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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan  merupakan  salah satu bagian dari pondasi  untuk 

menunjang kecerdasan anak bangsa, oleh sebab itu setiap orang berhak 

memperoleh pendidikan yang layak tanpa membedakan warna kulit, agama, 

serta kemampuan ekonomi agar anak bangsa memiliki kecerdasan sebagai 

bekal bersaing di tengah-tengah masyarakat yang homogen seperti saat ini. 

Berdasarkan UUD 1945 ayat 31 pasal 1 dan 2 bahwa setiap warga 

negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah 

bertanggung jawab untuk mengadakan pendidikan
1
, maka pendidikan  

merupakan suatu hal yang sangat penting yang artinya bahwa setiap warga 

negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. 

Bekal yang diberikan haruslah memenuhi standar untuk tetap menjadi 

generasi bangsa yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama yang 

diperoleh melalui pendidikan agama. Pendidikan agama merupakan bagian 

penting dari penyelenggaraan pendidikan  secara luas, seperti yang tertuang 

dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan 

nasional pada bab II pasal IV yaitu: 

“Pendidikan nasional melalui pendidikan agama bertujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan  bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya, yaitu  manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan  yang  Maha Esa dan berbudi  pekerti  luhur, memiliki  

pengetahuan  dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 
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kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan  dan  kebangsaan”
2
. 

 

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang mempersiapkan 

peserta didik untuk dapat menjalankan peranannya yang menuntun 

penguasaan pengetahuan khusus terhadap ajaran agama yang bersangkutan, 

sehingga melalui pendidikan yang bernuasa keagamaan inilah diharapkan 

dapat mewujudkan tujuan dari undang-undang sekdiknas yang telah 

dirumuskan tersebut. 

Implementasi dari upaya pendidikan agama pada siswa diwujudkan 

melalui berbagai kegiatan kependidikan, baik kegiatan ekstrakulikuler 

keagamaan, PBM (proses belajar mengajar), kajian-kajian, praktek ibadah 

maupun penyelesaian konflik hidup berbasis nilai-nilai agama atau yang lebih 

dikenal dengan bimbingan dan konseling Islam, artinya bimbingan dan 

konseling yang dilakukan melalui pendekatan Islam.  

Dunia pendidikan memiliki berbagai macam problematika baik yang 

dihadapi guru maupun para siswa. Problematika ini tidak terlepas dari 

pengaruh lingkungan dan permasalahan pribadi yang tengah dihadapi. 

Ketidakmampuan mengambil keputusan atau menyikapi problematika 

pribadi, sosial, akademik menimbulkan perasaan stress (tertekan), kecemasan 

dan keresahan batin, karena pengaruh faktor dari dalam (internal) dan dari 

luar (eksternal) yang pada akhirnya sering menimbulkan tindakan-tindakan 

pada siswa untuk berperilaku menyimpang. Berangkat dari kenyataan tersebut 
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UU-sisdiknas, diakses pada tanggal 29 Januari 2013dari: 

http://bahasamahasiswa.blogspot.com/2011/01/undang-undang-sisdiknas-sistem.html. 
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maka dibutuhkan pelayanan bimbingan dan konseling yang dapat menjadi 

fasilitas bagi siswa di sekolah. 

Tiga jenis kegiatan dalam proses kependidikan yakni pengajaran, 

administrasi maupun bimbingan merupakan kegiatan yang menunjang 

suksesnya sebuah kegiatan pendidikan di sebuah lembaga, sebab ketiganya 

merupakan kegiatan yang integral. 

Kurikulum di sekolah yang memuat pelaksanaan bimbingan dan 

konseling dalam perjalanan sejarah dimulai dari kurikulum 1975 yang memuat 

segala program kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh setiap sekolah
3
. Saat ini 

secara tegas telah di instruksikan bagi setiap sekolah (SD, SMP, SMA atau 

MI, MTs, dan MA) wajib melaksanakan layanan bimbingan sebagaimana 

kegiatan-kegiatan yang lain
4
.   

Keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan tuntutan 

kurikulum dalam rangka mendorong kesuksesan program pendidikan di 

sekolah, artinya bahwa bimbingan dan konseling diselenggarakan karena 

amanat kurikulum. Amanat kulrikulum tersebut diberlakukan karena 

bimbingan dan konseling (BK) memiliki banyak fungsi sebagai bentuk 

layanan kepada siswa maupun guru disekolah, diantaranya fungsi pelayanan, 

preventif, pengembangan, penyembuhan, penyaluran, adaptasi, penyesuaian, 

perbaikan, fasilitas maupun pemeliharaan terhadap permasalahan yang akan 

dihadapi maupun yang tengah di hadapi siswa
5
. 

                                                           
3
 Elfi Mu’awanah.Rifa Hidayah, Bimbingan dan Konseling Islami di sekolah dasar  

(Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hal. 49. 
4
Prayitno. Erman, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling (Jakarta : Rineka Cipta, 

2009). hal.29. 
5
 Fenti Hikmawati, Bimbingan dan Konseling (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 18. 
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Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal bertujuan membentuk 

manusia yang memiliki pribadi yang bulat, tidak saja menekankan pada 

perkembangan intelektual, melainkan juga memperhatikan perkembangan 

sikap, nilai budaya, keterampilan dan rohaniah, sedangkan untuk dapat 

mencapai tujuan tersebut kiranya sekolah tidak cukup hanya menyajikan 

pelajaran-pelajaran serta menyelenggarakan administrasinya saja melainkan 

juga memfasilitasi siswa melalui program bimbingan dan konseling bagi para 

siswa. 

Konstribusi layanan bimbingan dan konseling di sekolah sangat besar 

peranannya, beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian 

sebelumnya mengungkapkan bahwa peran BK di sekolah memiliki andil yang 

sangat sentral dalam membimbing siswa-siswi yang sedang mengalami 

ketidakpuasan pribadi terhadap diri dan lingkungannya, seperti dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Widya. W. Polanunu dalam skripsinya yang 

berjudul “Peranan Bimbingan Konseling dalam Menangani Kenakalan 

Remaja” (Studi di SMUN 4 Probolinggo)
6
, menyatakan bahwa guru BK 

memiliki andil yang sentral dalam memotivasi dan mengarahkan siswa untuk 

berperilaku yang baik sesuai dengan koridor yang ditetapkan dalam 

lingkungan sekolah. 

Yudhin Apriandhika mengungkapkan hal yang senada terkait peranan 

seorang guru BK di sekolah, melalui skripsinya yang berjudul “Peran 

Bimbingan Konseling (BK) dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di SMK 

                                                           
6
Widya. W. Polanunu,“Peranan Bimbingan Konseling dalam Menangani Kenakalan 

Remaja” (Studi di SMUN 4 Probolinggo), (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Jurusan Kesejahteraan Sosial. UMM). 
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NEGERI 2 MALANG”
7
. Yudhin mengungkapkan bahwa peran BK selain 

membimbing siswa yang bermasalah maupun yang akan bermasalah juga 

mengembangkan semangat cita-cita atau keinginan siswa sesuai dengan 

kejuruan yang dipilih oleh siswa. Berdasarkan penelitian ini terang 

menggambarkan pada khalayak bahwa guru BK memiliki andil yang sangat 

penting dalam membina siswa di sekolah. 

Masa usia sekolah menengah bertepatan dengan masa remaja. Masa 

remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khas 

dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam 

masyarakat. Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang membutuhkan 

perhatian lebih, sebab pada periode ini seseorang meninggalkan tahap 

kehidupan anak-anak untuk menuju ketahap selanjutnya yaitu tahap 

kedewasaan.  

Masa remaja dikatakan sebagai masa yang krisis karena belum adanya 

pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan, pada 

masa remaja awal ditandai sifat-sifat negatif remaja, sehingga sering kali masa 

ini disebut dengan masa negatif dengan gejalanya seperti tidak tenang, kurang 

suka bekerja, pesimistik dan sebagainya
8
. 

Seorang siswa di masa remaja sering kali mengalami ketidakpuasan 

pribadi dan tidak mampu mengatasi atau mengurangi ketidakpuasannya, 

maka tidak jarang dari mereka berusaha mengubah perilakunya agar dapat 

mengatasi semua hal yang mereka alami. Melalui usaha itulah murid di masa 

                                                           
7
Yudhin Apriandhika, “Peran Bimbingan Konseling (BK) dalam Mengatasi Kenakalan 

Remaja di SMK NEGERI 2 MALANG” (Skripsi Program Studi Ekonomi Jurusan Pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang). 
8
Syamsu Yusuf,  Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung : Rosdakarya, 
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remaja tidak mengetahui cara bagaimana menangani ketidakpuasan yang 

dialami, akibatnya banyak perilaku-perilaku yang dilakukan tanpa disadari 

telah keluar dari norma-norma wajarnya berperilaku di lingkungan sekitar. 

Masa remaja, khususnya pada lingkungan sekolah merupakan masa 

dimana siswa mendapatkan pengaruh yang sangat kuat dari peer group 

(pengaruh dari tekanan teman)
9
. Istilah peer group merupakan bentuk tekanan 

dimana siswa dituntut untuk menyamakan diri agar menjadi cocok dan dapat 

diterima di lingkungan sekitar. 

Layaknya fenomena yang terjadi di MTs. Muhammadiyah 1 Malang, 

banyak siswa yang berasal dari latar belakang sekolah non-Islam (sekolah 

dasar negeri) ketika memasuki lingkungan sekolah yang lebih homogen akan 

merasakan kecanggungan, disini siswa mulai mengetahui penanaman nilai-

nilai keIslaman yang lebih mendalam yang tidak begitu banyak ia dapatkan 

pada saat duduk di bangku sekolah dasar. 

 Perasaan lainpun turut meresahkan batinnya ketika mulai mengenal 

lawan jenis. MenurutSigmun Freud bahwa seorang anak laki-laki pada usia 

remaja mulai merasakan fantasi seksual di dalam benaknya, sehingga rasa 

ketertarikan terhadap anak perempuan semakin meningkat
10

. Berdasarkan 

teori tersebut maka kasus berpacaran pada masa remaja banyak ditemukan, 

termaksukpada siswa-siswi yang mengenyam pendidikan di 

MTs.Muhammadiyah 1 Tlogomas Malang. 

                                                           
9
 Moh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Bandung :  Cv.Ilmu,1975), 

hal.45. 
10

 William Crain, Theoies of Devlopment, Concepts and Applications (Newyork : 

Prentice Hall Press, 1995), diterjemahkan oleh Yudi Santoso,Teori Perkembangan Konsep 

dan Aplikasi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hal. 404. 
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Selain hal di atas, masa remaja rentan dengan masa krisis yang sering 

menimbulkan kekecewaan (frustasi) akibat usaha atau harapan tidak 

terpenuhi, seperti dalam agama diajarkan bahwa barang siapa berdoa 

sungguh-sungguh, pasti akan dikabulkan, sedang  kenyataannya siswa gagal 

dalam ujiannya padahal sebelumnya telah berkali-kali berdo’a dengan 

khusyu’. Hal ini sangat membuat siswa merasa  bimbang tentang keberadaan 

diri dan keberadaan Allah yang Maha Esa. Seorang remaja mengalami 

tuntutan personal untuk terus menyesuaikan diri baik dari gaya berbicara, 

gaya berpakaian, selera musik, sampai dengan aktivitas yang berhubungan 

dengan sekolah, yaitu sikap terhadap masalah akademik.  

Melihat pentingnya peran guru BK seperti yang disampaikan pada 

penjelasan di atas, maka guru BK dituntut untuk memiliki kemampuan lebih 

disamping kemampuan membimbing dan mengkonseling para siswanya. 

Kemampuan lebih yang dimaksud tersebut ialah kamampuan membimbing 

dan mengkonseling melalui muatan keagamaan terkhusus agama Islam. Hal 

inilah yang tidak ditemukan dari penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya bimbingan dan konseling 

yang bermuatan Islam. Berangkat dari kedua hal inilah akan tercipta 

sinergisitas dalam membimbing yang nantinya akan menghasilkan siswa-

siswi yang berperilaku baik dengan konsep diri yang baik pula. 

Berpijak pada  paparan di atas, maka peneliti tergugah untuk mencari 

tahu dan menindak lanjuti seperti apa proses bimbingan dan konseling 

melalui pendekatan Islam terhadap permasalahan siswa yang menyimpang 

atau terhadap anak yang terindikasi akan bermasalah di sekolah dengan judul 



 
 

8 
 

“Implementasi Bimbingan dan Konseling Melalui Pendekatan Islam(Studi 

pada MTs. Muhammadiyah 1 Malang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Merujuk pada paparan tersebut, maka dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi bimbingan dan konseling melalui pendekatan 

Islam di MTs.Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Bagaimana kecenderungan kasus-kasus yang terdata di layanan BK MTs. 

Muhammadiyah 1 Malang? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat bagi konselor 

dalam mengimplementasikan bimbingan dan konseling melalui 

pendekatan Islam di MTs.Muhammadiyah 1 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitianyang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Menggambarkan implementasi bimbingan dan konseling melalui 

pendekatan Islam di MTs.Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Mengidentifikasi kecendrungan kasus yang terdata di BK MTs. 

Muhammadiyah 1 Malang. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 

bagi konselor dalam melakukan bimbingan dan konseling di 

MTs.Muhammadiyah 1 Malang. 
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D.  Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh diantaranya : 

1. Bagi penulis, dapat memperkaya wawasan dan menambah ilmu 

pengetahuan mengenai bimbingan dan konseling yang dilakukan melalui 

pendekatan Islam. 

2. Secara institusional, penelitian ini akan memberikan konstribusi yang 

berharga sebagai bahan masukan dalam mengembangkan atau 

meningkatkan kualitas bimbingan dan konseling  di MTs. Muhammadiyah 

1 Malang berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini. 

3. Bagi  guru bimbingan  konseling  yang ada pada  lembaga  lain, hasil 

penelitian ini dapat  dijadikan bahan  refrensi atau bahan riset dalam 

mengembangkan bimbingan dan konseling melalui pendekatan Islam pada 

lembaga yang bersangkutan. 

 

E. Batasan Istilah 

 

1. Implementasi : 

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan
11

. 

Impelentasi dapat dikatakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaaan telah dianggap fix.   

Kata implementasi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai 

“pelaksanaan” dari proses bimbingan dan konseling melalui pendekatan 

Islam. Adapun implementasi tersebut berkaitan dengan prosedur dan 
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 KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Terlengkap  (Jakarta : Unit 

Pengandaan-Balai Pustaka,1997) Cet.9, hal. 374. 
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mekanisme pelayanan kasus, proses berlangsungnya bimbingan dan 

konseling yang meliputi orientasi, teknis, substansi, evaluasi, tindak lanjut 

dan program-program lain yang relevan. 

2. Bimbingan 

Bimbingan merupakan proses bantuan-bantuan atau tuntunan 

dalam mencapai pemahaman untuk pengarahan diri yang dibutuhkan 

untuk menyesuaikan diri secara baik kepada sekolah, keluarga serta 

masyarakat
12

. Jika ingin mencapai pada pengertian yang sebenarnya maka 

harus diingat bahwa tidak setiap bantuan  atau tuntunan dapat diartikan 

sebagai guidance, sehingga membutuhkan syarat tertentu, prosedur 

tertentu, pelaksanaan tertentu sitematika dan dasar  tertentu pula.  

Bimbingan bersifat preventif (mencegah), artinya konselor 

berupaya untuk mencegah kesulitan yang dialami siswa (baik siswa yang 

telah bermasalah atau siswa yang indikasi akan bermasalah).Maksud  

bimbingan dalam penelitian ini lebih pada bantuan yang bersifat verbal 

atau non-verbal termasuk pendampingan yang dilakukan oleh  konselor 

yakni guru bimbingan dan konseling terhadap siswa-siswi di MTs. 

Muhammadiyah 1 Tlogomas Malang. 

3. Konseling 

Konseling bersifat kuratif (perbaikan atau penyembuhan) yang 

merupakan upaya bantuan kepada siswa yang telah mengalami masalah 

sesuai dengan jenis khasus yang dialami siswa. 
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Moh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Bandung : Cv.Ilmu,1975), 

hal.26. 
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Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa latin, 

yaitu “consilium” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai 

dengan “menerima atau memahami”,  sedangkan dalam bahasa Anglo-

Saxon, istilah konseling berasal dari kata “sellan” yang berarti 

“menyerahkan atau menyampaikan”
13

.  

Definisi lain menyebutkan bahwa konseling adalah proses 

pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut 

konselor/pembimbing)  kepada individu yang mengalami suatu masalah 

(disebut konselee) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi 

klien
14

. Peneliti membatasi pengertian konseling sebagai suatu jenis 

teknis layanan oleh konselor guru bimbingan dan konseling bagi siswa-

siswi yang telah bermasalah di MTs. Muhammadiyah 1 Malang. 

4. Pendekatan Islam 

Pendekatan dari sudut terminologi adalah cara pandang atau 

paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya 

digunakan dalam memahami sesuatu hal
15

. Definisi lain mengungkapkan 

bahwa pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang 

terhadap suatu proses
16

. 

Definisi dari kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa 

“pendekatan adalah proses, perbuatan atau cara mendekati sesuatu”
17

. 

Pendekatan juga didefinisikan sebagai titik tolak atau sudut pandang 
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 Prayitno. Erman, Op.Cit., hal. 99. 
14

 Ibid., hal. 101. 
15

Definisi Pendekatan, diakses pada tanggal 02 Februari 2013, dari: 

http://www.referensimakalah.com/2012/01/definisi-pendekatan_7827.html. 
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Pendekatan,diakses pada tanggal 02Februari2013 dari:http://www.artikata.com/arti-
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KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke III-Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional (Jakarta : 2007, hal. 756. 
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terhadap proses, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu 

proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, 

menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan 

cakupan teoretis tertentu
18

. 

Maksud dari kata pendekatanpada penelitian ini adalahtitik tolak 

atau sudut pandang terhadap proses yang merujuk pada pandangan 

tentang terjadinya suatu proses bimbingan dan konseling yang melatari 

metode, mekanisme, karakteristik dan tujuan berdasarkan  keyakinan 

kepada Allah SWT (menurut Islam), sehingga bimbingan dan konseling 

yang dilakukan melalui pendekatan Islam ialah bimbingan dan konseling 

yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai ke-Islaman. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I  Pada Bab ini dipaparkan latar belakang yang menjelaskan  

tentang masa krisis yang dialami siswa disekolah yang 

membutuhkan pembimbingan oleh Guru Bimbingan dan 

Konseling melalui pendekatan Islam, selanjutnya 

dipersempit dalam rumusan masalah, kemudian juga bab ini 

terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

istilah dan terakhir sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka yang merupakan kajian teori yang 

meliputi definisi bimbingan, konseling, pendekatan Islam 

serta pengertian keseluruhan yakni pengertian bimbingan 

konseling melalui pendekatan Islam. 

BAB III Pada Bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian 

yang dijabarkan sebagai berikut : (1). Jenis Penelitian, (2). 

Metode Pengumpulan Data, (3). Teknik Analisis Data, (4). 

Uji Keabsahan hasil penelitian. 

BAB IV Menyajikan hasil penelitian yang di ungkapkan dalam 

rumusan masalah serta penyajian dan analisis data. 

BAB V Kesimpulan dan Saran. 


