
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

      Konselor sekolah adalah penyelengara kegiatan konseling di sekolah. Istilah 

konselor secara resmi digunakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Pasal 1 butir 6 dengan menyatakan “ konselor adalah pendidik ” dan dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2005 menyatakan 

konselor adalah pelaksana konseling di sekolah yang sebelumnya menggunakan 

istilah BP, guru BP/BK dan guru pembimbing. Untuk itu konselor sekolah 

mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam 

pelayanan bimbingan konseling terhadap siswa. Secara umum tugas konselor 

sekolah adalah bertanggung jawab untuk membimbing, membina dan membantu 

siswa sehingga memiliki kepribadian yang matang dan mengenal potensi dirinya 

secara menyeluruh. 

      Bimbingan dan konseling merupakan bagian yang integral dari keseluruhan 

pendidikan di sekolah yang berupaya untuk membantu siswa memahami diri, 

menyesuaikan diri, memecahkan masalah, membuat pilihan dan merealisasikan 

dirinya dalam kehidupan nyata serta mengembangkan potensi yang dimilikinya 

untuk mencapai perkembangan optimal. Prayitno (2009:10) menyatakan bahwa 

penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan tugas 

pokok konselor (guru BK) di sekolah. 
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      Berkenaan dengan peranan konselor di sekolah, maka dibutuhkan kompetensi 

yang memadai dari seorang konselor sehingga peranan konselor di sekolah dapat 

berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sesuai dengan Permendiknas No. 27 

Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor 

(SKAKK) dijelaskan bahwa kualifikasi akademik konselor dalam satuan 

pendidikan pada jalur pendidikan formal adalah Sarjana Pendidikan (S-1) dalam 

bidang Bimbingan dan Konseling. 

      Sementara rumusan kompetensi konselor dikelompokkan dalam empat 

kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi konselor seyogianya 

diaplikasikan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, sehingga 

pelayanan bimbingan konseling dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

      Masalah yang berkaitan dengan guru dan keguruan antara lain persoalan 

kurang memadainya kualifikasi dan kompetensi guru, rendahnya tingkat 

kesejahteraan guru, rendahnya etos kerja dan komitmen guru, hingga kepada 

kurangnya penghargaan masyarakat terhadap guru ( Sidi, Indra Djati:2000). 

      Satu syarat yang dapat dijadikan indikator guru professional adalah jika dia 

telah lulus uji sertifikasi. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jabatan guru sebagai 

pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu profesionalisme guru dituntut 

agar terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber 
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daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing di 

forum regional, nasional, maupun internasional.  

      Menurut Dewa Ketut Sukardi dan Desak Nila Kusmawati (2008:30) citra 

bimbingan dan konseling semakin diperburuk dengan masih adanya konselor 

sekolah yang kinerjanya tidak profesional. Mereka masih lemah dalam : 1) 

memahami konsep-konsep bimbingan secara komprehensif, 2) menyusun program 

bimbingan dan konseling, 3) mengimplementasikan teknik-teknik bimbingan dan 

konseling, 4) kemampuan berkolaborasi dengan pimpinan sekolah atau guru mata 

pelajaran 5) mengelola bimbingan dan konseling, 6) mengevaluasi program 

(proses dan hasil) bimbingan dan konseling, 7) melakukan tindak lanjut (follow 

up) hasil evaluasi untuk perbaikan atau pengembangan program. 

      Profesionalitas guru merupakan faktor penting keberhasilan sekolah. Untuk 

mencapai profesionalitas guru yang baik maka guru harus memiliki kemampuan 

dasar, kemampuan akademik dan juga non akademik. Guru merupakan jabatan 

atau profesi yang memiliki keahlian khusus, pekerjaan tidak bisa dilakukan oleh 

orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan 

sebagai guru. Orang yang mampu berbicara di berbagai bidang ilmu pengetahuan 

belum tentu guru, untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus (Usman, 

2005:5). 

      Peningkatan kinerja guru bimbingan dan konseling tidak bisa dipandang 

secara prakmatis, terpisah dari bagian bagiannya yang utuh. Peningkatan kinerja 

guru bimbingan dan konseling harus dilihat secara pendekatan sistem, 

menyeluruh, utuh dan tidak terpisah-pisah dari bagian-bagiannya sehingga dapat 
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dilihat progres report terhadap laju perkembangan kinerja guru bimbingan dan 

konseling seperti yang diharapkan. Selain dari pada itu, pengembangan kinerja 

guru bimbingan dan konseling dengan konsep pendekatan sistem terutama sistem 

manajemen berbasis sekolah akan sangat mudah dan efektif untuk mengevaluasi 

sistem apa yang perlu ditinjau, dimodifikasi ataupun dirubah menurut kebutuhan.  

      Ukuran kinerja terlihat dari rasa tanggungjawabnya menjalankan amanah, 

profesi yang diembannya, rasa tanggungjawab moral dipundaknya. Semua itu 

akan terlihat kepada kepatuhan dan loyalitas di dalam menjalankan tugas 

keguruannya di dalam kelas dan tugas kependidikannya di luar kelas. Sikap ini 

akan dibarengi pula dengan rasa tanggungjawabnya mempersiapkan segala 

perlengkapan pengajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, 

guru juga sudah mempertimbangkan akan metodologi yang akan digunakan, 

termasuk alat media pendidikan yang akan dipakai, serta alat penilaian apa yang 

digunakan didalam pelaksanaan evaluasi ( isjoni, 2007:2). 

      Hal diatas tentu tidak mengada-ada, mengingat tujuan pelayanan bimbingan 

dan konseling agar konseling dapat : (1) merencanakan kegiatan penyelesaian 

studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang akan datang,   

(2) mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin,  

(3) menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat 

serta lingkungan kerjanya, (4) mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi 

dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun 

lingkungan kerja (Sudrajat, 2008: 1).  
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      Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan 

kesempatan untuk (1) mengenal dan memahami potensi, kekuatan dan tugas-tugas 

perkembangannya, (2) mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di 

lingkungannya, (3) mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta 

pencapaian tujuan tersebut, (4) memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan 

sendiri, (5) menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan 

lembaga tempat bekerja dan masyarakat, (6) menyesuaikan diri dengan keadaan 

dan tuntutan dari lingkungannya, dan (7) mengembangkan segala potensi dan 

kekuatan yang dimilikinya secara optimal.  

      Penelitian Suyanti (dalam Basori, 2011) di SMP Negeri 5 dan 8 Yogyakarta, 

dengan responden 46 orang guru. Ditemukan hasil bahwa kompetensi profesional 

guru dengan kinerja guru mempunyai koefisien korelasi rxy = 0,441 dengan  

p = 0,047 < 0,05 ; artinya ada hubungan yang signifikan antara kompetensi 

profesional guru dengan kinerja guru SMP Negeri 5 dan 8 Yogyakarta. Dan dari 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Klicka (dalam Basori, 2011) dengan sampel 

97 orang guru SMP. Ditemukan hasil bahwa variabel kompetensi profesional guru 

dengan kinerja guru mempunyai koefisien korelasi rxy = 0,246 dengan p = 0,051 

> 0,05 ; berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara kompetensi profesional 

guru dengan kinerja guru SMP di Hongaria. 

      Berdasarkan Hasil tes uji kompetensi yang dilakukan pada tahun 2012 

terhadap 95 guru SMP, SMA dan SMK di Salatiga memperoleh rerata skor 50,43 

dengan skor tertinggi 64,44 dan skor terendah 26,67. Perolehan tersebut 

menunjukkan kurangnya penguasaan kompetensi guru BK. Lebih lanjut dilakukan 
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analisis terhadap masing-masing kompetensi dan ditemukan bahwa kompetensi 

dengan skor terendah adalah “Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk 

memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli.” dengan rerata skor 38,81. 

(http://coatsalatiga.net) 

      Dalam hal ini sebelum melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di 

SMA dan SMK se-Kota Salatiga dilakukan pra penelitian dengan menyebarkan 

tes kompetensi profesional guru pembimbing dan skala sikap kinerja guru 

pembimbing. Berikut ini hasil dari pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti : 

Tabel 1.1 

Distribusi Frekwensi Kompetensi Profesional Guru Pembimbing 

Subyek Frekwensi Presentase (%) 

Sangat Tinggi  0 0 

Tinggi 0 0 

Sedang 28 58 

Rendah 20 42 

Sangat Rendah 0 0 

Tabel 1.2 

Tabel Frekwensi Kinerja Guru Pembimbing 

Subyek Frekwensi Presentase (%) 

Sangat Tinggi  18 37 

Tinggi 30 63 

Sedang 0 0 

Rendah 0 0 

Sangat Rendah 0 0 

http://coatsalatiga.net/mod/page/view.php?id=17
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      Dari hasil tabel pra penelitian guru pembimbing di SMA dan SMK se-Kota 

Salatiga dengan total sampel 48 orang guru pembimbing, yang masuk ketegori 

sangat tinggi dan tinggi 0%, kategori sedang 58%, kategori rendah 42% dan pada 

kategori sangat rendah 0% pada kompetensi profesional guru pembimbing, 

sedangkan hasil yang diperoleh kinerja guru pembimbing pada kategori sangat 

tinggi 37%, kategori tinggi 63%, dan 0% pada kategori sedang, rendah, dan sangat 

rendah. Maka dari hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh Pemerintah pada 

tahun 2012 memperoleh hasil bahwa kurangnya penguasaan kompetensi guru BK 

dengan hasil yang tidak berbeda ketika peneliti melakukan pra penelitian 

sedangkan kinerja guru pembimbing memperoleh hasil yang tinggi. Oleh karena 

itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lagi tentang hubungan antara 

kompetensi profesional guru pembimbing berdasarkan SKAKK dengan kinerja 

guru pembimbing di SMA dan SMK se-Kota Salatiga. 

1.2. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka yang menjadi 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

      Adakah hubungan yang signifikan antara kompetensi profesional guru 

pembimbing berdasarkan SKAKK dengan kinerja guru pembimbing di SMA dan 

SMK se-Kota Salatiga ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

      Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan yang 

signifikansi antara kompetensi profesional guru pembimbing berdasarkan 

SKAKK dengan kinerja guru pembimbing di SMA dan SMK se-Kota Salatiga. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritik  

      Manfaat teoritik dari penelitian ini adalah apabila penelitian ini berhasil 

mengetahui hubungan antara kompetensi  profesional guru pembimbing 

berdasarkan SKAKK dengan kinerja guru pembimbing maka sejalan dengan 

Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Konselor (SKAKK) kualifikasi akademik konselor dalam satuan 

pendidikan pada jalur pendidikan formal adalah Sarjana Pendidikan (S-1) dalam 

bidang Bimbingan dan Konseling. Maka dibutuhkan kompetensi yang memadai 

dari seorang guru pembimbing sehingga peranan guru pembimbing di sekolah 

dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan kinerja terlihat dari rasa 

tanggungjawabnya menjalankan amanah, profesi yang diembannya, rasa 

tanggungjawab moral dipundaknya. 

1.4.2. Manfaat Praktik 

      Penelitian ini sangat bermanfaat karena hasilnya dapat berguna bagi penelit, 

guru Bimbingan dan Konseling serta lembaga pendidikan. 
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a. Bagi peneliti, akan memberikan pengalaman praktis dalam 

menyelenggarakan penelitian sebagai wujud upaya peningkatan 

kompetensi dalam bidang Bimbingan dan Konseling. 

b. Manfaat bagi guru Bimbingan dan Konseling, hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai masukan atau salah 

satu referensi dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi profesional 

guru pembimbing dan kinerja guru pembimbing. 

c. Manfaat bagi lembaga pendidikan tempat penelitian, hasil penelitian dapat 

memberikan informasi dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi 

profesional guru pembimbing yang ditunjang dengan kinerja guru 

pembimbing yang baik. 

1.5. Sistematika Penulisan  

      Sistematika penulisan dibagi dalam lima bab, adapun susunannya sebagai 

berikut: 

a. Bab I (Pendahuluan) 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah dan 

pokok bahasan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan skripsi. 

b. Bab II (Landasan Teori) 

Bab ini berisi mengenai teori-teori penelitian yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai hubungan 
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antara kompetensi profesional guru pembimbing berdasarkan SKAKK 

dengan kinerja guru pembimbing. 

c. Bab III (Metode Penelitian) 

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, subjek penelitian, teknik 

pengambilan sampel, variabel penelitian, hubungan antar variabel, 

definisi operasional, teknik pengumpulan data, uji coba instrumen, 

teknik analisis 

d. Bab IV (Pelaksanaan Dan Hasil Penelitian) 

Bab ini berisi deskripsi subjek, pelaksanaan penelitian, analisis data 

dan hasil penelitian, uji hipotesis dan pembahasan. 

e. Bab V (Penutup) 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


