
1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bimbingan dan konseling merupakan salah satu bagian dari sekolah

yang   bertujuan  untuk  membantu  perkembangan  potensi  individu  secara

optimal  sesuai  dengan tahap perkembangan siswa melalui  berbagai  bidang

bimbingan,kegiatan pendukung dan jenis layanan yang terdapat dalam BK itu

sendiri.

Hal  ini  sesuai  dengan  undang-undang  sistem  pendidikan  nasional

nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional menyatakan bahwa

“Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa

,berakhlak  mulia,sehat,berilmu  cakap,kreatif,mandiri,dan  menjadi  warga

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” (Kaelan&Zubaidi, 2010:1)

Sementara,  pasal  1  ayat  6  undang-undang  yang  sama  menyatakan

bahwa  konselor  termasuk  dalam  kategori  pendidik,hal  ini  menunjukkan

bahwa layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan disekolah.

Disekolah setiap siswa pada umumnya selalu menemui masalah pada

dirinya,baik  yang  berasal  dari  dalam  maupun  dari  luar  siswa  tersebut.
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Layanan  bimbingan  dan  konseling  merupakan  salah  satu  usaha  yang

membantu siswa dalam mengembangkan aspek pribadi,aspek social,dan karir

nya.dari beberapa jenis layanan yang ada di bimbingan dan konseling yang

diberikan oleh guru pembimbing kepada peserta didik.

Layanan  konseling  individu  merupakan  salah  satu  layanan  yang

kiranya  perlu  mendapat  perhatian  lebih  karna  layanan yang satu  ini  boleh

dikatakan merupakan salah satu layanan yang sangat berperan penting dalam

membantu  siswa  yang  sedang  bermasalah  baik  dengan

dirinya,lingkungannya,dan  temannya,ini  dikarenakan  layanan  konseling

individu merupakan layanan yang diberikan oleh guru pembimbing kepada

peserta didik secara tatap muka yang mana tujuannya untuk membahas dan

mengentaskan permasalahan klien lebih mendalam lagi.

Layanan  konseling  individu  disekolah  ini  juga  memberikan

kesempatan  kepada  peserta  didik  untuk  mengembangkan  dan

mengekspresikan  diri  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan

bakat,minat,masalah pribadi,kehidupan social,belajar dan pengembangan karir

yang  difasilitasi  oleh  konselor  yang  ada  disekolah  tersebut.Menurut  Aqib

(2012:80), Mengatakan :

Dalam layanan konseling individu terdapat hubungan yang dinamis dan
khusus  karena  dalam  interaksi  tersebut  konseli  merasa  diterima  dan
dimengerti oleh konselor,dalam hubungan ini konselor dapat menerima
konseli secara pribadi dan tidak memberikan penilaian,konseli merasa
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ada  orang  lain  yang  dapat  mengerti  masalah  pribdinya  dan  mau
membantu  memcahkan  masalahnya  itu.konselor  dan  konseli  harus
belajar dlam pengalaman hubungan yang bersifat khusus dan pribadi.

Dari  uraian  ini  jelas  bahwa  bimbingan  dan  konseling  sangat

dibutuhkan disekolah,  ini  bertujuan agar  siswa dapat  mengatasi  hambatan-

hambatan perkembangan dan mencapai  perkembangan optimal  yang sesuai

dengan  potensi  yang  dimiliki.sebenarnya  masalah  itu  dapat  diatasi  dengan

adanya layanan konseling individu yang dilaksanakan oleh guru BK yang ada

disekolah.

Saat pelaksanaan PL-KPS dari tanggal 24 februari sampai dengan 24

Mei tahun 2017 atau selama 3 bulan di SMP 8 Kota Jambi,berdasarkan data

kehadiran siswa yang mengikuti konseling dari 4 orang guru BK yang ada di

SMP Negeri 8 kota jambi diketahui bahwa rata-rata semua guru BK yang ada

disana hanya mampu melaksanakan layanan konseling individu kepada 5-6

orang setiap kelasnya atau 20-25% dari setiap kelas yang rata-rata memiliki

siswa 30-35 orang pada setiap kelasnya.

Dari  6 orang siswa yang mengikuti  konseling 4 diantaranya datang

secara terpaksa dan 2 lainnya datang secara sukarela menyampaikan masalah

yang sedang dihadapinya.Dari kenyataan diatas dapat diduga berbagai faktor

yang  menjadi  hambatan  didalam  layanan  konseling  individu  yang

diselenggarakan di SMP N 8 kota jambi.
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Berdasarkan dari  keterangan Ibu  Sokiyah S.Pd salah  satu guru  BK

yang ada di SMP Negeri 8 kota jambi pada saat PL-KPS menurutnya banyak

sekali  faktor-faktor  yang  menjadi  hambatan  didalam  penyelenggaraan

layanan  konseling  individu  disekolah,baik  itu  faktor  dari  pribadi  guru

pembimbingnya,faktor  dari  siswa  atau  klien  yang  akan  mengikuti

penyelenggaraan layanan itu sendiri,faktor sarana dan prasana konseling yang

kurang memadai.

Selanjutnya  berdasarkan  fenomena  dari  beberapa  orang siswa  yang

sudah melaksanakan layanan konseling individu pada saat pelaksanaaan PL-

KPS,mereka  mengatakan  bahwa  setelah  melaksanakan  konseling  individu

rata-rata siswa yang mengikuti konseling masih sulit mengambil keputusan

sendiri atas masalah yang sedang dihadapinya, dan ada diantara mereka yang

belum merasakan manfaat dari layanan konseling individu yang dilaksanakan

oleh guru pembimbing.

Ketidak mampuan siswa mengambil keputusan terhadap masalah yang

dihadapinya,  salah  satunya  karena  siswa  masih  tertutup  atau  belum

sepenuhnya  percaya  terhadap  guru  pembimbing  yang  menyelenggarakan

layanan konseling individu tersebut,dan juga karena tempat konseling yang

kurang nyaman bagi siswa untuk terbuka terhadap masalah yang dihadapinya.
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Berdasarkan  fenomena  yang terjadi  dilapangan diatas  peniliti  maka

tertarik  untuk  mengungkapkan  faktor-faktor  kegagalan  layanan  konseling

individual  SMP  N  8  Kota  jambi  dengan  mengangkat  judul  “Identifikasi

Faktor Hambatan Layanan Konseling Individual Berdasarkan Pendapat

Siswa Di SMP Negeri 8 Kota Jambi”.

B. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka

banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan konseling individu

disekolah,namun dalam penilitian ini peniliti hanya memfokuskan pada hal-

hal berikut ini:
1. Penilitian ini hanya mengidentifikasi “Faktor hambatan layanan konseling

individual berdasarkan pendapat siswa di SMP Negeri 8 Kota Jambi.”
2. Fokus  dari  penilitian  ini  adalah  siswa  yang  sudah  pernah

menyelenggarkan layanan konseling individu dengan guru BK yang ada

di SMP Negeri 8 Kota Jambi.
C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang dan batasan masalah di atas maka yang

ingin diungkapkan dalam penilitian ini adalah:
1. Proporsi  faktor  internal  hambatan  penyelenggaraan  layanan  konseling

individual di SMP N 8 kota jambi
2. Proporsi faktor eksternal hambatan penyelenggaraan  layanan konseling

individual di SMP N 8 kota jambi
D. Tujuan Penilitian

Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas  adapun  tujuan  penilitian  ini

adalah untuk mendeskripsikan:
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1. Proporsi  faktor  internal  yang  menjadi  hambatan  layanan  konseling

individual di SMP N 8 Kota Jambi.
2. Proporsi  faktor  eksternal  yang  menjadi  hambatan  hambatan  layanan

konseling individual di SMP N 8 Kota Jambi.
E. Manfaat Penilitian

1. Bagi Siswa
 Agar  siswa  dapat  memanfaatkan  layanan  BK  khususnya  layanan

konseling  individu  yang  ada  disekolah  secara  optimal  dan  bisa

mengaplikasikan  layanan  yang  didapatnya  untuk  pribadi  dan

lingkungannya  sehingga  akan  tercapai  tujuan  yang  baik  untuk  individu

siswa tersebut kedepannya.
2. Bagi Guru

 Untuk  menambah  pengetahuan,pengalaman,dan  bisa  juga  sebagai

masukan  bagi  guru  pembimbing  lainnya  didalam  melaksanakan  proses

kegiatan layanan konseling individu disekolah.

3. Bagi Sekolah
 Untuk bahan pertimbangan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan

pelayanan bimbingan dan konseling yang ada disekolah.
F. Anggapan Dasar

Sebagai  anggapan  dasar  bagi  peniliti  dalam  penilitian  ini  adalah

sebagai berikut :
1.  Dalam proses layanan konseling individu siswa dapat menyelesaikan

masalahnya dengan bantuan guru BK yang ada disekolah.
2. Faktor  yang  menyebabkan  hambatan  penyelenggaraan  layanan

konseling  individual  bisa  berasal  dari  diri  siswa sendiri  dan  dari  luar  diri

siswa.
G.  Pertanyaan Penilitian
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Untuk  memperoleh  gambaran  tentang  faktor  yang  memepengaruhi

rendahnya  proses  layanan  konseling  individu  dikelas  SMP Negeri  8  Kota

Jambi,maka  pertanyaan  yang  diajukan  dalam penilitian  ini  adalah  sebagai

berikut:
1. Berapa  besar  proporsi  faktor  internal  menyebabkan  hambatan

penyelenggaraan layanan konseling individual di SMP N 8 Kota Jambi?
2. Berapa  besar  proporsi  faktor  eksternal  menyebabkan  hambatan

penyelenggaraan  layanan konseling individual di SMP N 8 Kota Jambi?

H. Definisi Operasional

Untuk  menghindari  kesalah  pahaman  dalam mengenai  maksud  dan

tujuan  penilitian,maka  perlu  kiranya  peniliti  untuk  memberikan  berbagai

pengertian terhadap aspek yang akan diteliti :

1.  Layanan konseling individu diartikan sebagai salah satu layanan yang

ada  didalam  bimbingan  dan  konseling  yang  memungkinkan  peserta  didik

mendapatkan  layanan  tatap  muka  secara  perseorangan  dengan  guru

pembimbing  dalam  rangka  pembahasan  dan  pengentasan  masalah  yang

sedang dialaminya.
2. Faktor  yang  dimaksudkan  disini  adalah  faktor-faktor  yang

mempengaruhi  kegagalan  penyelenggaraan  konseling  yang  diselenggarakan

oleh guru pembimbing terhadap siswa (klien) yang ada disekolah.
I. Kerangka Konseptual
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  Menurut  Gladding  (2012:148)  menyebutkan  ada  6  faktor  yang

mempengaruhi proses  konseling.adapun untuk menjadi kerangka konseptual

yang  menjadi  gambaran  penilitian  didalam  melaksanakan  penilitian

dilapangan,maka dibawah ini diuraikan kerangka konseptualnya dalam bentuk

bagan,yaitu sebagai berikut:

1.Keseriusan 
masalah yang 
dipaparkanFaktor-Faktor 

HambatanYang 
Mempengaruhi 
Layanan Konseling 
Individu Di Sekolah

2.Struktur

3. Inisiatif
4. Tatanan 
(setting) fisik
5. Kualitas Klien

6. Kualitas 
Konselor


