5 Metro menemukan kenyataan bahwa: 

1. Masih rendahnya perhatian peserta didik untuk mengikuti layanan konseling 

individu. 
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2. Peserta didik kurang tertarik meminta bantuan pada guru Bimbingan dan 

Konseling, baik ada masalah atau tidak ada masalah 

3. Kurangnya pemahaman peserta didik tentang layanan konseling individu 

yang ada di sekolah. 

4. Peserta didik masih menganggap ruang Bimbingan dan Konseling untuk 

peserta didik yang bermasalah saja. 

5. Kurangnya sosialisasi tentang layanan Bimbingan dan Konseling dari pihak 

sekolah, terlebih layanan konseling individu. 

Data yang diperoleh peneliti mengenai peserta didik yang pernah 

melakukan konseling hanya ada beberapa peserta didik saja. Sebagian peserta 

didik yang lainnya adalah merupakan rujukan dari wali kelas atau guru mata 

pelajaran karena peserta didik tersebut telah melanggar atau peserta didik yang 

bermasalah.  

Sehubungan dengan permasalahan atau fenomena yang telah diuraikan 

di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Hubungan antara Kompetensi guru Bimbingan dan Konseling dengan Minat 

Mengikuti Konseling Individu Pada Peserta didik SMP Negeri 5 Metro Tahun 

Pelajaran 2019/2020”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya 

sebagai berikut masih rendahnya perhatian peserta didik untuk mengikuti layanan 

konseling individu. Peserta didik kurang tertarik meminta bantuan pada guru 

Bimbingan dan Konseling, baik ada masalah atau tidak ada masalah. Kurangnya 

pemahaman peserta didik tentang layanan konseling individu yang ada di 

sekolah. Peserta didik masih menganggap ruang Bimbingan dan Konseling untuk 
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peserta didik yang bermasalah saja. Kurangnya sosialisasi tentang layanan 

Bimbingan dan Konseling dari pihak sekolah, terlebih layanan konseling individu. 

Sehubungan dengan identifikasi masalah di atas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalahnya sebagai berikut: “adakah hubungan yang signifikan 

antara Kompetensi guru Bimbingan dan Konseling dengan minat mengikuti 

konseling individu pada peserta didik SMP Negeri 5 Metro Tahun Pelajaran 

2019/2020”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan batasan dan rumusuan masalah di atas,, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara 

Kompetensi guru Bimbingan dan Konseling dengan minat mengikuti konseling 

individu pada peserta didik SMP Negeri 5 Metro Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi kegunaan yang sebesar-

besarnya, baik secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut : 

 
1. Kegunaan Teoretis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu dalam Bimbingan 

dan Konseling, yaitu masalah konseling, dan keterkaitan antara 

Kompetensi guru Bimbingan dan Konseling dan minat mengikuti konseling 

individu .  

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan 

penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 

c. Sebagai pengembang disiplin ilmu kearah berbagai spesifikasi. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi guru Bimbingan dan Konseling atau konselor: untuk lebih 

meningkatkan mutu layanan Bimbingan dan Konseling, dapat menambah 

pengetahuan dan mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap 

layanan dan fungsi Bimbingan dan Konseling serta dapat menumbuhkan 

minat mengikuti konseling individu peserta didik.  

b. Bagi peserta didik-peserta didik: memberikan pemahaman yang baru 

kepada peserta didik mengenai guru pembimbing agar dalam proses 

pemberian layanan dapat berjalan dengan lancar dan baik, sehingga 

peserta didik memiliki minat untuk berkonseling.  

c. Bagi peneliti: menjadi landasan penelitian lebih lanjut dalam bidang 

Bimbingan dan Konseling yang lebih mendalam, penelitian ini dapat 

memberikan pengalaman-pengalaman praktis, dan dapat menambah 

wawasan serta membuka cakrawala keilmuan peneliti yang lebih luas. 

 

E. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

1. Asumsi Penelitian 

Asumsi penelitian merupakan anggapan-anggapan dasar dalam suatu 

penelitian. Menurut Tim Penyusun PPKI (2015: 18) “asumsi penelitian adalah 

anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir 

dan bertindak dalam melaksanakan penelitian”. Berdasarkan pendapat 

tersebut, berarti asumsi dalam penelitian ini adalah jika minat peserta didik 

dalam mengikuti pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling belum 

berjalan dengan baik maka diduga hal tersebut berhubungan dengan  

kompetensi profesional guru Bimbingan dan Konseling. Sebaiknya guru 

Bimbingan dan Konseling harus memiliki kompetensi profesional. Guru yang 
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memiliki kompetensi akan menguasai konsep dan praktis assesmen untuk 

memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli, menguasai kerangka 

teoretik dan praksis Bimbingan dan Konseling, merancang program 

Bimbingan dan Konseling, mengimplementasikan program Bimbingan dan 

Konseling yang komprehensif, memiliki kesadaran dan komitmen etika 

profesional, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, dan 

menguasai konsep dan praktis penelitian dalam Bimbingan dan Konseling 

supaya pelaksanaan layaanan dapat berjalan secara optimal. 

 
2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian merupakan suatu keadaan yang tidak bisa 

dihindari dalam penelitian. Menurut penyusun PPKI (2015: 19) keterbatasan 

penelitian merupakan prosedural dan teknik penelitian ataupun karena faktor 

logistik serta kendala yang bersumber dari alat, tradisi, etika, dan 

kepercayaan yang tidak memungkinkan peneliti untuk mencari data yang 

diinginkan. Keterbatasan dalam penelitian ini ada pada:  

a. Kompetensi guru Bimbingan dan Konseling dan minat mengikuti 

konseling individu 

b. Ruang lingkup waktu penelitian hanya pada tahun pelajaran 2019/2020.  

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

 Agar tidak terjadi penyimpangan permasalahan dari penelitian yang akan 

dilaksanakan, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Sifat penelitian : Penelitian Korelasional 

2.  Subjek penelitian : Peserta didik SMP Negeri 5 Metro 

3.  Objek penelitian : Kompetensi guru Bimbingan dan Konseling dan 
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minat mengikuti konseling individu  

4.  Tempat penelitian : SMP Negeri 5 Metro  

5.  Waktu penelitian  : Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 


