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ABSTRAK 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengaitkan  antara  tugas  dan  peran  penting 

konselor dan faktor-faktor apa saja yang mendukung peran konselor dalam usaha 

pembinaan  siswa  bermasalah  terutama  ditingkat  Sekolah  Menengah  Pertama 

(SMP). Dalam penelitian ini  objek  yang diteliti adalah peran konselor dalam 

usaha  pembinaan  siswa  bermasalah  di   SMP  Muhammadiyah  7  Kotagede 

Yogyakarta. Bila menilik dunia pendidikan di Indonesia  tercatat banyak sekali 

siswa yang “bermasalah”. Seorang siswa dikategorikan sebagai anak 

bermasalah apabila ia menunjukkan gejala-gejala  penyimpangan dari perilaku 

yang lazim dilakukan oleh anak-anak pada umumnya.  Penyimpangan perilaku 

ada  yang  sederhana,  ada  juga  yang  ekstrim.  Penyimpangan  perilaku  yang 
sederhana  semisal  mengantuk,  suka  menyendiri,  kadang  terlambat  datang. 
Sedangkan yang ekstrim semisal sering membolos, memeras teman-temannya, 

ataupun tidak sopan kepada orang lain dan juga kepada gurunya.  Selama ini 

orang  banyak  berpendapat  bahwa  untuk  membina  dan  membimbing  seorang 

siswa  bermasalah, mutlak harus disiapkan sorang konselor yang benar-benar 

matang   dan   memahami   bagaimana   cara   menghadapi   setiap   karakteristik 

permasalahan yang dihadapi  terkait dengan para siswa. Namun ternyata apa 

yang ditemukan di SMP Muhammadiayah 7 Kotagede Yogyakarta justru sangat 

berbeda dengan hal tersebut karena dari hasil perolehan  data-data yang ada 

mengenai siswa bermasalah walaupun konselor telah berupaya  mengeluarkan 

segala kemampuan yang dimilikinya dalam rangka pembinaan siswa tersebut 

ternyata  tidak  menjadi  sebuah  faktor  penentu  dalam  keberhasilan  pembinaan 

siswa  bermasalah. Pada kenyataannya ada faktor lain yang juga memberikan 

kontribusi  yang   sangat  berarti  dalam  upaya  pembinaan  siswa  bermasalah 

tersebut yaitu faktor keluarga dan lingkungan pergaulan. 
 

Kata Kunci: Pendidikan, Konselor, Siswa, Bermasalah, Penanganan. 

 
PENDAHULUAN 

Upaya meningkatkan potensi dan sumber daya manusia menjadi semakin 

penting bagi setiap bangsa dalam menghadapi era globalisasi. Tanpa sumber daya 

manusia yang berkualitas,  suatu bangsa akan tertinggal dari bangsa lain dalam 

percaturan dan persaingan di dunia internasional yang semakin kompetitif. Sarana 

yang  paling  efektif  dan  strategis  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya 

manusia adalah pendidikan. 

Pendidikan merupakan wahana yang penting untuk membangun seorang 

remaja.  Pada  gilirannya  manusia  hasil  pendidikan  itu  menjadi  sumber  daya 

pembangunan. Karena itu, pendidikan dalam melaksanakan tugasnya diharapkan 

tidak membuat kesalahan-kesalahan  mendidik. Sebab kesalahan mendidik bisa 

berakibat  fatal  karena  sasaran  pendidikan  itu   adalah  manusia.  Kesalahan- 

kesalahan mendidik hanya bisa dihindari jika pendidik memahami apa pendidikan 
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itu  sebenarnya.  Gambaran  yang  jelas  dan  benar  tentang  pendidikan  dapat 

diperoleh melalui pengkajian terhadap arti dan tugas pendidikan, konsep-konsep 
yang mendasarinya,  unsur-unsurnya dan kesatu paduan unsur itu dalam wujud 

sistem. 

Pendidikan, baik  dalam  makna  formal,  non-formal,  informal,  maupun 

jaringan-jaringan  kemasyarakatan,  merupakan  proses  memanusiakan  manusia 

(Danim, 200: 4). Proses memanusiakan manusia merupakan kata lain dari proses 

pemanusiaan, sedangkan  kemanusiaan berarti segala sesuatu yang berhubungan 

dengan   manusia   dengan   seperangkat   potensi   dan   perilaku   kesehariannya. 

Pendidikan merupakan kunci masa depan. Pendidikan  membekali siswa dengan 

seperangkat sikap, cara pandang dan nilai-nilai yang berguna di masa mendatang. 

Secara  konseptual,  pendidikan  lebih  terbuka  bagi  transformasi  nilai-nilai  baru 

yang tidak membelenggu dan membebaskan (Diarsi, 1989: 27). Menurut Dewey 

(1966: 1-9)  pendidikan adalah proses pembaharuan makna-makna pengalaman 

lewat proses transformasi  nilai-nilai insidental dan intensional. Sehingga wajar 

bila perkembangan dan kemajuan siswa  beserta segala permasalahannya harus 

diawasi  secara  komperhensif  sehingga  siswa  tersebut  dapat  menjalani  proses 

pendidikan dengan baik (Hamalik, 2004: 93). 

Dari  sekian  banyak  faktor  determinatif  akselerasi  atau  deakselerasi 

pembangunan, faktor SDM,  terutama dalam  makna human resources, 

memberikan sumbangan paling besar. Faktor SDM suatu negara akan menentukan 

status negara itu, apakah negara terbelakang, sedang berkembang atau maju. Oleh 

karena   itu,   modernisasi   pembangunan   suatu   negara   pada   umumnya   dan 

pembangunan  ekonomi  industri  pada   khususnya,  mensyaratkan  transformasi 

SDM-nya, tidak hanya dalam arti kognitif dan psikomotor, akan tetapi juga cara 

hidup keseharian dan  rasa bangga menjadi warga negara. Keberhasilan 

pembangunan   Indonesia,   harus   sejalan   dengan   sikap   mental   SDM   yang 

mendukung  proses  pembangunan  itu.  Proses  kerja  dan  akselerasi  pencapaian 

tujuan  pembangunan,  sangat  ditentukan  oleh  kapasitas  SDM  yang  mengelola 

kegiatan  pembangunan  itu  dan  kapasitas  dalam  mengapresiasi  hasil-hasilnya. 

Sebagai bagian dari agenda kerja kependidikan, konsep ini mengisyaratkan bahwa 

wahana pengembangan sumber daya manusia adalah pendidikan (Barnadib, 1996: 

18)  dan karenanya pendidikan itu harus mampu mengasilkan SDM dengan tiga 

kemampuan  sekaligus.  Pertama,  kemampuan  melahirkan  manusia  yang  dapat 

memberikan  sumbangan  terhadap  pembangunan  nasional.  Kedua,  kemampuan 

untuk menghasilkan manusia yang dapat mengapresiasi, menikmati dan 

memelihara hasil-hasil pembangunan itu. Ketiga, kemampuan melahirkan proses 

pemanusiaan dan kemanusiaan secara terus menerus menuju bangsa yang adil dan 

bijak lagi bajik, dalam makna  pertumbuhan dan perkembangan, pembangunan 

mensyaratkan kemampuan  SDM untuk membangun, memelihara,  dan menyikapi 

secara  positif  hasil-hasil  pembangunan.  Termasuk   di  dalamnya  adalah  rasa 

memiliki  inventaris  publik  dan  privat  serta  sumber-sumber  lingkungan  hidup, 

lingkungan fisik dan non-fisik. 

Bila dikaitkan dengan realitas pendidikan yang ada, tidak sedikit siswa 

yang   ternyata   memiliki  permasalahan  dalam  dunia  pendidikan.  Sebut  saja 

membolos disaat-saat jam sekolah. Ini menjadi salah satu penyakit yang mau tidak 

mau  menjadi  salah  satu  agenda  diskusi  untuk  dicari  jalan  penyelesaiannya. 

Bahkan terkadang, ada beberapa sekolah yang mengambil langkah yang ekstrim 
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dalam menindak siswa tersebut semisal Drop Out (dikeluarkan). Apakah itu jalan 

penyelesaian yang terbaik?, pertanyaan itulah yang akan muncul dari benak kita 

semua ketika hal tersebut terjadi. 
Seorang pakar pendidikan Freire mengungkapkan bahwa pendidikan harus 

memiliki  konsep Humanisme (Murtiningsih, 2004: 10). Artinya seorang siswa 

tidak  boleh  dilakukan  semena-mena,  seolah-olah  gagal  di  dalam  pendidikan 

tersebut. Bagaimanapun juga  pendidikan adalah hak yang harus dihormati bagi 

setiap orang seperti yang disampaikan oleh Mialarat (1993). Lebih jauh kita harus 

memberikan pendidikan yang lebih pada anak tersebut. Menurut Dalyono (2001) 

sekolah adalah miniatur masyarakat yang menampung  bermacam-macam siswa 

dengan latar belakang kepribadian mereka. Karena adanya perbedaan individual 

diatas  maka  ada  diantara  sejumlah  siswa  tersebut  yang  dikategorikan  sebagai 

siswa bermasalah. Latar belakang mereka harus diketahui, bentuk-bentuk masalah 

dan  sekaligus   penanganannya  karena  ini  mengacu  pada  tujuan  pendidikan 

nasional  yaitu  menciptakan  suatu  sistem  dan  iklim  pendidikan  nasional  yang 

demokratis  dan  bermutu,  dalam  rangka   mengembangkan  kualitas  Indonesia 

(Tilaar, 2002: 113). Sudah menjadi keharusan untuk mencari pemecahan masalah- 

masalah dalam dunia pendidikan tersebut. Terutama masalah proses  pendidikan 

siswa  di  sekolah  karena  ini  merupakan  hak  yang  menyangkut  sumber  daya 

manusia Indonesia. Salah satu hal yang menjadi pilar utama bagi pembinaan para 

siswa  yang   bermasalah  di  sekolah  tersebut  adalah  keberadaan  Bimbingan 

Konseling (BK). 

Menurut Sukmadinata (2003) tujuan program bimbingan konseling adalah 

agar   para   siswa   di   sekolah   mencapai   perkembangan   yang   optimal   yaitu 

perkembangan yang setinggi-tinginya sesuai dengan potensi-potensi yang 

dimilikinya.  Layanan  bimbingan  dan  konseling  merupakan  salah  satu  bentuk 

kegiatan pendidikan. Dikatakan demikian, sebab melalui layanan bimbingan dan 

konseling siswa dituntut untuk  mampu menjadi manusia yang paripurna, dalam 

arti  mampu  mewujudkan  diri  sendiri  sesuai   dengan  kemampuannya.  Untuk 

mencapai tujuan itu, tentunya peranan konselor sebagai kunci  dari keberhasilan 

siswa sangat dibutuhkan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana usaha yang 

dilakukan  oleh konselor SMP Muhammadiyah 7 Kotagede Yogyakarta dalam 

usahanya membina siswa bermasalah serta untuk mengetahui hambatan-hambatan 

apa saja yang ditemui dalam rangka pembinaan siswa bermasalah tersebut. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 7 Kotagede Yogyakarta. 

Penelitian   ini   adalah  penelitian  kualitatif  di  mana  bahan  yang  digunakan 

bersumber dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer 

diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak sekolah termasuk konselor 

yang  terlibat  dalam  pembinaan  para  siswa  bermasalah  tersebut.  Sedang  data 

sekundernya berasal dari dokumen dan catatan lain yang juga dibutuhkan karena 

memberi  informasi  terkait.  Hal  lain  yang  juga  mendukung  dalam   proses 

pengumpulan data adalah penggunaan metode observasi di mana peneliti berusaha 

untuk  melihat  secara  langsung  tentang  fenomena-fenomena  penanganan  yang 

terjadi di lapangan sehingga dapat lebih mengoptimalkan data-data yang ada. 
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Setelah data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut 

dianalisa. Tekhnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti 

saran Miles &   Huberman (1992) terutama teknik analis dengan model analisis 
interaktif, yaitu analisis yang  bergerak dalam tiga komponen, yaitu (1) Reduksi 

Data (reduction), (2) Sajian Data (display),  dan (3) Penarikan Kesimpulan dan 

Verifikasi (conclusion drawing). 
Reduksi data yang dimaksud adalah dengan melakukan proses menyeleksi, 

mempertegas,  memperpendek,  membuat  fokus,  membuang  hal-hal  yang  tidak 

penting dan  mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

dilakukan. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang 

memungikinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian data meliputi berbagai 

jenis matriks,  gambar/skema,  jaringan  kerja  keberkaitan  kegiatan,  dan  tabel. 

Kesemuanya  dirancang  untuk  dapat  merakit  informasi  secara  teratur  supaya 

mudah dilihat dan dimengerti  dalam satuan bentuk yang kompak (menyeluruh). 

Penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  adalah  kegiatan  analisis  yang  dilakukan 

setelah reduksi data dan sajian data dibuat/disusun. Karena  penelitian kualitatif 

analisis  datanya  setiap  saat  dimulai  sejak  peneliti  mulai  mengumpulkan  data 

sampai perolehan data itu dirasa cukup, maka tidak ada kesimpulan akhir yang 

baku sebelum proses pengumpulan data secara keseluruhan selesai/cukup. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum langsung masuk kedalam pembahasan tentang hasil-hasil apa saja 

yang diperoleh dalam penelitian tersebut, ada baiknya kita melihat beberapa teori 

yang ditawarkan  oleh  beberapa orang para ahli mengenai tawaran solusi untuk 

penanganan siswa bermasalah. 
Dalam teori mengenai pembinaan siswa yang bermasalah, Ridwan (1998: 

16-17) menekankan pada pentingnya pengenalan diri konselor pribadi sebelum 

menangani  kliennya (siswa bermasalah). Hal senada juga dikuatkan oleh Teori 

Client   Centered   Counceling   yang   disampaikan   oleh   Winkle   (1987)   yang 

mendeskripsikan  corak  konseling  yang  menekankan  peranan  konselor  sendiri 

dalam proses konseling. Ini berarti   penekanan  pemecahan masalahnya terletak 

pada peningkatan SDM konselor itu sendiri sehingga dapat membina para siswa 

yang bermasalah tersebut. 

Dari kedua  macam  teori  diatas,  ternyata  sangat  berbeda  dengan  hasil 

temuan  data-data  yang  ada  di  SMP  Muhammadiyah  7  Kotagede  Yogyakarta 

karena  dari  hasil  wawancara,  studi  dokumen  dan  observasi  yang  dilakukan 

ternyata walaupun seorang  konselor memiliki kemampuan yang lebih didalam 

penyelenggaraan  bimbingan  konseling,   tetap  tidak  dapat  meraih  hasil  yang 

optimal.  Hal  ini  dikarenakan  ada  faktor  lain  yang  sangat  menunjang  proses 

pembinaan   siswa   bermasalah   tersebut.   Hal   ini   dikuatkan   oleh   Pedoman 

Bimbingan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang merumuskan: 

"bimbingan  dan  konseling  di  sekolah  adalah  proses  bantuan   khusus  yang 

diberikan kepada semua siswa dalam membantu siswa memahami, mengarahkan 

diri, bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan siswa 

di sekolah, keluarga dan masyarakat dalam rangka mencapai perkembangan diri 

yang optimal" (Walgito, 2004: 6). 

Bagaimanapun   juga   tidak   selalu   menjadi   acuan   bahwa   siswa   itu 

bermasalah karena faktor pribadi dalam dirinya. Dalyono (2001) mengungkapkan 
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bahwa ada dua sebab yang bisa menyebabkan siswa itu bermasalah yaitu, faktor 

internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  siswa  tersebut  bermasalah  karena  ada 

kelainan  fisik  dan  psikis.  Sedang  faktor  eksternal  siswa  tersebut  bermasalah 
karena keluarga dan lingkungan pergaulan. 

Dari hasil analisa yang dilakukan melalui wawancara dan studi 

dokumenter dan observasi dalam tahun ajaran Juli 2004 – Juni 2005 diperoleh 

data  yang  menunjukkan  bahwa  presantase  siswa  bermasalah  rata-rata  setiap 

tahunnya berjumlah 5% dari total 610 siswa yang ada. Konselor yang ada telah 

berupaya seoptimal mungkin dalam mengadakan pembinaan terhadap para siswa 

tersebut terutama pendekatan psikologis ketika mereka berada di sekolah melalui 

serangkaian pertanyaan-pertanyaan dan juga arahan yang lebih menggali tentang 

alasan apa yang membuat siswa tersebut bermasalah. Hal yang juga mendukung 

dalam  proses  pengawasan  perkembangan  siswa  bermasalah  tersebut  adalah 

dengan  diterbitkannya  buku  perkembangan  akademik  yang  fungsinya  untuk 

mengamati  sejuh  mana  perkembangan  terhadap  pembinaan  siswa  bermasalah 

tersebut. Buku ini harus selalu dibawa oleh siswa, bukan hanya ketika di sekolah 

tetapi ketika mereka di rumah. Artinya  ada usaha dialogis antara orang tua dan 

konselor  dalam  upaya  melihat  bagaimana  perkembangan  siswa.  Dalam  buku 

tersebut juga dibuat scoring (penilaian) pelanggaran yang pernah dilakukan oleh 

seorang  siswa  beserta  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  konselor  dalam 

upaya mengarahkan siswa yang bermasalah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 1 dan 2 berikut. 

 
Tabel 1. Kategori Pelanggaran Tata Tertib Sekolah 

 

 

No Klas Jenis Pelanggaraan Point 
1 A Melakukan tindak sosial, pelecehan seksual 200 
2 A Pemalsuan dokumen sekolah/Ijazah/rapot 200 
3 A Membawa bacaan,gambar,vcd porno 200 

 

4 
 

A 
Membawa, mengedarkan, memakai NAPZA atau MIRAS di 
sekolah 

 

200 

5 A Berkelahi melibatkan pihak luar 200 
6 A Menganiaya guru/karyawan/wati/teman dan menimbulkan cidera. 200 
7 A Berurusan dengan pihak berwajib karena tindak kriminal 200 

 
8 

 
B 

Berkata tidak sopan pada guru karyawan/wati (membanting pintu 
saat disuruh keluar, meludah di depan guru/karyawan,berkata 

kasar, menantang, membentak) 

 
100 

 

9 
 

B 
Membawa/bermain permainan berindikasi perjudian di 
lingkungan sekolah 

 

100 

10 B Mencuri di lokasi sekolah ( yang sifatnya mengarah kriminal) 100 
11 B Memalsu tanda tangan Kepala Sekolah/guru/karyawan 100 
12 C Berkelahi sesama teman/siswa 50 

 

13 
 

C 
Tidak mengikuti program agama (iqro’ dan jamaah sholat), tidak 

bawa Al Qur’an 

 

50 

 

14 
 

C 
Membawa sajam/mercon/meledakkan mercon dan sejenisnya 

kecuali ada ijin pihak berwajib 

 

50 

15 C Tidak mengikuti ekstra wajib HW / Kepanduan 50 
16 C Meminta uang teman/NARGET (secara paksa disertai ancaman) 50 
17 C Mengambil/menukar buku perpustakaan sekolah milik teman 50 
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18 C Merusak sarana sekolah 50 
19 C Menjadi anggota Geng/perkumpulan anak nakal (ABG) 50 
20 C Anggota tubuh ditato 50 
21 C Putra hidung, telinga,bibir di tindik 50 

 

22 
 

C 
Mencorat-coret dinding, meja, kursi (diminta membawa cat 
sewarna 5 Kg dan diminta membersihkan) 

 

50 

23 C Membawa motor saat mengikuti kegiatan sekolah 50 
24 C Membawa dan atau merokok di lingkungan sekolah 50 
25 C Memalsu tanda tangan orang tua/wali 50 
26 D Membohongi orang tua/wali dengan alasan kegiatan sekolah 30 
27 D Keluar lokasi sekolah saat KBM tanpa ijin (membolos) 30 
28 D Bercanda berakibat fatal/cidera 30 

 

29 
 

D 
Mencorat-coret baju,celana,rok,kerudung,tas,topi (barang di minta 
dibersihkan, jika tidak mungkin barang disita sekolah) 

 

30 

30 D Mengeluarkan kata-kata jorok/tidak sopan 30 
31 D Makan dalam kelas saat KBM 30 

 

32 
 

D 
Bersikap tidak sopan pada teman (memegang organ 
rawan,memanggil dengan sebutan orang tua, menghina,mengejek) 

 

30 

33 E Keluar kelas tanpa ijin guru kelas/piket (jika kosong) 15 
34 E Tidak mengikuti kegiatan les sekolah (diminta mengganti) 15 
35 E Keluar masuk sekolah lewat pagar 15 
36 E Keluar masuk kelas lewat jendela 15 
37 E Keluar kelas saat pergantian jam pelajaran tidak ijin 15 
40 F Duduk, berdiri di meja guru/meja siswa 10 
41 F Tidak masuk tanpa ijin 10 

 

42 
 

F 
Memakai seragam tidak sesuai ketentuan sekolah termasuk 
seragam olah raga (dipulangkan mengganti) 

 

10 

 

43 
 

F 
Tidak membawa buku pelajaran/diktat/LKS/tidak rapi tidak di 
sampuli 

 

10 

44 F Menyontek saat ulangan 5 
45 F Tidak mengikuti upacara 5 
46 F Tidak mengikuti kegiatan Hari Besar Agama tanpa ijin 5 
47 F Tidak mengikuti Hari Besar Nasional tanpa ijin 5 
48 F Model rambut tidak sopan,disemir (diminta menghitamkan) 5 
49 F Memakai kerudung rambut kelihatan/tidak di kepang 5 
50 F Masuk MCK lain jenis 5 
51 F Ramai dikelas saat KBM 5 

 

52 
 

F 
Membawa barang yang tidak ada hubungan dengan KBM 
(termasuk barang elektronika) 

 

5 

53 F Memakai perhiasan, berhias berlebihan (putri) 5 
54 F Terlambat masuk sekolah 5 
55 F Tidak melaksanakan piket rutin 5 
56 F Tidak menegerjakan PR/tugas lain dari guru 5 
57 F Tidak membawa perlengkapan upacara 5 
58 F Seragam tidak rapi/didedel/tidak dimasukkan 5 
59 F Seragam tidak lengkap atributnya 5 
60 F Tidak memakai ikat pinggang hitam 5 
61 F Tidak menggunakan sepatu dan kaos kaki sesuai ketentuan 5 
62 F Sepatu berhak tinggi 5 
63 G Menaiki sepeda dihalaman dalam sekolah sewaktu KBM 3 
64 G Parkir sepeda tidak pada tempatnya 3 
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65 G Pinjam barang temannya tidak ijin 3 
66 G Buang sampah sembarangan 3 
67 G Buku catatan digambari (corat-coret) 3 
68 G Kuku panjang/memelihara kuku 3 
69 G Kuku dicat/dipacar 3 

 

 
 

Tabel 2.  Penilaian Pelanggaran 

 
No Skor Tindakan Sangsi Pelaksana 

1 03-10 Teguran I Peringatan lesan Guru bersangkuan 

2 11-20 Teguran II Peringatan tertulis tembusan orang tua Wali kelas 

3 21-35 Sangsi I Pernyataan tertulis orang tua hadir di sekolah Wali kelas dan BK 

4 36-55 Sangsi II Skorsing 3 hari wajib hadir di sekolah BK 

5 56-75 Sangsi III Skorsing 6 hari wajib hadir di sekolah BK 

6 76-100 Sangsi III Tidak naik kels/lulus Kepala Sekolah,wali kelas dan 
BK 

7 >200 Sangsi IV Disarankan mengundurkan diri Kepala Sekolah 

 

Hasilnya, dari keseluruhan siswa yang bermasalah itu terdapat 2% siswa 
yang dikembalikan karena konselor merasa siswa tersebut tidak dapat dibina lagi. 

Ternyata dari hasil  penelusuran mengenai kegagalan pembinaan tersebut adalah 

peran orang tua yang minim dan juga didukung oleh faktor lingkungan pergaulan 

siswa itu sendiri. Hampir sebagian besar  pembinaan siswa bermasalah tersebut 

tidak terlaksana secara optimal karena peran orang tua yang kecil dalam berbagai 

hal  yang  akhirnya  membuat  siswa  tersebut  kehilangan  semangat  belajar  dan 

memilih kelompok pergaulan yang salah. Ini berarti orang tua juga seharusnya 

ikut  berperan  aktif  dalam  usaha  pembinaan  para  siswa  tersebut.  Tak  jarang 

konselor  SMP   Muhammadiyah  7  Kotagede  Yogyakarta  kadang  melakukan 

pemanggilan  kepada  orang  tua  si  anak,  bahkan  berusaha  untuk  mendatangi. 

Namun pada kenyataannya para orang tua dari  siswa yang bermasalah tersebut 

tidak  menunjukkan  suatu  sikap  perubahan  yang  mendukung   dalam  proses 

pengarahan anak-anak yang bermasalah. 

 
KESIMPULAN 

Pembinaan  siswa  bermasalah  mutlak  sangat  diperlukan  dalam  dunia 

pendidikan, terutama dalam pendidikan formal seperti sekolah. Sekolah memiliki 

peran yang besar, juga  harus bisa menyediakan pelayanan-pelayanan yang juga 

mendukung dalam pembinaan kualitas generasi muda kita. Keberadaan konselor 

paling tidak salah satu yang menjadikan bukti bahwa sekolah tersebut benar-benar 

ikut serta dalam proses kemajuan bangsa. Namun tugas yang besar tersebut tidak 

hanya  dibebankan  kepada  para  konselor  saja  tetapi  lingkungan  keluarga  dan 

masyarakat  sangat  memiliki  kontribusi  yang  besar  dalam  upaya  tercapainya 

keberhasilan tersebut. 

Perlu ditanamkan bahwa di dalam dunia pendidikan tidak boleh ada kata 

gagal karena pendidikan mutlak harus diberikan para generasi muda. Dari sinilah 

sumber  daya  manusia   indonesia  yang  cakap  dan  terampil  dapat  dihasilkan 

sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  yang  sangat  signifikan  dalam  proses 

kemajuan bangsa. 
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