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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini banyak bermunculan keinginan-keinginan 

yang baru, seperti pola perilaku yang baru. Terkadang banyak dari perilaku 

tersebut yang menyimpang dan merendahkan martabat manusia. Dengan pola 

perilaku para remaja kita akibat dampak dari globalisasi, mereka kehilangan 

jati dirinya sebagai bangsa yang memiliki budaya luhur. 

Pendidikan hakikatnya  mendewasakan anak, demikian  pula 

pendidikan sekolah pada dasarnya menyiapkan individu supaya dapat 

menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kondisi 

masyarakat. Oleh karena itu sekolah harus mampu memberikan bantuan 

dalam menyelesaikan  permasalahan  yang dijumpai dalam kehidupan sehari-

hari. Bimbingan konseling seharusnya mampu memberikan manfaat 

sepenuhnya bagi individu serta mewujudkan kepribadian optimal dari siswa.
1
 

Maka program pelayanan bimbingan konseling harus dioptimalkan 

supaya bimbingan konseling memberikan kontribusinya dalam mengatasi 

permasalahan siswa, selain itu diharapkan bimbingan koneling mampu 

membantu mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah yang bersangkutan. 

Program pelayanan bimbingan konseling tersebut akan terlaksana 

dengan baik jika dikelola dengan sistem manajemen yang baik pula. 

                                                           
1 Saring Marsudi, Layanan Bimbingan Konseling Di Sekolah, (Surakarta: University 

Muhammadiyah Press, 2007), 21-23. 
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Pelaksanaan manajemen bimbingan dan  konseling harus dirumuskan secara 

matang. Pada  pelaksanaan bimbingan konseling dibutuhkan kerjasama antara 

guru bimbingan koseling dengan staff sekolah. Petugas yang membantu 

bimbingan konseling atau petugas bimbingan konseling non profesional 

antara lain; (1) guru wali kelas, (2) guru pembimbing, (3) guru mata pelajaran 

tertentu yang diserahi tugas untuk menjadi petugas BK, (4) kepala sekolah.
2
 

Terkhusus lagi bantuan dari guru mata pelajaran yang sangat 

berpengaruh. Karena intensi bertatap muka dengan siswa lebih besar di 

banding dengan petugas lainnya. Jadi guru mata pelajaran mampu 

mengetahui permasalahan yang dihadapi siswanya lebih dari peugas yang 

lain. 

Apalagi bantuan dari guru PAI, selain mengajar mereka juga 

mengarahkan siswa untuk menjadi seseorang  yang memiliki kepribadian 

yang baik yang sesaui dengan ajaran agama Islam. Banyak sekolah yang 

menggunakan bantuan dari guru PAI untuk membantu pelaksanaan 

bimbingan konseling 

Seperti halnya di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar, di 

sekolah ini pelaksanaan Bimbingan Konseling mendapatkan kontribusi dari 

guru Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan studi pendahuluan di SMP 

Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar melalui hasil wawancara dengan 

guru Bimbingan Konseling bahwa di sekolah tersebut pelaksanaan 

Bimbingan Konseling sudah cukup baik. Dibuktikan dengan adanya guru 

                                                           
2 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2007), 116. 
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Bimbingan Konseling yang berkompetensi dalam bidangnya. Serta guru 

Pendidikan Agama Islam memiliki peran dan ikut membantu dalam 

melaksanakan Bimbingan Konseling.  

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Rosi Arde Kurniasti mengatakan 

bahwa:  

“Guru PAI dan mata pelajaran yang lain itu dilibatkan dalam 

kegiatan bimbingan konseling, karena kalau tidak ada partisipasi dari 

guru PAI atau guru yang laintidak bisa berjalan lancar”
3
 

 

Berdasarkan paparan di atas, penulis termotivasi untuk meneliti tentang 

“PERAN GURU PAI DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN 

KONSELING DI SMP MUHAMMADIYAH DARUL ARQOM 

KARANGANYAR” 

 

B. Rumusan Masalah 

Setelah mengetahui latar belakang masalah yang sudah diuraikan 

tersebut, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut, “Bagaimana Peran Guru PAI dalam Pelaksanaan Bimbingan 

Konseling di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar Tahun 

Pelajaran 2017/2018?” 

 

 

 

 

                                                           
3 Hasil Wawancara dengan Ibu Rosi Arde Kurniastri Koordinator BK, Pada Tanggal 3 Mei 

2018 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mendeskripsikan peran Guru 

PAI dalam pelaksanaan Bimbingan Konseling di SMP Muhammadiyah 

Darul Arqom Karanganyar Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritik dan 

manfaat  praktis. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Menambah khazanah pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu 

bimbingan konseling di sekolah. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi para guru untuk menambah wawasan terutama untuk guru 

PAI dalam mengetahui peranan guru dan perilaku-perilaku sosial 

peserta didik. 

2) Bagi SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar, penelitian 

ini bermanfaat untuk mengetahui bahwa bimbingan konseling 

akan berjalan dengan baik dengan adanya bantuan dari semua 

pihak sekolah. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan 
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atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk 

untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang ada di masyarakat.
4
 

Informasi dan data penelitian didapat dari SMP Muhammadiyah Darul 

Arqom Karanganyar. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala 

sosial dari sudut pandang narasumber. Narasumber yaitu orang yang 

diobservasi, diwawancara, diminta memberikan data, dan pendapat.
5
 

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keadaan 

yang tejadi di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar tentang 

peran guru Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanaan Bimbingan dan 

Konseling. 

3. Sumber data 

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat 

diperoleh.Sumber data penelitian ini bersumber dari informasi dadari 

sumber data primer dan sekunder. Sumber data sprimer diperoleh dari 

hasil wawancara  di SMP Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara 

                                                           
4 Abdurahman Fathoni,Metodologi Pzenelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

PT Rineka Cipta , 2006),  96. 

5 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda 

Kaya, 2011), 94. 
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Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas 

mengumpulkan data dengan orang yang menjadi obyek penelitian.
6
 

Peneliti memperoleh informasi melalui tanya jawab secara langsung 

dengan guru bimbingan konseling, guru mata pelajaran PAI serta 

siswa terkait pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMP 

Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar. 

b. Metode Observasi 

Observasi adalah mengumpulkan data melalui pengamatan atau 

peninjauan secara cermat.
7
 Observasi yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah pengamatan secara langsung terhadap sumber di lapangan. 

Pada metode observasi ini penulis mengamati kegiatan yang 

dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dan guru Bimbingan dan 

Konseling baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Namun penulis 

hanya mengamati saja tanpa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan 

tersebut yang dapat disebut denagn observasi non partisipasif.  

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode penelitian untuk 

memperoleh data dokumen berupa catatan laporan kerja, notulen, 

rapat, catatan kasus, transkip nilai, foto agenda, sejarah, dan lain-lain.
8
 

                                                           
6 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), 89. 

7 Kaelan, Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta: Paradigma, 2012),  

100. 

8 Suharsimi Arikunto, Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1992), 200. 
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Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data diantaranya 

gambaran umum sekolah, jumlah tenaga kependidikan dan staf 

karyawan, jumlah siswa, tata tertib, daftar pelanggaran sekolah, dan 

layanan pelaksanaan bimbingan konseling. 

5. Metode Analisis Data 

Analisi data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena 

memiliki nilai sosial, akademis da ilmiah.
9
 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan analisis data kualitatif yang dapat dinarasikan dengan kata-

kata yang ditulis. 

Analisis data pada penelitian ini dilaksanakan dengan cara deduktif, 

yaitu menganalisis data-data yang dilakukan yaitu temuan teori yang ada 

kemudian dibuktikan dengan temuan data yang ada di lapangan sesuati 

atau tidak dengan teori yang ada.
10

 Metode analisis data pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dari Miles 

Huberman yan meliputi;
11

 

Reduksi data,  adalah menrangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak diperlukan. Maka data yang telah dirangkum akan 

                                                           
9 Suharsimi Arikunto, Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1992), 200. 

10 Nyoman Kutha Ratna, Metode Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Human Pada 

Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 328. 

11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 337. 
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memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

Penyajian data, adalah sekumpulan informasi tersusun dalam pola 

hubungan sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dapat 

merencanakan kerja selanjutnya. Dalam penyajian data dapat 

menggunakan teks naratif, grafik, matrik, tabel.  

Veifikasi, merupakan proses mendapatkan bukti.  Hasil penyajian data 

ditarik kesimpulannya berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. 

Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat.  

Kesimpulan, adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada tahap ini peneliti 

mengutarkan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.
12 

                                                           
12 Burhan Bungin, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 37. 


