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: Strategi Kepala Sekolah dalam Pemberdayaan Guru
Bimbingan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota
Jambi.

Skripsi ini membahas mengenai Strategi kepala sekolah dalam pemberdayaan
guru bimbingan konseling (BK) di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan melihat
strategi kepala sekolah dalam pemberdayaan guru bimbingan konseling,
Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi dengan subyek
penelitian adalah Guru bidang studi Bimbingan Konseling di Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Madrasah
Aliyah Negeri 3 Kota Jambi sebagai informan tambahan adalah guru-guru dan
dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa Pemberdayaan guru bimbingan
konseling berjalan kurang efektif karena kurangnya fasilitas dan anggaran,
tanggung jawab guru bimbingan konseling yang masih rendah, komite sekolah
kurang memahami peran dan tugasnya sehingga kurang berperan aktif dalam
mendukung program pemberdayaan professional guru Bimbingan Konseling.

Kata Kunci: Strategi Pemberdayaan Guru Bimbingan Konseling
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ABSTRACT

Name
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: Islamic Education Management

Title

: Strategy Headmaster in Empowermen teacher of Counseling
Guidance in Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi

This thesis discusses about management counseling guidance in Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi. This research is descriptive qualitative research using
observation, interview and documentation methods.This study found that
counseling guidance in Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi. This study aims to
look at the principal,s strategy in empowering the teacher of guidance counseling,
this research was counducted at the Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi with
the research subject is the teacher in the field of counseling guidance. Key
informants in this study were the principal and teacher and documents. This study
found that teacher empowerment counseling guidance was less effective because
of the lack of facilities and bbudget, the responsibility of the teacher counseling
guidance was still low, the school committee did not understand the role and
duties so it was less active in supporting the teacher professional empowerment
program counseling guidance.

Keywords: Guidance and Counseling Management Teacher Empowerment
for Strategy
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan
sengaja dan sistematis untuk memotivasi, membina, membantu dan
membimbing seseorang untuk mengembangkan segala potensinya
sehingga mencapai kualitas diri yang lebih baik. pendidikan juga
merupakan usaha dan upaya para pendidik yang bekerja secara interaktif
dengan para peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan
serta memajukan kecerdasan dan keterampilan semua orang yang
terlibat dalam pendidikan.
Pendidikan

memiliki

peran

yang sangat

penting dalam

meningkatkan kualitas manusia baik sosial dan intelektual maupun
fropesional. di Negara Indonesia sistem pendidikan telah dimuat dalam
Undang-undang dan disusun dalam tujuan pendidikan oleh pemerintah
secara nasional.
Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Pendidikan
adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan

proses

pembelajaran

agar

peserta

didik

secara

aktif

mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan
Negara (UU Sisdiknas, 2003:20).
Satuan pendidikan harus memberikan kegiatan yang dapat
memfasilitasi pengembangan diri siswa secara optimal dalam rangka
mewujudkan manusia yang unggul sesuai dengan fungsi dan tujuaan
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pendidikan nasional. Pendidikan dalam prosesnya tidak hanya
cukup dengan hanya memberikan kegiatan pembelajaran/kurikulum,
tetapi perlu didukung dengan kegiatan yang dapat memaksimalkan
kemampuan lainnya yang dimiliki peserta didik. hal tersebut senada
dengan penjelasan bahwa pendidikan yang bermutu merupakan
pendidikan yang seimbang, tidak hannya mampu menghantarkan dan
mudah sedih/murung) sedangkan remaja sudah mampu mengendalikan
emosinya (Sisdiknas,2003:20).
Sekolah merupakan wadah pendidikan bagi anak didik,
dimana dalam hal pendidikan dan hal pembelajaran yang diharapkan
siswa, dapat tercapai dilembaga tersebut. Dalam pencapaian hal tersebut
siswa dibantu oleh beberapa tenaga ahli atau hal ini disebut dengan tutor
atau guru. Proses pembelajaran tidak selalu berjalan dengan mulus
sebagaimana diharapkan oleh pihak sekolah dan juga peserta didik.
Dalam prakteknya selain dari tenaga pendidik dan sarana pendidikan,
siswa juga menjadi salah satu titik pokok akan tercapainya tujuan
pendidikan. Sebagaimana potret pelajar-pelajar Indonesia yang tidak
jarang ditemukan siswa yang tidak jarang terlibat kasus narkoba, hamil
diluar nikah, melarikan diri saat jam belajar dan lain-lain, merupakan
faktor yang kerap terjadi dan menjadi faktor penghambat akan
terwujudnya tujuan pendidikan.
Untuk itu, jaringan sekolah seperti kepala sekolah, guru
bidang studi, bimbingan dan konseling, sekolah harus dapat memahami
komponen prestasi belajar, diantaranya pengetahuan, kemampuan,
(keterampilan) dan sikap dan sifat yang mendasar. Dari awal sekolah
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan
anak didik yang unggul.
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Sekolah yang unggul dapat dimaknai sebagai sekolah yang
secara terus-menerus meningkatkan kualitas kepandaian dan kreativitas
anak didik, sekaligus menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk
mendorong prestasi anak didik secara optimal. Dengan demikian bukan
hanya prestasi belajar saja yang ditonjolkan, melainkan juga potensi
psikis, etika, moral, religi, emosi, spirit, kreativitas dan intelegensinya.
Prinsipnya, lembaga pendidikan(sekolah) dikatakan berkualitas
apabila memiliki kualitas peserta didik yang tinggi. Kualitas tersebut
dapat dilihat dari indikator berupa prestasi sekolah khususnya prestasi
peserta didik menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam prestasi
akademik, memiliki nilai-nilai kejujuran dan memiliki tanggung jawab
yang tinggi (Sagala, S.2007:170).
Pemberdayaan guru merupakan salah satu bentuk reformasi di
bidang pendidikan yang amanat pelaksanaannya ditegaskan dalam
Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kepala
sekolah sebagai pemimpin satuan pendidikan dan atasan langsung dari
guru memiliki kewajiban untuk mewujudkan strategi pemberdayaan
guru secara efektif.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan
kegiatan pemberdayaan guru bimbingan konseling, kepala Madrasah
menempuh berbagai cara. Cara atau kiat ini untuk kegiatan
pemberdayaan guru bimbingan konseling. Cara atau kiat pemberdayaan
guru untuk membuat mampu meliputi kegiatan kolaborasi sejawat dan
pengembangan profesional individu. Kolaborasi sejawat dilakukan
dalam bidang, Memeriksa dan mendiskusikan karya siswa, Adapun
pengembangan profesional individu dilakukan dengan, Membantu guru
dalam menemukan solusi masalah yang dialami, pengembangan layanan
untuk siswa di sekolah, penentuan kedisiplinan siswa. Temuan tersebut
menunjukkan kegiatan pemberdayaan guru bersifat saling melengkapi.
Oleh karena itu, disarankan agar kepala sekolah menjadikan kegiatan
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tersebut sebagai model untuk meningkatkan profesionalitas guru
bimbingan konseling. Bagi guru bimbingan konseling, kegiatan
pemberdayaan guru memberi peluang untuk mengaktualisasikan
potensinya karena adanya keterlibatan yang intensif dalam proses
pengambilan keputusan.
Merujuk pada kondisi tersebut, jumlah guru Madrasah yang
begitu besar menggunakan sumberdaya pendidikan yang perlu
penanganan optimal. Guru adalah aset organisasi yang sangat penting
karena mempengaruhi efesiensi, efektifitas dan produktifitas organisasi.
Masalahnya dengan jumlah guru yang besar di Madrasah Aliyah
Kota Jambi, bagaimana optimalisasi pembinaan guru bimbingan
konseling di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi, dalam
meningkatkan kualitas pelayanan terhadap peserta didik ataupun siswa,
maka pembinaan guru bimbingan konseling sebagai sumberdaya paling
penting dalam kegiatan pelayanan bk.
Anggapan tersebut didasarkan pada kenyataan dilapangan yang
terutama berkaitan dengan sumberdaya manusia yang terus menerus
ditingkatkan tetapi sampai saat ini belum tuntas dan masih perlu
pengembangan lebih lanjut.
Profesionalisme guru bimbingan konseling di Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi, sampai saat ini belum sesuai dengan kriteria yang
diharapkan karena pelaksanaan nya belum semuanya berdasarkan
jadwal yang ditetapkan hal ini terlihat pana belum adanya peningkatan
kualifikasi pendidikan guru Bimbingan Konseling. Strategi yang
dilakukan kepala Madrasah mengarah pada pengembangan sekolah
efektif, juga kurangnya fasilitas dan anggaran, tanggung jawab guru
bimbingan konseling yang masih rendah, komite sekolah kurang
memahami peran dan tugasnya sehingga kurang berperan aktif dalam
mendukung program Pemberdayaan peningkatan professional guru
Bimbingan Konseling. (Hasil Observasi ,27 februari 2018) .
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Dalam hal ini seharusnya Kepala sekolah tersebut lebih dapat
mengambil tindakan yang lebih baik. Guru pembimbing diharapkan
memiliki pengetahuan yang lebih lengkap mengenai kepribadian siswa
serta memiliki banyak waktu untuk mengadakan wawancara dan
membantu siswa menghadapi kasus-kasus yang lebih berat.
Pada umumnya guru pembimbing konseling dan seluruh guru
yang ada di sekolah bertanggung jawab dalam pelaksanaan bimbingan
konseling pendidikan dan bimbingan masalah-masalah pribadi siswa.
Dalam menghadapi siwanya seorang guru bimbingan konseling harus
menunjukkan sikap simpati dan empati. Selain hal diatas, penelitian ini
juga

memberikan

solusi

mengenai

bagaimana

caranya

untuk

meminimalisir pelaksanaan bimbingan konseling disekolah. Dalam
pelaksanaan bimbingan konseling, sebagai guru konseling dapat
memahami berbagai fungsi bimbingan konseling yaitu:
Pencegahan, pelayanan konseling dimaksudkan untuk mencegah
timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari
berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya.
Pencegahan ini dapat diwujudkan oleh guru bimbingan
konseling dengan merumuskan program bimbingan yang sistematis
sehingga hal-hal yang dapat menghambat perkembangan siswa dalam
kesulitan belajar, kekurangan informasi, masalah social. Selain
pencegahan, sebaiknya guru bimbingan konseling memiliki fungsi
pemahaman. Yang memahami latar belakang siswa, kemudian masalah
yang terdapat pada siswa, dan juga terhadap lingkungan siswa.
Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud untuk meneliti
dan mengangkat permasalahan dalam sebuah skripsi dengan judul:
Strategi Kepala Madrasah dalam Pemberdayaan Guru Bimbingan
Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
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B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas agar peneliti terfokus pada
permasalahan yang diteliti dan agar permasalahan ini tidak terlalu
meluas maka peneliti memfokuskan pada permasalahan yang di teliti.
Peneliti hanya mengkaji mengenai : Pemberdayaan guru Bimbingan
Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.

C. Rumusan Masalah
Untuk menjawab permasalahan pada latar belakang masalah
di atas penulis, memberikan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Pemberdayaan Guru Bimbingan Konseling di Madrasah
Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.?
2. Apa kendala dalam Pemberdayaan Guru Bimbingan konseling di
sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi?
3. Bagaimana peran dalam menghadapi kendala Pemberdayaan Guru
bimbingan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dari rumusan malash di atas maka tujuan penelitian ini adalah:
a) Untuk mengetahui Pemberdayaan Guru bimbingan dan
konseling Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
b) Untuk mengetahui kendala dalam Pemberdayaan Guru
bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota
Jambi.
c) Untuk mengetahui Upaya dalam menghadapi kendala
Pemberdayaan Guru bimbingan konseling di Madrasah
Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
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2. Kegunaan penelitian
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan sebagai :
a) Kegunaan Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi
pemimpin Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi dalam
meningkatkan program kerja Bimbingan dan konseling di
Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
b) Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran sekaligus
rujukan oleh pembaca maupun pengelola pendidikan dalam
Manajemen bimbingan dan konseling di Madrash Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi.
c) Kegunaan Personal
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan penulis dalam manajemen bimbingan konseling.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoretik
1. Hakikat Strategi Kepala Sekolah
Pengertian strategi adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang
dan sasaran perusahaan, dan penerapan serangkaian serta alokasi
sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran ini.
Strategi memperhatikan dengan sungguh – sungguh arah jangka
panjang dan cakupan organisasi. Strategi juga cara kritis memperhatikan
dengan sungguh posisi organisasi itu dengan memperhatikan lingkungan
dan secara khusus memperhatikan pesaingnya. Strategi memperhatikan
secara sungguh – sungguh pengandaan keunggalan kompetitif, yang
secara ideal berkelanjutan sepanjang waktu, tidak dengan maneuver
teknis, tetapi dengan menggunakan perspektif jangka panjang secara
keseluruhan (Triton, 2007:16).
Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial
yang

menentukan

kinerja

perusahaan

dalam

jangka

panjang.

Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan
strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang),
implementasi strategi, dan evaluasi peluang dan ancaman dengan
melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Semula disebut kebijakan
bisnis, manajemen strategi meliputi perencanaan dan strategi jangka
panjang ( Hunger, 1996:23).
Di dalam literature bisnis, istilah strategi memang dapat
mempunyai arti yang bermacam – macam, namun esensinya tidak jauh
berbeda. Secara singkat strategi merupakan postur ekstern, yakni sikap
sekolah dalam menghadapi lingkungan eksternalnya atau keadaan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

Di dalam literature bisnis, istilah strategi memang dapat mempunyai
arti yang bermacam – macam, namun esensinya tidak jauh berbeda. Secara
singkat strategi merupakan postur ekstern, yakni sikap sekolah dalam
menghadapi lingkungan eksternalnya atau keadaan sekelilingnya.
Lingkungan sekolah eksternal ini antara lain mencakup
pemerintah dengan segala peraturann dan undang – undang, masyarakat
dengan segala sumberdaya serta lembaga – lembaga yang dimilikinya,
langganan rill maupun potensial dengan segala daya belinya, para
pekerja dengan keterampilannya teknologi dengan kemajuan dan para
pesaing rill maupun potensial dengan aneka rupa senjata – senjata
persaingannya.
Proses penyusunan strategi. Perlu disadari bahwa strategi itu
diperlukan agar tujuan sekolah ( goal of the firm ) dapat tercapai, yakni
surtifal dalam tumbuhan yang mantap. Agar strategi itu dapat menjamin
pertumbuhan dan sutifal, maka strategi harus didasarkan pada
perpaduan antara hasil sorotan diluar sekolah dengan hasil sorotan
didalam sekolah. Sorotan yang luas kesekeliling yang jauh kedepan
untuk mencium masalah – masalah dan ancaman yang harus di
hindarkan, dan juga untuk mencari kesempatan – kesempatan yang
dapat dimanfaatkan. Sedangkan sorotan yang tajam didalam sekolah
ditujukan agar dapat diketahuinya kekuatan – kekuatan yang dapat
dimanfaatkan, serta kelemahan – kelemahan yang perlu dihindarinya di
atasi dan di bebani (Napa, 1989:23).
Dari pengertian strategi diatas dapat disimpulkan istilah strategi
memang dapat mempunyai arti yang bermacam – macam, namun
esensinya tidak jauh berbeda. Strategi adalah penetapan tujuan dasar
jangka panjang dan sasaraan strategi memperhatikan dengan sungguh –
sungguh arah jangka panjang dan cakupan organisasi.
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2. Peran dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah dalam BK
Keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah
tidak hanya ditentukan oleh keahlian dan ketrampilan para petugas
bimbingan dan konseling itu sendiri, namun juga sangat ditentukan oleh
komitmen dan keterampilan seluruh staf sekolah, terutama dari kepala
sekolah sebagai administrator dan supervisor. Sebagai administrator,
kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan
seluruh program sekolah, khususnya program layanan bimbingan dan
konseling di sekolah yang dipimpinnya. Karena posisinya yang sentral,
kepala sekolah adalah orang yang paling berpengaruh dalam
pengembangan atau peningkatan pelayanan bimbingan dan konseling di
sekolahnya.
Sebagai supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab dalam
melaksanakan program - program penilaian, penelitian dan perbaikan atau
peningkatan

layanan

bimbingandan

konseling. Ia

membantu

mengembangkan kebijakan dan prosedur - prosedur bagi pelaksanaan
program bimbingan dan konseling di sekolahnya.
Secara

lebih

terperinci,

Dinmeyer

dan

Caldwell

(dalam

Kusmintardjo, 1992) menguraikan peranan dan tanggung jawab kepala
sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, sebagai
berikut:
1. Memberikan support administratif, memberikan dorongan dan
pimpinan untuk seluruh program bimbingan dan konseling.
2. Menentukan staf yang memadai, baik segi profesinya maupun
jumlahnya menurut keperluannya.
3. Ikut serta dalam menetapkan dan menjelaskan peranan anggotaanggota stafnya.
4. Mendelegasikan tanggung jawab kepada “guidance specialist” atau
konselor dalam hal pengembangan program bimbingan dan
konseling.
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5. Memperkenalkan peranan para konselor kepada guru-guru, muridmurid, orang tua murid, dan masyarakat melalui rapat guru, rapat
sekolah, rapat orang tua murid atau dalam bulletin-buletin
bimbingan dan konseling.
6. Berusaha membentuk dan menjalin hubungan kerja yang kooperatif
dan saling membantu antara para konselor, guru dan pihak lain
yang berkepentingan dengan layanan bimbingan dan konseling.
7. Menyediakan fasilitas dan material yang cukup untuk pelaksanaan
bimbingan dan konseling.
8. Memberikan dorongan untuk pengembangan lingkungan yang
dapat meningkatkan hubungan antar manusia untuk menggalang
proses bimbingan dan konseling yang efektif(dalam hal ini berarti
kepala sekolah hendaknya menyadari bahwa bimbingan dan
konseling terjadi dalam lingkungan secara global, termasuk
hubungan antara staf dan suasana dalam kelas).
9. Memberikan penjelasan kepada semua staf tentang

program

bimbingan dan konseling dan penyelenggaraan “in-service
education” bagi seluruh staf sekolah;
10. Memberikan dorongan dan semangat dalam hal pengembangan dan
penggunaan

waktu

belajar

untuk

pengalaman-pengalaman

bimbingan dan konseling, baik klasikal,

kelompok maupun

individual.
11. Penanggung jawab dan pemegang disiplin di sekolah dengan
memberdayakan para konselor dalam mengembangkan tingkah
laku siswa, namun bukan sebagai penegak disiplin.
Sementara itu, Allen dan Christensen (dalam Kusmintardjo, 1992),
mengemukakan peranan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam
pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah sebagai berikut:
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1. Menyediakan fasilitas untuk keperluan penyelenggaraan bimbingan
dan konseling;
2. Memilih dan menentukan para konselor;
3. Mengembangkan sikap-sikap yang favorable di antara para guru,
murid, dan orang tua murid/masyarakat terhadap program
bimbingan dan konseling;
4. Mengadakan pembagian tugas untuk keperluan bimbingan dan
konseling, misalnya para petugas untuk membina perpustakaan
bimbingan, para petugas penyelenggara testing, dan sebagainya;
5. Menyusun rencana untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan
infomasi tentang pekerjaan/jabatan;
6. Merencanakan waktu (jadwal) untuk kegiatan-kegiatan bimbingan
dan konseling;
7. Merencanakan program untuk mewawancarai murid dengan tidak
mengganggu jalannya jadwal pelajaran sehari-sehari.
3. Pemberdayaan
Pemberdayaan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah
empowerment yang maknanya dalam Oxford English Dictionary serta
Merriam Webster adalah: (1) to give power to (memberi kekuasaan,
kekuatan pada pihak lain, (2) to give ability to (usaha untuk memberikan
kemampuan). Pemberdayaan berarti memberi kemampuan atau kekuatan.
Empowerment, juga dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan
secara bersama (Edy Rachmad:2012).
Pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat sumber daya,
kesempatan/peluang, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan
kapasitas diri masyarakat itu dalam menentukan masa depan mereka, serta
untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas
masyarakat itu sendiri (Suhendra, 2006:74).
Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya atau potensi manusia
dengan upaya mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran
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akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya
(Sufyarman, 2003:63).
Pemberdayaan

guru

bimbingan

konseling

adalah

proses

memberikan kemampuan kepada guru agar mampu memberi pertimbangan
terkait baik atau tidaknya cara mengajar, kemudian mampu mengambil
keputusan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan mengajar yang
dihadapi di dalam kelas sehingga bisa bekerja dengan kinerja yang lebih
tinggi dan lebih baik lagi. Pemberdayaan adalah proses dimana guru
bimbingan konseling menjadi mampu terlibat, berbagi dan mempengaruhi
yang pada akhirnya akan memberi dampak positif terhadap kehidupan
mereka.
Pemberdayaan guru bimbingan konseling menjadi sangat penting
karena melalui pemberdayaan guru bimbingan konseling tersebut para
guru bimbingan konseling akan mendapatkan ide-ide baru tentang proses
belajar mengajar dan para guru juga akan mempelajari teknik-tekni baru
dalam mengajar. Hal ini akan berdampak positif karena guru yang telah
dilatih untuk menggunakan berbagai teknik mengajar akan lebih
cenderung untuk mengaplikasikan teknik-teknik mengajar tersebut
terhadap siswa-siswanya (Chisman dan Chandrall. 2007).
Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan tujuan
pemberdayaan

guru

bimbingan

konseling,

untuk

Mempercepat

produktifitas organinasasi, dalam pemberdayaan memungkinkan untuk
mengkondisikan program organisasi yang telah dibuat dan dapat
dijalankan dengan kapasitas yang tepat. Hal ini dikarenakan adanya upaya
pemberdayaan

yang mengoptimalkan seluruh potensi

dan setiap

sumberdaya sehingga masing-masing dapat memberikan manfaat yang
cukup besar terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan, dan
Fleksibel, pemberdayaan merupakan langkah untuk merubah sistem kerja
yang kaku, karena dalam hal ini adanya kebebasan untuk menunjukan
daya kreasi dan kreativitas yang dimiliki.
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4. Konsep Bimbingan Konseling
Bimbingan secara etimologis kata bimbingan terjemahan dari
kata “Guidance” berasal dari kata kerja “to guide” yang mempunyai arti
menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai
dengan istilahnya maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagi
suatu bantuan, atau tuntunan. Namun, meskipin demikian tidak berarti
semua

bentuk

bantuan

atau

tuntunan

adalah

bimbingan

(Hallen,2002:03).
Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang
laki-laki ataupun perempuan yang memiliki kepribadian memadai dan
terlatih dengan baik terhadap individu-individu setiap usia untuk
membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan
pandangan

hidupnya

sendiri,

membuat

keputusan

sendiri

dan

menanggung bebannya sendiri (Prayitno 2009:94).
Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberi
bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, agar
individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga dia sanggup
mengarahkan dirinya dan dapat bertindak wajar.
Konseling Berasal dari bahasa Inggris “ to counsel” yang
secara etimologis berarti “to give advice” atau memberi saran dan
nasehat.
Konseling adalah sebuah kegiatan dimana semua fakta
dikumpulkan dan semua pengalaman siswa difokuskan pada masalah
tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, dimana ia diberi
bantuan pribadi dan bantuan langsung dalam pemecahan masalahnya.
Disamping itu istilah bimbingan selalu dirangkaikan dengan konseling,
hal ini disebabkan karena bimbinmgan dan konseling itu merupakan
suatu kegiatan yang integral (Prayitno, 2009:99).
Konseling merupakan salah satu tehnik dalam pelayanan
bimbingan diantara beberapa tehnik lainnya, namun konseling adalah
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alat yang paling penting dari usaha pelayanan bimbingan dengan
pertemuan empat mata antara konseli dan konselor yang berisi usaha
selaras, unik, dan manusiawi, yang dilakukan dalam suasana keahlian
dan didasarkan atas norma-norma yang berlaku. Konseling merupakan
upaya bantuan yang diberikan kepada konseli supaya dia memperoleh
konsep diri dan kepercayaan diri sendiri, untuk memperbaiki tingkah
lakunya pada masa yang akan datang dalam pembentukan konsep yang
sewajarnya mengenai :
a) Dirinya sendiri
b) Orang lain
c) Pendapat orang lain mengenai dirinya
d) Tujuan tujuan yang hendak dicapai
e) Kepercayaan.
Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap
muka antara dua orang yang mana konselor melalui hubungan itu
dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya menyediakan
situasi belajar. Dalam hal ini konseli dibantu untuk memahami dirinya
sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya di masa
yang akan datang yang ia ciptakan dengan potensi yang ia miliki, untuk
kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. dan konseli dapat belajar
bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan
kebutuhan yang akan datang (Andi Mappiare, 2006:12).
Smith,

sebagaimana

dikutip

oleh

Prayitno

(2009:102).

Menyatakan konseling adalah suatu proses dimana konselor membantu
konseli membuat interpretasi tentang fakta-fakta yang berhubungan
pilihan, rencana, atau penyesuaian-penyesuaian yang perlu dibuatnya.
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5. Kode etik Bimbingan dan Konseling
Etika adalah suatu sistem prinsip moral, etika suatu budaya.
Aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu
kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu.
Etika Profesi Bimbingan dan Konseling adalah kaidah-kaidah
perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas
atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling
kepada konseli. Kaidah-kaidah perilaku yang dimaksud adalah:
a) Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai
manusia, dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku
bangsa, agama, atau budaya.
b) Setiap orang/individu memiliki hak untuk mengembangkan dan
mengarahkan diri.
c) Setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab
terhadap keputusan yang diambilnya.
d) Setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli, melalui
layanan bimbingan dan konseling secara profesional.
e) Hubungan konselor-konseli sebagai hubungan yang membantu yang
didasarkan kepada kode etik (etika profesi).
Kode Etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan
nilai yang mengatur mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu
perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya,
dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat.
Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia merupakan
landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung
tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi Bimbingan
dan Konseling Indonesia. Kode Etik Bimbingan dan Konseling
Indonesia wsajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota
organisasi tingkat nasional , propinsi, dan kebupaten/kota (Anggaran
Rumah Tangga ABKIN, Bab II, Pasal 2).

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

6. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Konseling
Tujuan bimbingan konseling agar peserta didik mengenal
kekuatan dan

kelemahan dirinya sendiri serta menerimanya secara

positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut
(Prayitno, 2009:122).
Fungsi Bimbingan dan konseling sebagai pemberi layanan
kepada peserta didik agar masing masing peserta didik dapat
berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan
mandiri,karena itu layanan bimbingan konseling mengemban sejumlah
fungsi yang hendak dipenuhi melalui kegiatan bimbingan konseling
(Prayitno, 2009:196). fungsi fungsi tersebut adalah:
a). Fungsi Pemahaman
Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan konseling yang
akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak pihak
tertentu sesuai dengan pihak pihak tertentu sesuai dengan kepentingan
pengembangan peserta didik.
b). Fungsi Pencegahan
Fungsi pencegahan yaitu bimbingan konseling yang akan
menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai
permasalahan yang timbul yang dapat mengganggu, menghambat
ataupun menimbulkan sesuatu dalam proses perkembangan.
c). Fungsi Pengentasan
Fungsi pengentasan ini dipakai sebagai fungsi kuratif
atau fungsi terapeautik dengan arti pengobatan atau penyembuhan.
d). Fungsi Pemeliharaan dan pengembangan
Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi
bimbingan konseling

yang akan menghasilkan terpeliharanya dan

berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif , dalam rangka
perkembangan dirinya secara terarah mantap dan berkelanjutan.
e). Fungsi Advokasi
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Fungsi advokasi yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan
menghasilkan teradvokasi atau pembelaan terhadap peserta didik dalam
rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal.
7. Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah
Tohirin (2011:141) ada beberapa pelayanan bimbingan
konseling di sekolah:

a) Orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami
lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah/madrasah dan obyekobyek yang dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah
dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru.

b) Informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan
memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir/jabatan, dan
pendidikan lanjutan.

c) Penempatan dan Penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta
didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam
kelas, kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan,
magang, dan kegiatan ekstra kurikuler.

d) Penguasaan Konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik
menguasai konten tertentu, terumata kompetensi dan atau kebiasaan
yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat.

e) Konseling Perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik
dalam mengentaskan masalah pribadinya.

f) Bimbingan Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik
dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan
belajar, karir/jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan
kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok.

g) Konseling Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam
pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika
kelompok.
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h) Konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak
lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu
dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik.

i) Mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan
permasalahan dan memperbaiki hubungan antarmereka.
8. Bidang Bimbingan dan Konseling di Sekolah
Riska Ahmad dan Syahril(2012 :23) mengemukakan Bidang
bimbingan dan konseling disekolah yaitu:
a) Bimbingan Akademik
Bimbingan akademik ialah bimbingan dalam hal menemukan
cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai, dan
dalam mengatas kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan
tuntutan tuntutan belajar disuatu institusi pendidikan.
b) Bimbingan Sosial Pribadi
Bimbingan sosial pribadi merupakan bimbingan untuk membantu para
individu dalam memecahkan masalah masalah sosial priadi. Yang
tergolong dalam masalh masalah sosial pribadi adalah masalah
hubungan dengan sesama teman denaga dosen, serta staf, pemahaman
sifat dan kemampuan diri, penyesuain diri dengan linmgkungan
pendidikan dan masyarakat tempat mereka tinggal, dan penyelesaian
konflik.
c) Bimbingan Karir
Bimbingan karir yaitu bimbingan untuk membantu individu dalam
perencanaan, pengembangan dan pemecahan masalah-masalah karir
seperti : pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja,
pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi
lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian
pekerjaan dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi.
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d) Bimbingan Keluarga
Bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada
para individu sebagai pemimpin/anggota keluarga agar mereka mampu
menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri
secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan
norma keluarga, serta berperan/berpartisipasi aktif dalam mencapai
kehidupan yang bahagia.
9. Upaya Bimbingan Konseling .
Upaya penanganan dalam bimbingan konseling, (Prayitno,
2009:77) pada umumnya dapat dilihat sebagai keseluruhan perhatian
dan tindakan seseorang terhadap kasus, dalam pengertian itu upaya
penanganan dalam Bimbingan Konseling meliputi:
a. Pengenalan awal tentang permasalahan yang dihadapi (dimulai sejak
mula masalah itu dihadapkan)
b. Pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung
didalam kasus itu.
c. Penjelajahan lebih lanjut tentang segala seluk beluk Masalah pada kasus
tersebut, dan akhirnya.
d. Mengusahakan upaya upaya kasus untuk mengatasi atau memecahkan
sumber pokokpermasalahan itu.

B. Studi Relevan
Sepanjang yang penulis ketahui bahwa telah ada beberapa
penelitian sebelumnya mengangkat tema yang sama berkaitan dengan
manajemen

bimbingan

dan

konseling

baik

disekolah

maupun

dimadrasah, yaitu:
1. Yuliza Farnandesh KS Tahun 2002, yang berjudul “Upaya guru
Bimbingan Konseling dalam Mengatasi siswa bermasalah di Madrasah
Tsanawiyah Negeri Olak Kemang Jambi” berdasrkan penelitian bahwa
Bimbingan konseling di Madrasah Tsanawiyah Olak Kemang
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dirumuskan bahwa BK di Madrasah Tsanawiyah Olak Kemang kurang
optimal

yang mengatakan bimbingan konseling diadakan untuk

mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa seperti kurangnya minat
belajar siswa, seringnya siswa datang terlambat kesekolah dalam hal itu
guru menganalisis sebab sebab timbulnya masalah, aplikasi metode
khusus evaluasi dan tidak lanjut dengan mengunakan pendekatan
konseling yang ada bertujuan untuk mengarahkan, memberikan, jalan
atau solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi siswa.
2. Nur Halidah yang berjudul “Manfaat Konseling dalam meningkatkan
hasil belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sejinjang
Kecamatan Jambi Timur kota Jambi, yang mengatakan manfaat program
bk, pada bidang mengatasi permasalahan yang timbul pada diri siswa
membantu pengembangan diri dan pemilihan hobby

yang perlu

dikembangkan dan memberi memotivasi pada siswa.
Adapun persamaan dengan penelitian di atas yaitu:
1. Penentuan tema judul skripsi yang sama yaitu tentang Bimbingan dan
Konseling .
2. Penelitian yang sama – sama mengunakan pendekatan kualitatif
deskriptip
Sedangkan perbedaan dengan penelitian di atas yaitu :
1). Fokus penelitian yang terlihat dari masing penelitian yang berbeda
seperti penelitian yang dilakukan oleh Yuliza Fernandes yang
memfokuskan masalah pada “ Mengatasi siswa bermasalah di Madrasah
Tsanawiyah Olak Kemang”. Penelitian Nur Halidah Memfokuskan
masalah pada “manfaat konseling di Madrasah Tsanawiyah Sejinjang.
2). Tempat penelitian yang berbeda , Yuliza Fernandes melakukan
penelitian di Madrasah Tsanawiyah Negeri Olak Kemang Jambi, Nur
Halidah, melakukan penelitian di Madrasah Tsanawiyah Negeri
Sejinjang Kecamatan Jambi Timur kota Jambi.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa
pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini digunakan karena
beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan yaitu berupa..
Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah bila
berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, menyajikan langsung
hakikat hubungan peneliti dengan responden. Ketiga, lebih peka dan
lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh
bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi(Moleong, 2005:5).
B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi
yang beralamatkan di Jalan Marene ekajaya Selincah, dengan alasan
bahwa Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi sudah cukup banyak
santri dan cukup terjangkau lokasinya.
2.

Subjek penelitian
Sebjek penelitian adalah orang yang memberikan
informasi tentang hal-hal yang diteliti serta orang yang banyak
memberikan informasi sekaligus paham dan mengerti dengan
masalah yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Man
3 Kota Jambi guru Bimbingan dan konseling, Waka kesiswaan,
Kepala bagian TU, Tenaga Pengajar, dan Siswa Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi.
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C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis
yaitu data primer dan data sekunder.
a) Data primer
Data primer adalah data yang peneliti dapat secara langsung
dari informan tanpa ada perantara. Data primer dalam penelitian ini
adalah data yang didapat dari hasil wawancara berupa kata-kata dan
tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan
konseling, serta kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.
b) Data sekunder
Data sekunder adalah data yang berupa tulisan atau
dokumentasi yang telah diolah oleh pihak bersangkutan atau
dokumentasi sekolah tersebut.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber yaitu:
a.

Guru Bimbingan dan Konseling Madrasah Aliyah Negeri 3
Kota Jambi.

b. Tenaga pengajar Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
c. Kejadian dan Peristiwa
D. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi atau Pengamatan
Pengamatan
kemampuan

penting

peneliti,

dilakukan

memungkinkan

untuk
peneliti

mengoptimalkan
merasakan

dan

menghayati apa yang menjadi subjek penelitian, serta memungkinkan
pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama. Pengamatan bisa
secara berperanserta yaitu masuk menjadi anggota subjek penelitian
atau secara tanpa berperanserta yaitu hanya mengamati.
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2. Wawancara (interview)
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu,
percakapan

itu

dilakukan

pewawancara(Interviewer)

yang

oleh

dua

mengajukan

pihak,

yaitu

pertanyaan

dan

terwawancara (Interviewee) yang memberi jawaban atas pertanyaan
(Lexy J,2005:186).
Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur,
yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap
untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan
hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.Dalam
tehnik wawancara yang dilakukan adalah dengan mengajukan beberapa
butir pertanyaan kepada narasumber, mengenai data yang diperlukan
sesuai penelitian.
3. Dokumentasi
Dokumen berupa catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen
dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Studi
dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara
dalam penelitian kualitatif (Sugiyono,2014:240).
Alasan dari penggunaan metode ini adalah bahan telah ada dan
siap pakai, murah, relative menyingkat waktu dan dapat diananlisis
dengan lebih cermat untuk kegunaan penelitian di Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi.
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E. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber,
1. Analisis Domain
Sugiyono menuntunkan bahwa analisis domain dilakukan untuk
memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial
yang diteliti atau objek penelitian.
Data yang diperoleh dari Grandtour dan Monotour Question.
Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang
sebelumnya belum pernah diketahui, analisis informasi ini belum
diperoleh begitu mendalam, masih dipertemukan, namun sudah
menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.
Analisis ini digunakan untuk menganalisis data manajamen bimbingan
dan di madrasah aliyah Negeri 3 Kota Jambi Sugiyono (2015:349).
2. Analisis Taksonomi
Analisis taksinomi adalah analisis terhadap keseluruhan data
yang dikumpul berdasarkan domain yang telah

ditetapkan, dengan

demikian domain yang yang telah ditetapkan menjadi cover team oleh
peneliti dapat diurai secara lebih rinci pada data manajamen bimbingan
dan konseling di madrasah aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
3. Analisis Komponensial
Analisis konpesional adalah analisis

yang dicari untuk

diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi
justru memilki perbedaan atau kontras. Data ini dicari melalui observasi,
wawancara

dan

dokumentasi

yang

terseleksi.

Dengan

tehnik

pengumpulan data yang bersipat trigulasi tersebut, sejumlah dimensi yang
spesipik dan berbeda pada elemen akan dapat ditemukan. Analisi
konpensional dilakukan setelah dilakukannya analisis domain dan
teksonomi, analisis ini untuk menjawab permasalahan pada manajamen
bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
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F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Keabsahan data bisa dilakukan melalui trianggulasi data yang peneliti
gunakan untuk me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya
dengan berbagai sumber, teknik, serta waktu ( Lexy J. Moleong, 2005:330).
terdapat 3 trianggulasi yaitu :
1. Trianggulasi sumber
Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara
yang berbeda (Burhan Bungin. 2007:264).
2. Trianggulasi teknik
Trianggulasi teknik untuk menguji kredibiltas data dilakukan
dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik
yang berbeda. Mengecek apakah informan yang didapat sama
dengan metode wawancara serta observasi (Burhan Bungin,
2007:265).
3. Trianggulasi waktu
Trianggulas waktu sering mempengaruhi kredebilitas data. Data
yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari saat
narasumber masih segar, akan memberikan data yang valid sehingga
kredibel (teruji), (Burhan Bungin, 2007:266).
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G. Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian ini dirancang untuk memudahkan peneliti dalam
melakukan penelitian, maka peneliti menyusun agenda penelitian secara
sistematis seperti terlihat pada table berikut.
Tabel 1.1 Jadwal Penelitian
Bulan
N
o

Jenis
Kegiatan
Penelitian

1.

Pembuatan
dan
pengajuan
proposal
Penunjukan
dosen
pembimbin
g
Perbaikan
Proposal
Izin
seminar
dan
perbaikan
Hasil
seminar
Pengajuan
izin
Riset
Pengumpul
an data

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Novemb
er
2017

Desembe
r
2017

Januari
2018

Februari
2018

Maret
2018

April
2018

Mei
2018

Verifikasi
dan analisa
data
Konsultasi
pembimbin
g

9.

Perbaikan

10
.

Agenda
skripsi
Catatan : Jadwal Tentative Sewaktu – Waktu dapat Berubaah
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Juni
2018

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum
1. Historis
Yayasan Dharma Wanita terdiri atas dua (2) lembaga pendidikan,
yaitu Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah. Madrasah Aliyah Dharma
Wanita didirikan pada tahun 1991 yang dikepalai oleh Bapak A. Fatah, S.Pd
dan pada tahun 2005 didirikan Madrasah Tsanawiyah Dharma Wanita yang
juga dikepalai oleh Bapak A. Fatah, S.Pd. Jadi Madrasah Aliyah dan
Madrasah Tsanawiya Dharma Wanita Dikepalai oleh Bapak A. Fatah, S.Pd.
Kemudian dari tahun 2006 sampai sekarang Madrasah Tsanawiyah Dharma
Wanita dikepalai oleh Bapak Wilson, S.Pd.
Madrasah Aliyah Negeri 3 kota Jambi merupakan salah satu lembaga
pendidikan formal yang secara historis berasal dari lembaga pendidikan
swasta dengan nama “Madrasah Aliyah Swasta Dharma Wanita Kantor
Kementeria Agama Kota Jambi”. Secara periodik kemudian madrasah ini
mengalami perkembangan hingga beralih status menjadi madrasah negeri,
dan secara otomatis menjadi milik penuh pemerintah yang berada di bawah
Kementerian Agama kota Jambi. Madrasah Aliyah Negeri 3 yang lebih
dikenal di kalangan peserta didik, guru, dan karyawan dengan sebutan
MANTRI yang pertama kali memiliki status sekolah negeri di kota Jambi
pada tahun 2009.
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Madrasah Aliyah Negeri 3 kota Jambi dalam tinjauan sejarah
kepemimpinan merupakan salah satu madrasah negeri yang tergolong masih
baru. Oleh karena itu, maka kepemimpinan pun tidak mengalami beberapa
pergantian sebagaimana sekolah/madrasah lainnya yang memang secara
periodik telah mengalami beberapa kali pergantian kepala madrasah. Dalam
usia yang cukup relatif muda, Madrasah Aliyah Negeri 3 kota Jambi baru
dipimpin oleh dua orang kepala madrasah. Periode pertama dipimpin oleh
Bapak Abdul Fatah, S.Pd dan berakhir kepemimpinanya pada tahu 2012
dikarenakan beliau telah memasuki

usia

pensiun. Tongkat

estafet

kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Bapak Drs. M. Zakri K, M.Pd.I
dari tahun 2012 hingga sekarang. Salah satu usaha yang tampak adalah
penambahan gedung belajar dan beberapa gedung lainnya seperti gedung
untuk laboratorium komputer, gedung majelis guru dan beberapa fasilitas
pendukung lainnya.
Keberadaan pimpinan yang inovatif, kreatif, dan produktif menjadi
sebuah kebutuhan dalam memajukan dan mengembangkan Madrasah Aliyah
Negeri 3 kota Jambi. Hal ini didasari atas realitas madrasah tersebut yang
memang masih tergolong baru dibandingkan dengan madrasah negeri lainnya
yang ada di kota Jambi, seperti MAN Insan Cendekia Jambi, MAN Model
Jambi, dan MAN Olak Kemang Seberang Kota Jambi, terutama dalam hal
ketersediaan ruang belajar yang representatif, gedung laboratorium, dan
beberapa fasilitas pendukung lainnya. Dengan beralihnya MAN 3 ke wilayah
Marene, maka peseta didik yang melanjutkan pendidikannya di madrasah
tersebut semakin meningkat disebabkan kemudahan akses menuju madrasah
tersebut, dan dengan dukungan nuansa lokasi madrasah yang masih tampak
asri, serta cukup jauh dari suasana keramaian dan kesibukan lalu lintas
kendaraan.
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Berdasarkan informasi di atas, maka Madrasah Aliyah Negeri 3 kota
Jambi melakuka berbagai inovasi dan langkah-langkah konstruktif, terutama
dalam meningkatan kegiatan belajar mengajar yang baik, sehingga kemudian
dapat meningkat semangat menuntut ilmu bagi seluruh peserta didik di MAN
3 kota Jambi. Adapun nama-nama kepala madrasah yang pernah memimpin
di MAN 3 kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Daftar Nama-Nama Kepala Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 3
Kota Jambi dari tahun 2009 sampai sekarang.

No

Nama Kepala Madrasah

Tahun Periode

1.

A. Fatah, S.Pd

2009 – 2012

2.

Drs. M. Zakri K, M.Pd.I

2012 sekarang

Sumber: Dokumentasi di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
2. Letak Geografis
Secara geografis Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 kota Jambi dan
Madrasah Tsanawiyah Dharma Wanita berada dalam satu lokasi yang sama,
bangunan sekolahnya sudah permanen dan bertempat tinggal di jalan
Majapahit no. 02 kelurahan Payo Selincah kecamatan Jambi Timur Kota
Jambi.
Namun, sekarang Madrasah Aliyah Negeri 3 sudah memiliki gedung
sendiri dan berlokasi di Jln. Marene Lorong Berlin RT. 038 Kelurahan Eka
Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi. Pemindahan gedung ini
dilakukan pada awal bulan Agustus 2014.
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3. Profil MAN 3 KOTA JAMBI
Profil Madrasah Aliyah Negeri 3 kota Jambi secara detail dapat
dilihat sebagai berikut ini:
1) Nama Madrasah

:

MAN 3 Kota Jambi

2) Tahun Pendirian

:

2009

3) Nomor Statistik

:

131115710030

4) Status Madrasah

:

Negeri

5) Status Akreditasi

:

Peringkat C

6) Alamat Madrasah

:

Jln. Marene RT. 07

7) Kelurahan

:

Eka Jaya

8) Kecamatan

:

Jambi Selatan

9) Provinsi

:

Jambi

10) Telp/Fax

:

-

11) Kode Pos

:

36135

12) Alamat Email

:

man3_kotajambi@kemenag.go.id

13) Nama Kepala Madrasah

:

Drs. M. Zakri K, M.Pd.I

14) Nama Bendahara

:

Deis Renis, S.Pd

15) Rekening an. Lembaga

:

MAN 3 Kota Jambi

4. Visi, Misi dan Tujuan
a. Visi
Terwujud siswa MAN 3 Kota Jambi yang berilmu cerdas, kreatif, terampil,
beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
b. Misi
1. Meningkatkan Kualitas Manajemen Pengelolaan Madrasah.
2. Meningkatkan Kualitas Kinerja Tenaga Kependidikan.
3. MeningkatkanProfesionalitas dan Kinerja Guru.
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4. Menigkatkan Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa.
5. Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Organisasi Madrasah.
6. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Madrasah.
7. Meningkatkan Kerjasama Guru dan Pegawai.
8. Menciptakan Lingkungan Belajar yang Kondusif dan Religius.
9. Menciptakan Hubungan Dengan Masyarakat.
c. Tujuan
Menghasilkan manusia yang

berilmu, cerdas, kreatif, terampil,

mandiri, dan bertaqwa kepada ALLAH SWT serta memiliki semangat
kebangsaan dan cinta tanah air.
5. Struktur organisasi MAN 3 Kata Jambi
Struktur organisasi mempunyai peranan dan fungsi yang sangat
penting terhadap keberhasilan suatu sekolah/madrasah. Struktur organisasi
adalah sebagai kerangka pembangunan dan pengelompokan tugas.
Kegiatan apapun namanya di suatu lembaga instansi pemerintahan maupun
lembaga organisasi masyarakat, proses kegiatan diharapkan dapat berjalan
dengan baik sebagaimana mestinya. Tentu diharapkan pendistribusian
yang baik pula dengan melalui organisasi yang baik sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab organisasi.
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Tabel Struktur Organisasi MAN 3 Kota Jambi Tahun Pelajaran 2016-2017
STRUKTUR ORGANISASI
A.

Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi
B.

C.
KETUA KOMITE MAN 3
D.
Burhanuddin
E.
F.
G.

KEPAL MADRASAH

Bendahara
Deis Reni, S.Pd
NIP. 198001272009122005

Drs. M. Zakri K, M.Pd.I
NIP. 196312011993021002

KAUR TU
Sugianti, S.Ag
NIP. 195807301983032003

KEPEGAWAIAN
Drs. Azmi
NIP. 196501061992031004
Waka. Bid. Akademi
Husen, MA
NIP. 197404052003121006

Waka. Bid. Peserta Didik
Nuryakhman, S.Ag
NIP. 197104041998031004

Waka. Bid. Sarana
Drs. M. Kosasi, S.Pd
NIP. 195911111987031003

Kepala Lab. Komputer
Sofwan Hilal, SE

Wali Kelas X IPA1
Noveri, S.Pd
NIP. 198711092009121004
Wali Kelas XIIPS 2
Neny Novridewi, S.Pd
NIP. 198111182009122002

Wali Kelas X IPA2
Srimaduma, S.Pd
NIP. 198611172009122006

KEPENDIDIKAN
Sumarsono, SH
NIP. 1970020219890
Waka. Bid. Humas
Dra. Hj. Rozita Azlen
NIP. 19551081980032004
Kepala Perpustakaan
Drs. Sayuti, S.Pd
NIP. 195706161983031002

Wali Kelas X IPS 1
Dewi Maulinda, M.Pd
NIP. 197204152003122002

Wali Kelas X IPS 2
Drs. Muzakkar, M.Pd
NIP. 196707281994011001

Wali Kelas XI IPA
Dewi RH, SP

Wali Kelas XII IPS 2
Drs. Dodi Hendra, M.Pd.I
NIP. 196808242000031002

Wali Kelas XII IPS 1
Hasana, S.Pd
NIP. 196904182005012008
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MAJELIS GURU
PESERTA DIDIK

BK
Teri Santera, S.Pd

Wali Kelas XI IP
Dra. Arini

Wali Kelas XII IPA
Renita, S.Si
NIP. 197901142006042015

6. Keadaan Guru
Tenaga pendidik (Guru) di MAN 3 Kota Jambi mempunyai tugas utama
dalam mengelola pelajaran untuk disampaikan kepada siswa. Ketentuan yang ada
menunjukkan bahwa tenaga pengajar dalam suatu lembaga pendidikan harus
mempunyai ijazah guru untuk mengajar.
Seorang guru mempunyai dan tanggung jawab untuk membina dan
mengembangkan potensi anak didiknya. Adapun guru-guru dan pegawai yang
ada di MAN 3 Kota Jambi berjumlah dengan latar belakang pendidikan yang
berbeda-beda. Hal ini sangat mendukung bagi kemajuan pendidikan di MAN 3
Kota Jambi itu sendiri. Dari segi sumber daya mengajar, mereka rata-rata
mempunyai kompetensi sebagai guru, baik dari lembaga pendidikan umum
maupun darilembaga pendidikan agama. Dengan demikian, sumber daya
pengajar di MAN 3 Kota Jambi sudah memenuhi persyaratan sebagai seorang
guru.
Keadaan tenaga pendidik (Guru) di MAN 3 Kota Jambi dapat dilihat
pada tabel dibawah ini.
a. Guru Negeri

: 16 orang

b. Guru Honorer

: 16 orang

c. Pegawai TU

: 9 orang

d. Satpam

: 2 orang

Jumlah 47 orang
Tabel 4.2 : Keadaan Guru MAN 3 Kota Jambi Tahun Pelajaran 2016-2017
No

1

Nama Guru
Drs.

M.

M.Pd.I

Zakri

Bidang Studi
K,

Akidah Akhlak

Pendidikan
Terakhir
S1 PAI IAIN

Jabatan Sekarang
Kepala
Madrasah/PNS

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

2

Drs. Sayuti, S.Pd

3

Drs. M. Kosasi, S.Pd

4

5

6

7

Dra. Hj. Rozita Azlen

Sosiologi

S1 FKIP Unja

Ekonomi

dan

PKn
Akidah Akhlak
dan Fikh

Drs.

Dodi

Hendra,

M.Pd.I
Nuryakhman, S.Ag
Hasana, S.Pd

Sejarah
Al

Qur’an

Hadits
Bahasa

Bahasa Arab

9

Renita, S.Si

Matematika

Noveri, S.Pd

Fisika

12

Neny

Novridewi,

S.Pd

13

Srimaduma, S.Pd

14

Deis Reni, S.Pd

15

Dewi Maulinda, M.Pd

16

Dewi RH, SP

Waka Sarana dan
Prasarana/PNS
Waka
Humas/PNS

Waka
Kesiswaan/PNS
Guru/PNS

UIN Waka

Jakarta

Kurikulum/PNS

S1 FKIP Unja

Guru/PNS

S1 FKIP Unja

Guru/PNS

Penjasorkes

S2 UNP

Guru/PNS

Bahasa Inggris

S1 FKIP Unja

Guru/PNS

S1 FKIP Unja

Guru/PNS

S1 UNP

Guru/PNS

S2 Unja

Guru/PNS

dan

Geografi
Drs. Muzakkar, M.Pd

S1 PAI IAIN

S2

Perpustakaan/PNS

Guru/PNS

S1 FKIP Unja

Indonesia
Husen, MA

11

S1 PAI IAIN

S2 IAIN

8

10

S1 FKIP Unja

Kepala

Matematika dan
PKn
Kimia
Ekonomi
Sosiologi
Biologi

dan

S1
Unja

Pertanian

Guru/honor
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17

Rusnah, S.Ag

Fikh dan SKI

S1 IAIN

Guru/honor

18

Dra. Arini

Ekonomi

S1 Unja

Guru/honor

19

Abdurrahman, S.Pd

PKn

S1 FKIP Unja

Guru/honor

20

Nani Afriani, M.Pd

Bahasa Inggris

S2 Unja

Guru/honor

21

22

23

24
25
26

27

Sofwan Hilal, SE

Iskandar, S.Pd

Manora,

S.Pd.I
Teri Santera, S.Pd
Aditya

Anggun

Taufik Hendraningrat,
S.Pd.I

S1

UPI

Bandung

Guru/honor

S1

Indonesia

Unja

Seni Budaya

S1 IAIN

Guru/honor

BK dan SKI

S1 Unja

Guru/honor

S1 Unja

Guru/honor

Bahasa Arab

S1 IAIN

Guru/honor

Seni Budaya

dan

Ekonomi

Guru/honor

Bahasa

K, Prakarya

S.Pd

Ekonomi

Unja

Bahasa Inggris

Elsi Lastari, SE

Yohana

S1

TIK

Guru/honor

28

Eky Mardawati, S.Pd

Geografi

S1 Unja

Guru/honor

29

Aida Sutriana, M.Pd.I

Matematika

S2 IAIN

Guru/honor

Sumber : Dokumentasi Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
Guru yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi memiliki latar
belakang pendidikan kesarjanaan atau Starata Satu (S1) dan sarjana strata dua (S2),
sehingga kemudian tidak ditemukan lagi guru yang mengajar di MAN 3 kota Jambi
yang berlatar belakang Sarjana Muda. Selanjutnya, yang terlihat dari tabel di atas
menunjukkan bahwa terdapat tiga guru MAN 3 Kota Jambi yang berlatar belakang
pendidikan tidak dari ilmu pendidikan keguruan atau sarjana Ekonomi dan sarjana
Pertanian. Mesikpun demikian kesemuanya telah memiliki akta IV mengajar yang
merupakan syarat bagi setiap guru pendidikan formal seperti MAN 3 Kota Jambi.
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Tabel 4.3 : Keadaan Guru Tidak Tetap ( GTT ) Berdasarkan Ijazah di MAN 3 Kota
Jambi Tahun Pelajaran 2017/2018
No

Bidang Studi yang

Nama Guru

Diampu

Pendidikan Terakhir

1

Dewi RH, SP

Biologi

S1 Pertanian Unja

2

Rusnah, S.Ag

Fikh dan SKI

S1 PAI IAIN

3

Dra. Arini

Ekonomi

S1 FKIP Unja

4

Abdurrahman, S.Pd

PKn

S1 FKIP Unja

5

Nani Afriani, M.Pd

Bahasa Inggris

S2 Unja

6

Sofwan Hilal, SE

TIK

S1 Ekonomi Unja

7

Iskandar, S.Pd

Bahasa Inggris

S1 UPI Bandung

8

Elsi Lastari, SE

Bahasa Indonesia

S1 Ekonomi Unja

9

Yohana Manora, S.Pd.I

Seni Budaya

S1 PAI IAIN

10

Teri Santera, S.Pd

BK

S1 BK Unja

11

Aditya Anggun K, S.Pd

Prakarya

S1 FKIP Unja

Bahasa Arab

S1 PBA IAIN

Taufik

12

Hendraningrat,

S.Pd.I

13

Eky Mardawati, S.Pd

Geografi

S1 FKIP Unja

14

Aida Sutriana, M.Pd.I

Matematika

S2 IAIN
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Tabel 4.4: Data Guru danPegawai Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun Pelajaran 2017-2018.
Ijazah

Guru Tetap

Tertinggi

(GT)

S3

-

Guru Tidak
Tetap
(GTT)
-

Pegawai

Pegawai

Tetap

Tidak Tetap

-

-

JUMLAH

-
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S2

5

2

7

S1

10

10

3

3

26

Sarmud

-

-

-

-

-

D3

-

-

-

-

-

D2

-

-

-

-

-

SLTA

-

-

-

2

2

Jumlah

15

12

3

5

35

Dokumentasi : Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.

Tabel 4.5 :
No
1

2

3

4
5.
6

Keadaan Wali Kelas di MAN 3 Kota Jambi Tahun Pelajaran 2017/2018
Nama Guru/NIP

Srimaduma, S.Pd
198611172009122006
Yulia, S.Pd
196707281994011001
Drs. Muzakkar, M.Pd
196707281994011001
Taufiq

Hendraningrat,

M.Pd.I
Halimatussadi’ah S.Pd
Noveri, S.Pd
198711092009121004

Wali Kelas
X IPA 1

X IPA 2

X IPS 1

X IPS 2
X IPS 3
XI IPA 1

7

Alwi, M.Pd

XI IPA 2

8

Diana Aprilia, M.Pd.I

XI IPS 1

9

Mahmud Al-Husori, S.Ag

XI IPS 2

10

Aditia Anggun. K, S.Pd

XI IPS 3

11

Renita, S.Si

XII IPA 1
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19790114200604201
12
13

14

Dewi rh

XII IPA 2

Hasana, S.Pd
196904182005012008
Neny Novridewi, S.Pd
198111182009122002

XII IPS 1

XII IPS 2
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa rombongan belajar (kelas)
yang tersedia di Madrasah Aliyah Negeri 3 kota Jambi sebanyak 14 ruang belajar.
Dengan ketersediaan ruang belajar sejumlah 14 unit, maka kepala madrasah melalui
wakil kepala bidang akademik memilih beberapa guru yang akan diberikana amanah
untuk menjadi wali kelas. Sehingga kemudian diharapkan kelas tentunya akan tertata
dengan rapi dan kondisif setiap kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tabel tersebut
di atas juga memberikan informasi bahwa dari 14 wali kelas yang ada.
Tabel 4.6 : Tenaga Fungsional Kependidikan MAN 3 Kota Jambi Tahun Pelajaran
2017-2018
No

Fungsi Ketenagaan &Unit

Ada / Tidak

Organisasi

Ada

Jumlah

1

Wakil Kepala

Ada

4

2

Kepala Tata Usaha

Ada

1

3

Bendahara

Ada

1

4

Staf TU dan Karyawan

Ada

6

5

Pustakawan

Ada

1

6

Laboratorium IPA

Tidak Ada

-

7

Laboratorium Bahasa

Tidak Ada

-

8

Laboratorium TIK/ Komputer

Ada

1

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

9

UKS

Ada

1

10

Pramuka

Ada

1

11

PMR

Ada

1

12

Koperasi Pegawai & Guru

Ada

3

13

Wira Usaha Madrasah

Tidak Ada

-

14

Komite

Ada

1

15

Wira Usaha Komite Madrasah

Tidak Ada

-

16

KKG/MGMP

Tidak Ada

-

17

BP/BK

Ada

1

18

Unit-unit kegiatan lainnya

Tidak Ada

-
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7. Keadaan Karyawan
Karyawan merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah
organisasi, terutama organisasi sekolah/madrasah yang membutuhkan dukungan
kinerja yang baik dari para karyawan dan tenaga administrasi. Pengelolaan
administrasi yang baik membutuhkan tenaga-tenaga terampil dengan kompetensi
individual dan keilmuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan. Oleh
sebab itu, sekolah/madrasah pada umumnya memiliki tenaga karyawan dan
pengelola

administrasi

untuk

membantu

kepala

sekolah/madrasah

dalam

mengerjakan berbagai tugas dan pekerjaan administrasi. Administrasi pada suatu
lembaga pendidikan dipandang perlu sebagai penunjang agar penidikan dan
pengajaran berlangsung dengan baik, demi mencapai tujuan pendidikan yang dicitacitakan. Kegiatan administrasi di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi meliputi
aktivitas-aktivitas dan pelaksanaan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan
urusan-urusan sekolah, baik yang menyangkut urusan dalam maupun luar sekolah.
Kegiatan organisasi akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan tenaga
terampil yang mampu memberikan layanan prima dalam berbagai kegiatan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

organisasi. Demikian halnya dengan administrasi MAN 3 Kota Jambi, aktivitas
administrasi dibantu oleh karyawan Tata Usaha (TU) yang membantu pelaksanaan
tugas kepala sekolah dan guru dalam mengelola MAN 3 Kota Jambi. Untuk itu,
administrator di suatu lembaga pendidikan sangat dibutuhkan bagi kelancaran proses
pendidikan dan pembelajaran. Inilah yang sudah disadari oleh pihak MAN 3 Kota
Jambi. Mengenai keadaan karyawan Tata Usaha MAN 3 Kota Jambi dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.7

: Keadaan Karyawan di MAN 3 Kota Jambi Tahun Pelajaran 2016/2017

NO

NAMA

TUGAS

STATUS

Kaur TU

PNS

Staf Bid. Kepegawaian

PNS

Staf TU Bid. Pendidikan

PNS

1

Sugianti, S.Ag

2

Drs. Azmi

3

Sumarsono, SH

4

Abdurrahman, S.Pd

Staf TU Bid. Emis

PTT

5

Sofwan Hilal, SE

Staf TU / Operator

PTT

6

Nursoleh

Staf Perpustakaan

PTT

7

Nurekawati, SH

Pramusaji

PTT

8

Faisal

Satpam

PTT

9

Sholeh

Satpam

PTT
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8. Keadaan Peserta didik
Peserta didik merupakan salah satu elemen penting dalam lembaga
pendidikan disamping guru dan materi pelajaran. Peserta didik sebagai objek
pendidikan harus mendapatkan perlakuan edukatif secara berkesinambungan,
sehingga kemudian diharapkan dapat memenuhi kuota out put pendidikan yang
ideal sebagaimana diharapkan. Adapun mengenai keadaan peserta didik MAN 3
Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4. 8 :.

Keadaan Peserta Didik di MAN 3 Kota Jambi Tahun 2017/2018

No

Kelas

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1

X IPA 1

11

16

27

2

X IPA 2

13

15

28

3

X IPS 1

19

18

37

4

X IPS 2

19

19

38

5

X IPS 3

18

19

37

6

XI IPA 1

8

12

20

7

XII IPA 2

3

17

20

8

XI IPS 1

17

21

38

9

XI IPS 2

16

21

37

10

XI IPS 3

17

22

39

11

XII IPA 1

4

17

21

12

XII IPA 2

3

17

20

13

XII IPS 1

13

19

32

14

XII IPS 2

12

20

32

JUMLAH

426

Sumber Data :Dokumentasi Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan lajunya
arus informasi semakin terbuka cakrawala informasi, sehingga kemudian muncullah
istilah era digitalisasi. Sarana dan fasilitas informasi semakin mempermudah manusia
dalam melakukan berbagai komunikasi dan konektifitas. Namun terkadang manusia
lebih melihat sisi positifnya saja karena alur berpikir yang lebih pragmatis, tanpa
melihat sisi negatif dan implikasinya terhadap kehidupan generasi penerus. Seiring
dengan kemajuan tersebut di atas, Madrasah Aliyah Negeri 3 kota Jambi tumbuh dan
berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

9. Sarana dan Prasarana
Meskipun diakui bahwa sarana dan prasarana dalam konteks pendidikan
bukanlah faktor utama kesuksesan proses pendidikan. Namun demikian, fasilitas
pendidikan tersebut dianggap cukup urgen dalam mendukung elemen pendidikan
lainnya seperti guru, peserta didik, materi ajar, dan lain sebagainya. Sarana dan
prasarana merupakan salah satu faktor yang vital dalam penyelenggaraan
pendidikan dan pembelajaran yang harus ada di MAN 3 Kota Jambi, karena itu
apabila ada sarana dan prasarana kurang mendukung maka penyelenggaraan atau
pelaksanaan proses pembelajaran di MAN 3 Kota Jambi tidak dapat berjalan
dengan baik. Begitupun sebaliknya, sarana dan prasarana yang mendukung
lengakap akan memudahkan proses pembelajaran, karena dengan lengkapnya
sarana dan prasarana akan memberi variasi pada proses pembelajaran, secara
khusus ataupun pelaksanaan sistem pendidikan secara umum di MAN 3 Kota
Jambi tentunya. MAN 3 Kota Jambi sangat membutuhkan sarana dan prasarana
yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. MAN 3 Kota Jambi
mempunyai gedung serta fasilitas lainnya yang memadai bagi berlangsungnya
proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana tersedia merupakan faktor
penunjang lancarnya suatu proses belajar mengajar di MAN 3 Kota Jambi. Semua
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sarana dan prasarana yang tersedia di MAN 3 Kota Jambi dapat dilihat pada
lampiran.
Terkait dengan informasi data lapangan tentang sarana dan prasarana
pendidikan, penulis melakukan penelusuran dokumentasi dengan mengamati
langsung berbagai sarana dan fasilitas pendukung pendidikan di Madrasah Aliyah
Negeri 3 kota Jambi. Dari data yang tercatat dari hasil pengamatan sarana penunjang
proses belajar mengajar di MAN 3 Kota Jambi terdiri atas 10 ruang belajar mengajar,
yang merupakan bantuan dari Kementerian Agama Provinsi Jambi, 1 ruang kantor, 1
ruang guru, 1 labor komputer, serta satu ruang kepala sekolah. Disamping itu juga
terdapat kantin yang dikelola langsung oleh masyarakat seputar madrasah, 2 ruang
WC Guru dan 2 ruang WC Peserta didik.
Berbicara tentang kualitas dan kuantitas pendidikan pada suatu lembaga
pendidikan, tidak terlepas dari bahasan tentang sarana pendukung kegiatan
pendidikan. Hal ini kemudian menjadi penting ketika visi dan misi sekolah/madrasah
diarahkan pada hasil out put pendidikan yang mampu bersaing dengan lulusan dari
sekolah umum lainnya. Kualitas suatu sekolah sangat ditunjang oleh sarana dan
prasarana pendidikan, mustahil suatu lembaga pendidikan akan bermutu tanpa
dilengkapi oleh dua hal tersebut. Namun kenyataan di lapangan masih ditemui
beberapa madrasah belum memperhatikan hal-hal ini, dan memiliki sarana dan
prasarana seadanya. Dengan demikian wajar sebagian madrasah tidak mendapat mutu
lulusan yang baik, suasana belajar yang gersang akan tidak mampu menciptakan
kenyamanan belajar, bagaimana sorang peserta didik dapat mengikuti pembelajaran
bila peralatan pendidikan tidak ada komunikasi dalam kegiatan pembelajaran yang
dilakukan tidaklah sempurna manakala tidak didukung oleh media pendidikan yang
relevan. Sarana-sarana seperti ini harus dimiliki madrasah/sekolah, demikian juga
sumber belajar, buku-buku di perpustakaan harus lengkap sesuai kebutuhan jenjang
pendidikannya.
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Kondisi sarana buku MAN 3 Kota Jambi 2015/2016 jumlah keseluruhan buku
fiksi dan non fiksi sebanyak 173 judul. Keberadaan perpustakaan pada suatu lembaga
pendidikan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dengan fasilitas
pendukung pendidikan lainnya, sehingga kemudian secara keseluruhan fasilitas
pendukung pendidikan menciptakan kondisi belajar mengajar yang menyenangkan
dengan dukungan fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai. Demikian halnya
dengan keragaman buku yang terdapat di perpustakaan tersebut, semakin banyak
jenis buku maka semakin terbuka kesempatan para peserta didik untuk mencari dan
menemukan informasi baru yang sangat bermanfaat dalam kehidupan mereka,
terutama dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Adapun mengenai buku yang
digunakan guru dari berbagai jenis penerbit di MAN 3 Kota Jambi tahun pelajaran
2017/2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.9 : Kondisi Sarana Buku di MAN 3 Kota Jambi Tahun 2017/2018

No

Nama Buku

Penerbit

1

Al Qur’an Hadits

Tiga Serangkai

2

Akidah Akhlaq

Tiga Serangkai

3

Fiqh

Tiga Serangkai

4

SKI

Tiga Serangkai

5

PPKN

Intan Prima Aksara

6

Kesenian

Intan Prima Aksara

7

Penjas

Intan Prima Aksara

8

Sejarah

Intan Prima Aksara

9

Geografi

Intan Prima Aksara

10

Ekonomi

Intan Prima Aksara

11

Sosiologi

Tiga Serangkai

12

Fisika

Tiga Serangkai
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13

Kimia

Tiga Serangkai

14

Biologi

Intan Prima Aksara

15

TIK

Intan Prima Aksara

16

Bahasa Indonesia

Tiga Serangkai

17

Bahasa Arab

Tiga Serangkai

18

Bahasa Inggris

Tiga Serangkai
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Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa sarana dan fasilitas
pendidikan menjadi penting ketika sekolah/madrasah berupaya mewujudkan visi dan
misi lembaga, sehingga seluruh fasilitas pendukung harus diwujudkan meskipun
dalam

bentuk

yang

masih

sederhana.

Terutama

fasilitas

gedung tempat

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Lembaga pendidikan seperti MAN 3 Kota
Jambi, disamping buku-buku juga mempunyai gedung yang baru serta fasilitas yang
memadai bagi berlangsungnya proses belajar mengajar, fasilitas tersedia merupakan
faktor penunjang lancarnya suatu proses belajar dan mengajar. Semua fasilitas yang
tersedia di MAN 3 Kota Jambi ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.10 :

Sarana dan Prasarana MAN 3 Kota Jambi Tahun Pelajaran 2017-2018.
Kondisi Sekarang

No

Uraian

Vol/

Baik

Jml
1

RR

RB

Ket

TANAH BANGUNAN
Luas Tanah

74

74

-

-

1.1. Ruang Kelas

tumbuk

tumbuk

-

-

1.2. Ruang Kantor

10

10

-

-

1.3. Ruang Guru

1

1

-

-

1.4. Ruang Aula

1

1

-

-
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1.5. Ruang Keterampilan

-

-

-

-

1.6. Asrama

-

-

-

-

1.7. Ruang BK/ BP

-

-

-

-

1.8. Ruang Laboratorium

-

-

-

-

1.9. Mushalla

1

1

-

-

1.10. Gudang

-

-

-

-

1.11. WC Guru

1

1

-

-

1.12. WC Peserta didik

2

2

-

-

1.13. Kantin Madrasah

2

2

-

-

1.14. Ruang UKS

1

1

-

-

1.15. Ruang Drum Band

-

-

-

-

2

MEUBELAIR
2.1. Kursi Peserta didik

308

308

-

-

2.2. Meja Peserta didik

-

-

-

-

2.3. Kursi Jok (Guru)

24

24

-

-

2.4. Meja ½ biro (Guru)

8

8

-

-

2.5. Meja Pustaka

-

-

-

-

2.6. Kursi Pustaka

11

11

-

-

2.7. Lemari Buku Pustaka

5

5

-

-

2.8. Meja ½ biro (Pegawai)

7

7

-

-

2.9. Kursi Jok (Pegawai)

-

-

-

-

2.10. Meja 1 biro (Kepala)

1

1

-

-

2.11. Papan Pengumuman

5

5

-

-

2.12. Papan Tulis

12

12

-

-

2.13. Papan Data

3

3

-

-

2.14. Lemari kayu

9

9

-

-

2.15. Meja Kompter

2

2

-

-
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2.16. Filing Kabinet

1

1

-

-

2.17. Brangkas

1

1

-

-

2.18. Kursi Pop (Labor IPA)

-

-

-

-

2.19. Meja Panjang (Labor)

-

-

-

-

2.20. Almari labor IPA

-

-

-

-

2.21. Kursi Tamu (set)

1

1

-

-

Mubelair -

-

-

-

2.22.Peralatan
Lainnya
3

4

5

PERALATAN
3.1. Komputer/Laptop

5

5

3.2. Printer

3

3

3.3. Pesawat Telepon

-

-

3.4. Sound Sistem

1

1

3.5. Dispenser

2

2

3.6. Mesin Ketik

-

-

3.7. Alat Pemotong Kertas

-

-

3.8. Peralatan IPA

-

-

3.9. Peralatan Lainnya

-

-

4.1. Laboratorium Fisika

-

-

-

-

4.2. Laboratorium Kimia

-

-

-

-

4.3. Laboratorium Biologi

-

-

-

-

4.4. Laboratorium Komputer

1

1

-

-

4.5. Mushalla/ Praktikum PAI

-

-

-

-

4.6. Praktikum Olahraga

-

-

-

-

4.7. Praktikum Kesenian

-

-

-

-

4.8. Praktikum Lainnya

-

-

-

LABORATORIUM

PRASARANA
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LINGKUNGAN

-

-

-

-

Pagar

-

-

-

-

Komblok

-

-

-

-

Listerik

1

1

-

-

PDAM

-

-

-

-

Wifi/Internet

1

1

-

-

7.1. Jumlah Judul

173

-

-

-

7.2. Jumlah Eksampler

3.559

3.525

21

13

7.3. Jumlah Eks. Buku Teks

1.580

-

-

-

1.444

-

-

-

Prasarana lingkungan lainnya
6

7

JASA

PERPUSTAKAAN

7.4.Jumlah

Eks.

Referensi

Buku

7.5. Jumlah Buku Fiksi
Dokumentasi : Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
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B. Temuan Khusus dan Pembahasan
1. Manajemen Bimbingan Konseling (BK) di Madrasah Aliyah Negeri 3
Kota Jambi
Strategi Pemberdayaan guru Bimbingan konseling(BK) adalah sebuah
kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
serta evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah semua kegiatan
pelaksanaan sudah dilaksanakan dan mengetahui bagaimana hasilnya.hal ini
sesaui dengan tahapan atau fungsi manajemen bimbingan konseling
(Sugiyono,2012:28).
Temuan dilapangan terlihat bahwa Pemberdayaan guru bimbingan
konseling (BK) di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi sudah berjalan
namun masih kurang efektif, pelaksanaan nya belum semuanya berdasarkan
jadwal yang ditetapkan hal ini terlihat belum adanya peningkatan kualifikasi
pendidikan guru Bimbingan Konseling. Strategi yang dilakukan kepala
Madrasah mengarah pada pengembangan sekolah efektif, juga kurangnya
fasilitas dan anggaran, tanggung jawab guru bimbingan konseling yang masih
rendah, komite sekolah kurang memahami peran dan tugasnya sehingga
kurang berperan aktif dalam mendukung program Pemberdayaan peningkatan
professional guru Bimbingan Konseling. (Observasi,27 April 2018).
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh

Kepala TU di

Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi, Sebagai berikut:
“Strategi pemberdayaan guru bimbingan konseling di Madrasah
Aliyah negeri 3 Kota

Jambi memiliki beberapa fungsi yaitu :

menambah pemahaman guru bimbingan dan konseling di Madrasah
Aliyah Negeri, memperbaiki keefektifan kerja guru, karena melalui
proses pemberdayaan ini guru mempunyai kebebasan dalam
melaksanakan tugas, tanggung jawab, serta dalam pengambilan
keputusan sehingga guru dapat lebih berkarya dengan inisiatif dan
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kreatifitasny, yang mencakup bimbingan konseling (Drs. Azmi
Wawancara 1 mei 2018).
Hal yang sama juga di ungkapkan guru di Madrasah Aliyah Negeri 3
Kota Jambi. Sebagai berikut : Pemberdayaan guru Bimbingan konseling di
Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi sudah terlaksana namun belum efektif
karena masih ada program program yang belum terlaksana di Madrasah
Aliyah negeri 3 Kota Jambi (Husen MA. Wawancara, 1 Mei 2018 ).
a. Perencanaan Bimbingan Konseling
Penerapan fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan,
perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kegiatan,
perencanaan program yang diantaranya adalah anggaran Pemberdayaan guru
bimbingan konseling perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan dari
suatu organisasi dengan memperhatikan semua aspek yang ada, dan beberapa
hal yang dipersiapkan dalam perencanaan sebuah program bimbingan dan
konseling.
Temuan dilapangan terlihat bahwa dalam perencanaan Pemberdayaan
guru bimbingan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi
dijalankan tidak

sesuai dengan mekanisme yang telah direncanakan

di

Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
Hal ini Sesuai dengan yang di ungkapkan oleh guru bimbingan dan
konseling di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
“Dalam

proses

perencanaan

pemberdayaan

guru

bimbingan

konseling(BK) Kepala Madrasah mempersiapakan segala sesuatu yang
dibutuhkan dalam tahapan program seperti analisis kondisi dan situasi
sekolah, strategi layanan, watu, tempat dan juga fasilitas di Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi” (Firly S.Pd, Wawancara 1 Mei 2018).
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Berdasarkan uraian di atas perencanan yang dilakukan Madrasah
Aliyah Negeri 3 Kota Jambi belum dapat dikatakan baik karena perencanaan
dilaksanakan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang di butuhkan dalam
rangka pelaksanaan pemberdayaan guru bimbingan konseling menentukan
strategi pelayanan yang dipilih. Dalam perencanaan yang baik tentu tidak
hanya hasil kerja dari guru bimbingan dan konseling melainkan hasil dan
kerjasama anggota Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.

b. Pengorganisasian
Sebuah organisasi merupakan kumpulan dari beberapa individu yang
memiliki satu tujuan bersama untuk mencapai sebuah tujuan yang telah
ditentukan . Organisasi merupakan wadah kerja sama yang dilakukan oleh
sekumpulan individu yang memegang peran penting dalam sebuah
pelaksanaan sebuah kegiatan, oleh karena itu dalam sebuah organisasi
harus menetapkan sebuah pekerjaan berdasarkan pada keahlian yang
dimiliki seseorang, dengan demikian pekerjaan yang dilakukan dapat
membuahkan hasil yang maksimal.
Temuan dilapangan terlihat bahwa di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota
Jambi dalam pengorganisasian bidang bimbingan konseling (BK)
melibatkan orang yang mempunyai keahlian dibidangnya, terlihat dalam
proses yang dimulai dengan pembagian tugas personil bimbingan dan
konseling dengan sosialisasi terlihat antara guru bimbingan dan konseling
dengan guru yang lain menjalankan pelayanan bimbingan konseling secara
beriringan(Observasi 27 April 2018).
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh guru bimbingan
konseling di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi. Sebagai berikut:
“Pengorganisasian yang ada dibagian bimbingan konseling (BK)
Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi itu Tidak berdasarkan kepada
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keahlian yang dimiliki, dan sesuai dengan perencanaan madrasah maka
pelaksanaan tidak akan berjalan dengan baik, menetapkan pekerjaan
sesuai keahlian dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan
adalah unsur terpenting dalam sebuah organisasi”(Firly S.Pd,
Wawancara 1 Mei 2018).
Berdasarkan uraian diatas dirumuskan bahwa pengorganisasian yang
dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi belum diterapkan
sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing, seharusnya
menggunakan unsure menetapkan suatu pekerjaan pada ahlinya.

c. Pelaksanaan
Pelaksanaan merupakan buktinyata dari perencanaan yang telah
dibuat. Bimbingan

konseling melaksanakan

kegiatan

yang telah

dipersiapkan atau direncanakan sebelumnya dan diusahakan dapat
terlaksana. Pelayanan hendaknya disampaikan dengan baik. Demikian
waktu, tempat, serta sarana penunjang yang harus di manfaatkan dengan
efektif dan efisisen(Suryosubroto,7:2012)
Temuan dilapangan terlihat bahwa pelaksanaan proses pemberdayaan
guru bimbingan konseling (BK) di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi
tidak sesuai dengan perencanaan yang ada di madrasah tidak berjalan
sesuai yang diharapkan, kurang efektif dan efisien, sangat sesuai dengan
hasil observasi. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan
pemberdayaan guru bimbingan konseling dihadapkan pada banyak
kesulitan dan hambatan. Hambatan bisa muncul dari berbagai faktor,
seperti personil sekolah yang kurang memahami konsep pemberdayaan
bimbingan konseling, fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya dana
ataupun anggaran untuk kegiatan bimbingan dan konseling ( Observasi,
27 April 2018).
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Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Guru Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi sebagai berikut:
“Dalam pelaksanaan bimbingan konseling (BK) di Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi Bahwasanya terdapat kesalahan awal,
penerimaan guru yang seharusnya tidak kami tempatkan atau beri
tanggung jawab sebagai konselor atau guru bimbingan dan konseling
diMadrasah ini. Tetapi pada awalnya kami sangat berharap setelah
diberi kepercayaan untuk menjadi guru bimbingan, setidaknya ada
perubahan. (Husen MA, Wawancara 1 Mei 2018).
Hal yang sama juga di ungkapkan oleh staff TU di Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi sebagai berikut:
“Saat melaksanakan kegiatan bimbingan konseling, (BK) berperan
sebagai pembantu untuk penyelesaian maslah masalah yang dihadapi
siswa tetapi bukan sebagai pengambil keputusan akhir dalam
penyelesaian sebuah masalah lebih kepada peran aktif konseling yang
di bimbing untuk mengambil langkah apa yang akan dipilih saat
menghadapi masalah( Drs Azmi, Wawancara 1 Mei 2018).
Berdasarkan

uraian

diatas

dapat

dirumuskan

bahwa

pelaksanaan sebuah bimbingan selalu berpedoman pada perencanaan
yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dibuat
belum

dapat

dijalankan

dengan

baik,

begitu

juga

dengan

pengorganisasian juga tidak menetapkan pekerjaan sesuai dengan kehlian
dengan demikian pelaksanaan juga tidak akan berjalan dengan optimal.
Bimbingan konseling (BK) dalam pelaksanaan kegiatan di Madrasah
Aliyah Negeri 3 Kota Jambi juga berfungsi memberikan pelayanan –
pelayanan kepada peserta didik untuk menyelesaikan sebuah masalah
yang dihadapi peserta didik.
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d. Evaluasi
Evaluasi merupakan tahap akhir dalam sebuah kegiatan yang
menggunakan fungsi manajemen bertujuan menilai, memantau, melihat
ulang, kegiatan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi yang kurang
terlaksana dengan baik tidak sesuai rencana namun hasilnya kurang
maksimal. Dalam kegiatan evaluasi ini dapat mengetahui hambatan,
hambatan kendala dan kekurangan yang terjadi dalam proses kegiatan
pemberdayaan guru bimbingan dan konseling (BK) dalam Evaluasi ini
akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan akan
diberi masukan-masukan saat evaluasi pada musyawarah sebuah kegiatan
pelaksanaan selesai, sesuai yang dikemukakan Suryosubroto(2012:7).
Yaitu dalam melakukan evaluasi pencapaian maksud dan tujuan
kegiatan pemberdayaan guru bimbingan dan konseling (BK) akan
dilaksanakan, menjadi tolak ukur yang digunakan ialah rumusan tujuan
yang telah dibuat pada tahap persiapan, apabila terdapat hambatan tujuan
pemberdayaan bimbingan konseling(BK) maka ada masukan dan apabila
tidak ada hambatan bisa dikatakan berhasil.
Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan Kepala Madrasah di
Madrasah ALIYAH Negeri 3 Kota Jambi sebagai berikut:
“Evaluasi dilakukan agar dapat menilai sebuah kegiatan apakah
berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi dilakukan memalui
pengawasan saat berjalannya kegiatan agar mengetahui berjalan atau
tidak. Selanjutnya dilakukan rapat untuk memperbaiki ataupun
mempertahankan apa yang telah direncanakan hingga evaluasi
dilakukan”(Drs. Zakri S.Pd, Wawancara 1 Mei 2018).
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh guru di Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi sebagai berikut:
“Evaluasi dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya kegiatan
yang telah direncanakan tersebut, apakah dapat dikatakan berhasil atau
belum berhasil, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk kegiatan
selanjutnya”(Husen MA, Wawancara 1 Mei 2018 ).
Berdasarkan uraian diatas dirumuskan bahwa evaluasi yang
dilakukan untuk dapat mengetahui berjalan atau tidaknya dalam sebuah
kegiatan yang telah direncanakan.Evaluasi di Madrasah Aliyah Negeri 3
Kota Jambi Masih kurang efektif belum berjalan sesuai yang diharapkan
dalam evaluasi sehingga semakin banyak masukan yang didapat untuk
memperbaiki serta mempertahankan nama baik Madrasah Aliyah Negeri
3 Kota Jamb.
Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi
Pemberdayaan guru

dalam pelaksanaan

Bimbingan Konseling sudah terlaksana namun

belum optimal karena seluruh kegiatan pemberdayaan bimbingan
konseling (BK) tidak sesuai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
hingga evaluasi.

2. Faktor Pendukung Bimbingan Konseling (BK) di Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi
a. Faktor Pendukung
Terdapat 2 (dua) macam faktor pedukung yang dihadapi dalam
pemberdayaan guru Bimbingan Konseling (BK) di Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi
Faktor pendukung internal yaitu faktor yang berasal dari
Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi

dalam pelaksanaan

pemberdayaan guru bimbingan konseling disetiap sekolah sangatlah
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dibutuhkan dukungan-dukungan dari segala pihak, baik dari pihak
sekolah, Wakil kepala sekolah, guru bimbingan dan sekolah juga anak
didik maupun orang tua.
Untuk mendukung terlaksananya bimbingan dan konseling,
dapat di lihat trik-trik sebagai berikut :
1) Adanya kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, murid,
orang tua murid dan karyawan.
2) Adanya rasa kekeluargaan yang baik.
3) Adanya keaktifan siswa dalam mengikuti tata tertib dan serta
kegiatan belajar mengajar
4) Adanya kerjasama antara sekolah dengan yayasan pendidikan
islam dan kanwil depdiknas
Pelaksanaan pemberdayaan guru bimbingan konseling tanpa
adanya dukungan maka bimbingan dan konseling sangat sulit untuk
dilaksanakan, begitu juga pelaksanaan bimbingan konseling di Madrasah
Aliyah Negeri 3 Kota Jambi ditandai dengan adanya kerjasama antara
guru bimbingan konseling dan waka kesiswaan.
Hal ini seperti yang di ungkapkan Guru Bimbingan Konseling
di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi sebagai berikut:
“Faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan konseling yaitu
adanya pemahaman kerjasama Kepala Sekolah dengan waka
kesiswaan,dan guru bimbingan dan konseling ”(Firly S.Pd,wawancara,
1 Mei 2018)
Berdasarkan hasil temuan di atas dapat dirumuskan bahwa
faktor

pendukung

kerja

bagian

bimbingan

konseling

dalam

pelaksanaannya itu saling membantu dan saling menghargai satu sama
lain maka program bimbingan dan konseling dapat terlaksana.
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b.

Pendukung eksternal
Faktor pendukung eksternal yaitu dukungan yang berasal dari

luar Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi. Temuan dilapangan terlihat
bahwa adapun faktor pendukung ekstern yang diterima oleh Madrasah
Aliyah Negeri 3 Kota Jambi yaitu dukungan yang diberikan dari Komite
Sekolah, orang tua murid dan juga faktor pendukung dari warga sekitar
Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi. (Observasi 27 April 2018)
“Hal ini yang di ungkapkan oleh Guru Bimbingan Konseling di
Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi sebagai berikut:
“Faktor pendukung yang bersifat ekstern yaitu dapat menjalin
kerjasama dengan warga sekitaran Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota
Jambi. Yang turut memberikan bantuan terhadap pelaksanaan
bimbingan konseling, warga sekitar mengamati siswa yang tidak
mengikuti peraturan sekolah, dapat menasehati siawa.(Firly S.Pd
wawancara 1 Mei 2018)
Berdasarkan hasil temuan diatas dapat dirumuskan bahwa faktor
pendukung bagian kerja bimbingan konseling dalam pemberian
pelayanan yaitu terletak pada kerjasama antara pihak sekolah dengan
pihak luar sekolah Madrasah Aliyah Neri 3 Kota Jambi.

3. Faktor Penghambat Bimbingan dan Konseling (BK) di Madrasah
Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
a. Tidak adanyan ruangan Khusus Bimbingan Konseling
Temuan dilapangan terlihat bahwa adapun hambatan yang
dihadapi Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi jika dilihat dari
prosesnya

sudah

berjalan

dan

aktif.

Akan

tetapi

pelaksanaan

pemberdayaan guru bimbingan konseling masih terkendala karena
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kurangnya fasilitas dan anggaran, tanggung jawab guru bimbingan
konseling yang masih rendah belum adanya ruangan khusus untuk
kelangsungan kegiatan, ruangan yang di sediakan oleh Madrasah masih
tergabung

dengan

ruangan

UKS,

sehingga

untuk

pelaksanaan

pemberdayaan guru bimbingan konseling masih terhambat dan guru
bimbingan konseling masih sulit untuk memberikan pelayanan kepada
siswa yang memiliki rmasalah bersifat rahasia untuk memberikan bantuan
secara face to face masih sedikit sulit,(Drs. Zakri, S.Pd 1 Mei 2018)

b. Terbatasnya jam pelajaran Bimbingan Konseling di Marasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi.
Mata pelajaran bimbingan dan konseling merupakan mata
pelajaran yang sangat penting guna revolusi mental dan meningkatkan
prestasi dan minat siswa, Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi hanya
memiliki 1 (satu) orang guru bimbingan dan konseling dengan jam
pelajaran yang sangat terbatas serta jumlah siswa yang sangat banyak
sebenarnya mata pelajaran ini memerlukan jam pelajaran yang panjang.
Hal ini seperti yang di ungkapkan Guru Bimbingan Konseling di
Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi sebagai berikut:
“Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi ini kendala ataupun penghambat yang saya
hadapi salah satunya waktu yang terbatas, kemudian tidak ada jam
khusus untuk masuk kelas. Jadi sangat sulit untuk secara efektif.(Firly
S.Pd, wawancara, 1 Mei 2018)
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4. Upaya yang dilakukan Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi
Faktor Penghambat di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi
Adapun

upaya yang dapat dilakukan terhadap kendala-kendala

yang ada dalam proses pelaksanaan pemberdayaan guru bimbingan
konseling. Hendaknya kebijakan dibuat agar pemberdayaan bimbingan
konseling ini
anggaran dana

dapat berjalan sesuai program yang sudah dibuat dan
juga

dipersiapkan untuk keberlangsungan proses

pemberdayaan, dan guru bidang bimbingan konseling juga memiliki
ruangan khusus baik menyekat ruangan yang telah ada agar dalam
pelaksanaannya berjalan dengan baik. Jika bimbingan dan Konseling ini
memiliki ruangan khusus secara tidak langsung akan memberikan rasa
dan suasa yang nyaman dan aman.Mempermudah ekspresi perasaan siswa
yang bermasalah tanpa malu menyampaikan masalahnya, dampak
positifnya menjaga harga diri siswa .
Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh guru bimbingan konseling di
Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi sebagai berikut:
“Hendaknya kepala sekolah mengambil kebijakan khusus terkait
dengan mata pelajaran bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi, juga menambah guru bimbingan dan konseling
karena di Madrasah ini hanya ada satu guru bimbingan konseling
dengan siswa yang banyak seharusnya untuk siawa 400 orang itu
memiliki 2 atau 3 guru bimbingan dan konseling (Firly S.Pd,
Wawancara 1 Mei 2018).
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Program Kegiatan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi.
Tabel. 4.11
Terlaksana
NO

A

KEGIATAN

Sudah

Belum

2

3

4



PERSIAPAN
1. Pembagian tugas guru BK

B

2. Evaluasi Program BK



3. Menyusun program BK



4. Konsultasi Program BK



5. Kegiatan Sarpras




LAYANAN BK
1. Layanan orientasi
a. Pengenalan BK



b. Pengenalan Fasilitas




2. Layanan Informasi
a. Pengenalan

kurikulum

dan

kalender



pendidikan


3. Layanan Penempatan
a. Penempatan di kelas baru



b. Tes psikologi



4. Layanan penguasaan konten



a. Pembentukan kelompok belajar



b. Pengembangan potensi
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C

EVALUASI



D

ANALISA



E

TINDAK LANJUT



Dokumentasi : Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari pembahasan, maka dapat diperoleh
kesimpiulan yang akan menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1. Strategi yang dilakukan kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota
Jambi. mengarah pada pengembangan sekolah efektif, juga
kurangnya fasilitas dan anggaran, tanggung jawab guru
bimbingan konseling yang masih rendah, komite sekolah kurang
memahami peran dan tugasnya sehingga kurang berperan aktif
dalam

mendukung

program

Pemberdayaan

peningkatan

professional guru Bimbingan Konseling.
2. Faktor pendukung dan penghambat Strategi Pemberdayaan
bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota
Jambi faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari pihak
sekolah, para guru dan peserta didik adanya kerjasama antara
guru bimbingan dan konseling dengan waka kesiswaan.
Kendala Bimbingan dan konseling yaitu tidak adanya ruangan
khusus, tidak adanya dana yang diberikan pengurus komite
sekolah untuk pemberdayaan guru bimbingan konseling. di
Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi hanya terdapat satu
orang guru bimbingan konseling dengan 400 siswa sedangkan
optimalnya untuk 150 siswa itu 1 ( satu) guru bimbingan
konseling

sedangkan 400 siswa minimal 2 atau 3 guru

bimbingan konseling
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3. Solusi ataupun upaya yang dilakukan Kepala sekolah membuat
program pemberdayaan guru bimbingan konseling Bimbingan
Konseling yaitu mengatasi kendala, dengan mengadakan
musyawarah terhadap pengurus komite Madrasah, untuk
menambah guru bimbingan dan konseling, dan juga dana atau
anggaran untuk melaksanakan program pemberdayaan guru
bimbingan konselingdi Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
B. Saran
Berdasarkan uraian data, temuan studi di lapangan dan
kesimpulan, maka peneliti memberikan saran kepada pihak terkait
yaitu sebagai berikut:
1. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi hendaknya dalam
pelaksanaan program pemberdayaan guru bimbingan konseling
hendaknya memberi dukungan dalam masalah tehnik tehnik dan
metode ditingkatkan.
2. Guru

bimbingan

koseling

hendaknya

dalam

pelaksanaan

bimbingan dan konseling lebih di tingkatkan antara kepala
Madrasah, serta majelis guru, siswa dan orang tua agar
pelaksanaan bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan baik.
3. Siswa – siswi hendaknya lebih berani terbuka bila ada
permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dapat segera langsung
berkonsultasi dengan guru bimbingan dan konseling sehingga
masalah yang dihadapi tidak berlarut larut dan masalah yang di
hadapi dapat segera diatasi dengan baik.
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ISTRUMEN PENGUMPULAN DATA
Judul Skripsi : Strategi Kepala Madrasah dalam Pemberdayaan Guru Bimbingan
Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi
A. Observasi
1. Mengamati pelaksanaan pemberdayaan guru Bimbingan Konseling di
Sekolah
2. Mengamati cara guru bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan
pembelajaran
3. Mengamati aktivitas siswa-siswi
4. Mengamati

Kendala

yang

menjadi

penghambat

Pelaksanaan

pemberdayaan guru bimbingan dan konseling
5. Mengamati upaya kepala Madrasah

untuk meningkatkan minat

professional guru bimbingan konseling
B. Wawancara
1. Guru bidang studi bimbingan dan konseling
a. Sejak tahun berapa ibu menjadi guru bimbingan dan konseling di
MAN 3 kota Jambi?
b. Apa latar belakang diterapkannya bimbingan dan konseling di Man 3
kota Jambi?
c. Ada berapa orang guru Bimbingan dan konseling di Man 3 kota
jambi?
d. Berapa Personil guru BK di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi ?
e. Apa latar belakang pendidikan guru BK di Madrasah Aliyah Negeri 3
Kota Jambi ?
f. Apakah disekolah ini terdapat ruang BK, seperti:
1. Ruang kerja penyuluhan
2. Ruang pertemuan
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3. Ruang kerja Konselor
4. Ruang penyimpanan data
g. Apakah ada alat – alat perlengkapan ruangan di Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi seperti:
1. Meja kursi
2. Tempat data (lemari)
3. Papan tulis dan papan pengumuman
h. Apakah ada alat alat pengumpulan data seperti :
1. Angket
i. Apakah sekolah menyediakan anggaran biaya untuk pembiayaan
personil/guru bk ?
j. Apakah ada layanan pengumpulan data siswadi Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi ?
k. Bagaimana peran guru bimbingan dan konseling di MAN 3 kota
Jambi?
l. Apa saja bentuk dukungan guru bimbingan dan konseling terhadap
kelangsungan proses belajar mengajar?
m. Bagaimana

dukungan

kepala

sekolah

terhadap

pelakasanaan

bimbingan dan konseling di MAN 3 kota jambi?
n. Bagaiman

proses

pelaksanaan

bimbingan

konseling

dalam

meningkatkan minat belajar siswa di MAN 3 kota jambi?
o. Apa kendala dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling guna
meningkatkan minat belajar siswa?
2. Wawancara Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi.
a. Sejak tahun berapa bapak menjabat sebagai Kepala Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi?
b. Sejak tahun berapa Pendirian dan peresmian Madrasah Aliyah Negeri
3 Kota Jambi ?
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c. Berapa jumlah siswa di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi ?
d. Ada berapa orang guru BK di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi?
e. Apa yang bapak ketahui mengenai bimbingan konseling di Madrasah
Aliyah Negeri 3 Kota Jambi ?
f. Sejak kapan diadakan program BK di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota
Jambi?
g. Bagaimana

Perencanaan

pemberdayaan

guru

Bimbingan

dan

Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi ?
h. Bagaimana pengorganisasian Kegiatan pemberdayaan guru Bimbingan
dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi ?
i. Bagaiman kegiatan pelaksanaan pemberdayaan guru Bimbingan
Konseling di Madrasah Aliyah negeri 3 Kota Jambi ?
j. Bagaimana

solusi

untuk

mengatasi

kendala

pelaksanaan

pemberdayaan guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi ?
3. Wawancara Staff TU
a. Ada berapa personil guru bk di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi
?
b. Apakah sekolah mendatangkan narasumber untuk mengadakan
penyuluhan kepada siswa ?
c. Apakah ada aplikasi instrumen BK di Madrsah Aliyah Negeri 3 Kota
Jambi?
d. Apakah sekolah menyediakan anggaran biaya untuk pembiayaan
personil/guru bk ?
e. Apakah ada layanan pengumpulan data siswadi Madrasah Aliyah
Negeri 3 Kota Jambi ?
f. Bagaimana peran guru bimbingan dan konseling di MAN 3 kota
Jambi?
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g. Apakah ada Himpunan data di Madrasah Aliya Negeri 3 Kota Jambi ?
h. Apakah guru BK disekolah ini Pernah melakukan kunjungan rumah ?
i. Apakah guru BK di sekolah ini pernah melakukan alih tangan kasus
pada siswa?
j. Bagaimana Hubungan Internal di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota
Jambi ?
k. Bagaimana Mekanisme kerja BK di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota
Jambi ?
4. Wawancara kepada siswa siswi
a. Menurut anda merasa puaskah dengan

pelayanan bimbingan dan

konseling di Man 3 kota jambi?
b.

Bagaimana menurut anda tentang pelaksanaan bimbingan konseling
di man 3 kota jambi?

c. Bagaimana cara anda mendapatkan layanan bimbingan dan konseling
?
d. Menurut anda pentingkah pelaksanaan bimbingan dan konseling di
MAN 3 kota jambi?
5. Dokumentasi
a. Historis dan letak geografis
b. Struktur Organisasi sekolah
c. Keadaan guru dan Karyawan
d. Keadaan siswa siswi
e. Keadaan Sarana dan prasarana
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Kegiatan Pramuka di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi

Wawancara dengan Guru Bimbingan dan Konseling
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Foto Bersama guru bimbingan konseling

Foto bersama kepala TU setelah wawancara di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi
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