
9 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan hasil pengamatan oleh penelit bahwa penelitian ini sudah 

pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, akan tetapi dalam hal 

tertentu penelitian ini menunjukan perbedaan. Penulis menemukan beberapa 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya: 

1. Nurul Asqiyah dalam skripsinya berjudul “Peran Guru PAI dalam 

Pelaksanaan Program Bimbingan Konseling Peserta Didik MTs Negeri 

Lasem 2005/2006” menyimpulkan bahwa pelaksanaan program bimbingan 

dan konseling di MTs Negeri Lasem 2005/2006 mencakup tujuh bentuk 

layanan yaitu; layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan 

dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling pribadi, layanan 

bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok. Selain itu jug 

melaksanakan kegiatan pendukung seperti pengumpulan data, kunjungan 

rumah, konferensi kasus, alih tangan dan penilaian serta tindak lanjut. 

Sedangkan peran guru PAI dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di 

MTs Negeri Lasem adalah ikut membantuk melaksanakan tujuh bentuk 

layanan dalam BK dengan berperan sebagai pendidik dan pengajar, 

pembimbing, penasehat, teladan, memberikan motivasi dan koreksi dalam 
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mebantu menelesaikan permasalahan peserta didik di MTs Negeri Lasem 

2005/2006.
1
 

2. Hastiani, dalam penelitiannya yang berjudul “Model Kolaborasi Guru 

Bimbingan Konseling dengan Guru Mata Pelajaran untuk Mendingkatkan 

Keterampilan Kominikasi Interpersonal Siswa Cerdas Istemewa”. Dalam 

penelitian ini menghasikan kesimpulan bahwa kolaborasi guru BK dengan 

Guru mata pelajaran untuk siswa cerdas Istimewa SMA Negeri 3 

Pontianak, pada kegiatan akademik melalui pendidikan khusus berupa 

akselerasi dan enrichment. Kondisi siswa cerdas Istimewa dari sisi waktu 

berbeda dengan siswa reguler. Ditemukan model kolaborasi guru BK 

dengan guru mata pelajaran untuk meningkatkan ketrampilan komunikasi 

interpersonal siswa Cerdas Istimewa. Model kolaborasi tersebut antara 

lain: rasional, visi msi, pengertian, tujuan, asumsi, prinsip kolaorasi, 

mekanisme kolaborasi, target pengembangan, materi kolaborasi, kegiatan 

kolabirasi. 
2
 

3. Amin Ridwan, dalam penilitiannya yang berjudul “Peran Guru Agama 

Dalam Bimbingan Konseling Siswa Sekolah Dasar”. Dalam penelitiannya 

menghasilakan kesimpulan bahwa karakteristik peserta didik sekolah dasar 

sangat unik. Perilaku dan cara berkomunikasinya sangat unik karena 

bawaan sifat kekanak-kanakannya. Guru SD yang terdiri dari guru kelas, 

                                                           
1 Nurul Asqiyah, Skripsi. “Peran Guru PAI dalam Pelaksanaan Program Bimbingan 

Konseling Peserta Didik MTs Negeri Lasem 2005/2006”, (Semarang: 2006),  70-77. 

2 Hastiani, “Model Kolaborasi Guru Bimbingan Konseling dengan Guru Mata Pelajaran 

untuk Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Interpersonal Siswa Cerdas Istimewa”, Jurnal 

Edukasi,Vol. 1, No. 1, Juni 2014, 70-76. 
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guru mata pelajaran merupakan ujung tombak pelaksaan pendidikan di 

Sekolah Dasar. Agar  terselenggaraanya kegiatan bimbingan di Sekolah 

Dasar, sangat dibutuhkan peran serta kepala sekolah dan guru Agama serta 

personel lain yang ada di Sekolah Dasar.
3
 

4. Akmaliyah Fitri dalam skripsinya yang berjudul “Peran Guru PAI dalam 

Membantu Bimbingan dan Konseling Siswa Bermasalah di SMP 

Nusantara Ciputat Tangerang Selatan”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah 

bahwa permasalahan yang dialami oleh peserta didik SMP Nusantara 

adalah masalah tata tertib, masalah ibadah dan masalah pribadi. Sedangkan 

guru PAI memiliki peranan dalam membantu BK dalam menangani siswa 

bermasalah.
4
 

5. Siti Romlah dalam Skripsinya yang berjudul “Kerjasama Guru Bimbingan 

dan Konseling dengan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Upaya 

Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agam Islam di MTS Negeri Seyegan 

Sleman menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama guru bimbingan dan 

konseling dengan guru PAI, bentuk usaha yang dilakukan, dan faktor 

pendukung serta penghambat kerjasama guru PAI dan guru BK sebagai 

upaya internalisasi nilai-nilai pendidikan Agama Islam.
5
 

. 

                                                           
3 Amin Ridwan, “Peran Guru Agama Dalam Bimbingan Konseling Siswa Sekolah Dasar”, 

Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 4, No. 1, Desember 2017, 3 

4 Akmaliyah Fitri, Skripsi. “Peran Guru PAI dalam Membantu Bimbingan dan Konseling 

Siswa Bermasalah di SMP Nusantara Ciputat Tangerang Selatan”, (Jakarta: 2015), 68-74. 

5 Siti Romlah, Skripsi, Kerjasama Guru Bimbingan dan Konseling dengan Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agam Islam di MTS 

Negeri Seyegan Sleman, (Yogyakarta: 2009),  80. 
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B. Tinjauan Teoritik 

1. Peran 

Peranan adalah lakon yang dimainkan oleh seorang individu. Yang 

dimaksud peran dalam hal ini yaitu pola perilaku tertentu yang merupakan 

ciri khas semua petugas dari pekerjaan tertentu. Peran berarti suatu bagian 

memegang pemimpinan yang utama (terjadi suatu hal atau peristiwa).
6
 

Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan. Jika individu 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan 

adalah kepentingan ilmu pengetahuan. Kedudukan dan peranan ini tidak 

dapat terpisahkan karena saling tergantung satu dengan yang lainnya. 

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan 

posisi dalam pergaulan di masyarakat. Peranan lebih banyak menerangkan 

pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang 

menempati suatu posisi dlam masyarakat serta melaksanakan sutu peranan. 

Peranan mencakup tigal hal, antara lain
7
; 

1) Peranan meliputi aturan-aturan yang dihubungkan dengan 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

                                                           
6 Helyati Afrida, Peran Guru PAI dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Tentang 

Pelajaran Agama di SDN Limas Nunggul 02 Cileungsi, (Jakarta: FITK UIN Jakarta, Skripsi, 

2012), 11. 

7 Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT RahaGrafindo Persada, 

2015), 210. 
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2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat 

dilakukanoleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai karakter individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian 

Guru adalah sosok yang harus digugu (dipercayai) dan ditiru 

(dicontoh). Guru merupakan suatu profesi yang harus menanamkan 

nilai-nilai kebajikan di dalam jiwa seseorang. Karena guru memiliki 

tugas untuk membantu individu dalam meningkatkan pengetahuan 

dan perilaku agar tidak membuat mereka semakin jauh dengan ajaran 

Tuhan.
8
 

Guru menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) Nomor 74 Tahun 2008 adalah pendidik yang 

profesioal dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahlan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasa, 

dan pendidikan menengah.
9
 

Guru sebagai pendidik merupakan tokoh yang paling banyak 

berinteraksi dengan peserta didik dibandingkan personel sekolah yang 

lainnya. guru memiliki tugas  merencanakan dan melaksanakan proses 

                                                           
8 Hamka Abdul Aziz, Karakter Guru Profesional, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2012), 19. 

9 Najib Sulhan, Karakter Guru Masa Depan ,(Surabaya: Jaringpena, 2011), 1. 
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pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan 

pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian, dan membuka 

komunikasi dengan masyarakat.
10

 

Sedangkan guru Agama sangat berbeda dengan guru-guru 

mata pelajaran yang lain, guru Agama selain menjalankan  tugas 

mengajar, adalah memberikan pengetahuan keagamaan, ia juga 

melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan, membantu 

membentuk keprbadian dan membina akhlak para anak didik.
11

 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat At-Taubah 

ayat 122 yaitu: 

                         

                     

       

 “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke 

medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di 

antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 

mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada 

kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu 

dapat menjaga dirinya.” (Q.S At-Taubah: 122) 

                                                           
10 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan,  (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 6. 

11 Zakiyah Darajat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, (Bandung: Rosdakarya 

Offset, 1995), 99. 
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 Pengertian dari pendidikan Agama Islam sendiri adalah 

konsep berpikir yang bersifat mendalam dan terperinci tentang 

masalah kependidikan yang bersumberkan ajaran Islam dari mana 

rumusan-rumusan tentang konsep dasar, pola, sistem, tujuan, metode 

dan materi kependidikan Isalam yang disusun menjadi suatu ilmu 

yang bulat.
12

 

Pendidikan Agama Islam bertujuan mewujudkan anak didik 

yang beriman dan memiliki akhlak yang mulia.
13

 Akhlak yang 

diinginkan harus sesuai dengan kurikulum yang diterapkan dalam 

pendidikan yang diselenggarakan diberbagai lembaga, baik itu 

lembaga pendidikn formal ataupun nonformal.
14

 

Berdasarkan urian tentang pengertian guru dan pendidikan 

Agama Islam di atas dapat diketahui bahwa guru pendidikan Agama 

Islam adalah seorang pendidik yang mengajarkan ilmu yang 

bersumber pada ajaran Islam dengan tujuan agar siswa memiliki 

kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. 

 

                                                           
12 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam 2,  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 16. 

13 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dinyatakan bahwa tujuan 

pendidikan agama; yaitu berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, 

menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni yang berfungsi dalam membentuk manusia yang bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan 

kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. 

14 Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah membangun karakter peserta didik yang kuat 

menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupan, sabar, telaten dan pandai dalam memecahkan 

masalah yang dihadapinya. Beni Ahmad Saebeni, Ilmu Pendidikan Islam 1, (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2009), 147. 
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b. Tugas dan Fungsi Guru 

1) Tugas Guru 

Guru tidak hanya memiliki tugas untuk membantu anak didik 

dalam ilmu pengetahuan, guru memiliki tugas yang lain yaitu
15

; 

a) Tugas Guru dalam Bidang Profesi 

Tugas guru dalam bidang proses harus menutut seorang guru 

untuk mengembangkan profesionalitasnya sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas guru 

sebagai pendidik yaitu meneruskan dan mengembangkan nilai-

nilai kehidupan kepada anak didik. 

b) Tugas Guru Dalam Bidang Kemanusiaan 

Guru harus mampu menempatkan diri sebagai orang tua yang 

kedua bagi anak didik, dengan mengemban tugas yang 

dipercayai wali murid dalam jangka waktu tertentu. Maka dari 

itu pemahaman terhadap jiwa dan karakter peserta didik 

diperlukan supaya mudah memahami jiwa serta karakter 

peserta didik. 

c) Tugas Guru dalam Bidang Kemasyarakatan 

Pada bidang ini guru memiliki tugas mengajar dan mendidik 

masyarakat untuk menjadi warga Negara Indonesia yang 

bermoral Pancasila. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa guru 

mendidik siswa sama halnya dengan mencerdaskan bangsa. 

                                                           
15 Syaiful Bahri Djamhara, Guru dan Anak Didik dalam interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 37. 
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2) Fungsi Guru 

Guru selain memiliki tugas, mereka juga memiliki fungsi. Fungsi 

guru antara lain adalah
16

: 

a) Mengajarkan 

Mengajarkan adalah memberikan informasi pengetahuan 

kepada orang lain secara berurutan serta selangkah demi 

selangkah. Dalam proses pembelajaran guru akan mengajarkan 

sesuatu kepada peserta didik serta yang diajarkan tersebut dapat 

berpengaruh terhdap masa depan peserta didik. 

b) Membimbing/ Mengarahkan 

Membimbing yakni memberikan petunjuk kepada individu 

yang tidak tahu atau belum tahu. Sedangkan mengarahkan 

adalah memberikan arahan kepada orang yang dibimbing 

tersebut agar tetap on the track, tidak salah langkah atau 

tersesat. 

Selain mengajar guru juga harus membimbing peserta didik 

untuk mengoptimalkan kepribadian. Guru pembimbing harus 

dari guru yang sabar dan penuh kelembutana, karena 

membimbing itu membutuhkan kesabaran dan mengarahkan itu 

membutuhkan kelembutan. 

 

 

                                                           
16 Dr. Hamka Abdul Aziz, Karakter Guru Profesional, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2012), 

29. 
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c) Membina 

Membina adalah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk 

menjadikan sesuatu lebih baik dan terus lebih baik dari 

sebelumnya. Fungsi membina ini harus terkait dengan lembaga 

pendidikan secara berjenjang.  

3) Kompetensi Guru 

Guru profesional dapat diartikan guru yang memiliki 

kompetensi dan komitmen.
17

 Dalam arti lain guru hendaknya 

menguasai kemampuan yang sesuai dengan kompetensi dan dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.
18

 Kompetensi guru 

antara lain meliputi: 

a) Kompetensi Pedagogik 

Pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak yang raung 

lingkupnya meliputi kegiatan edukatif antara guru bersama 

peserta didik. Sedangkan pengertian dari kompetensi 

pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola anak 

didik dalam belajar mengajar.
19

 

 

 

                                                           
17 Kompetensi merupakan perpaduan antara penguasaan, pengetahuan, keterampilan, nilai 

dan perilaku yang dicerminkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak  dalam melaksanakan 

tugas. Najib Sulhan, Karakter Guru Masa Depan, (Surabaya: Jaringpena, 2011), 56. 

18 Suparlan, Menjadi Guru Efektif, (Yogyakarta: Hikayat, 2005), 89. 

19 Fachruddin Saudagar, Pengembangan Profesionalitas Guru, (Jakarta: Gaung 

Persada,2009), 32. 



19 

 

b) Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian yaitu guru hendaknya menunjukkan 

keahlian  pribadinya yang mencerminkan kepribadian yang 

berakhlak mulia, mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, 

berwibawa, menjadi teladan, serta religius. Guru diharapakan 

mampu menjadi suber kekuatan, inspirasi, motivasi dan 

inovasi bagi anak didik. 

c) Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan keterampilan seorang pendidik 

sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. 

Maksudnya seorang guru haruslah santun, mempunyai rasa 

empati, mampu berkomunikasi dengan baik dan berinteraksi 

secara efektif dengan peserta didik serta petugas sekolah yang 

lainnya. 

d) Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional berkaitan dengan bidang studi. Guru 

yang profesional adalah guru yang mengutamakan pengetahua, 

kepandaian, keahlian berkomunikasi, bijaksana dan memiliki 

kesabaran yang tinggi.
20

 

e) Kompetensi Leadership 

Kompetensi leadership merupakan kemampuan seorang 

pendidik sebagai sebagai pemimpin dalam proses 

                                                           
20 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 33 
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pembelajaran. Guru diharapkan mampu memimpin proses 

pembelajaran sehingga mampu mengajak siswa melaksanakan 

pembelajaran.  

Secara lebih rinci kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

diatur dalam KMA no 211 tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengembangan Standar Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah. 
21

 

Berdasarkan uraian mengenai kompetensi yang harus dimiliki 

oleh Guru Pendidikan Agama Islam, maka tugas dari seorang guru 

tidakhanya sekedar menanamkan nilai-nilai agama dan 

menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Disisi lain guru 

bidang studi juga mempunyai tugas dalam bimbingan dan 

konseling. Sehingga bisa dikatakan bahwa peran guru tidak hanya 

menjadikan siswa mengetahui mengenai materi pembelajaran 

tetapi juga menjadikan siswa paham dan mengetahui bagaimana 

menyesuaikan diri dengan lingkungan, menggali potensi diri, 

berperilaku baik, memiliki sopan santun, memiliki kepercayaan 

diri, dan lain sebagainya. 

 

                                                           
21 Standar Guru Pendidikan Agama Islam meliputi; 1) Kompetensi Pedagogi adalah 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. 2) Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan 

kepribadian guru yang mantap,berakhlak mulia, arib dan berwibawa serta menjadi teladan peserta 

didik. 3) Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara 

efektifdan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/ wali peserta didik danmasyarakat 

sekitar. 4) Kompetensi Profesional adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran 

secara luas dan mendalam. 5) Kompetensi Spiritual adalah kemampuan guru untuk menjaga 

semangat bahwa mengajar adalah ibadah. 6) Kompetesni Leadership adalah kemampuan guru 

untuk mengorganisasi seluruh potensi sekolah yang ada dalam mewujudkan budaya Islami 

(Islamic religious culture) pada satuan pendidikan. 
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c. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pelaksanaan 

Bimbingan dan Konseling 

Dalam kedudukannya sebagai personel pelaksanaan proses 

pembelajaran di sekolah, guru mata pelajaran  mempunyai posisi yang 

strategis dibandingkan dengan guru BK, karena guru mata pelajaran  

lebih sering berinteraksi dengan peserta didik secara langsung. Guru 

dapat memonitor secara rutin perkembangan kepribadian peserta 

didik, kemajuan belajar, dan berhadapan langsung dengan 

permasalahan peserta didik. Maka dari itu, guru ditempatkan sebgai 

rekan kerja utama, di samping wali kelas. 

Beberapa peranan guru ketika mereka mengambil bagain dalam 

pelaksanaan program bimbingan dan konseing di sekolah sebagai 

berikut:
22

 

1) Guru sebagai informator 

Guru dapat menginformasikan berbagai hal tentang layanan 

bimbingan dan konseling, tujuan, fungsi, dan manfaat bagi peserta 

didik. Dalam peran ini guru membantu guru pembimbing atau 

konselor dalam memasyarakatan layanan bimbingan dan konseling. 

2) Guru sebagai fasilitator 

Ketika dilangsungkan layanan pembelajaran, guru dapat berperan 

sebagai fasilitator. Dalam hal ini guru lebih mengerti masalah yang 

dihadapi oleh peserta didik. Seperti, jika peserta didik kesulitan 

                                                           
22 Hamdani, Bimbingan dan Penyuluhan, (Bandung: CV ustaka Setia, 2012),  26 
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dalam belajar guru dapat membantu dengan merancang program 

perbaikan belajar dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan 

yang dihadapi oleh peserta didik. 

3) Guru sebagai moderator 

Guru berperan sebagai moderator antara konselor dan peserta didik, 

karena  guru berhadapan langsung dengan peserta didik. Saat 

berhadap langsung dengan peserta didik guru melakukan kegiatan 

identifikasi peserta didik yang membutuhkan bimbingan, dan 

pengalihtanganan peserta didik yang membutuhkan bimbingan dan 

konseling kepada guru pembimbing atau konselor. 

4) Guru sebagai motivator 

Gurumemberikan motivasi siswa dalam memanfaatkan layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah, serta memberikan kesempatan 

kepada peserta didik agar memperoleh layanan konseling. 

5) Guru sebagai kolaborator 

Guru dapat berperan sebagai kolaborator di sekolah, seperti dalam 

penyelenggaraan berbagai jenis layanan oirientasi informasi, 

layanan pembelajaran atau dalam pelaksanaan kegiatan 

pendudukung (konferensi kasus, himpunan data, dan kegiatan 

lainya yang relevan). 

Dengan adanya partisipasi guru pendidikan agama Islam dalam 

program bimbingan dan konseling akan membantu siswa menemukan 

berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal hidup mereka, 
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membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas 

perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaian itu siswa dapat 

tumbuh dan berkembang sebagai manusia ideal yang menjadi harapan 

setiap orang tua dan masyarakat. Agar guru berperan sebagai 

pembimbing yang baikmakaguru harus memiliki pemahaman tentang 

anak yang sedang dibimbing dan juga guru harus terampil dalam 

merencanakan pembelajaran maupun bimbingan.
23

 

Berdasarkan uraian di atas mengenai peran a guru pendidikan 

agama Islam maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran yang 

diberikan oleh guru mata pelajaran khususnya Guru Pendidikan Agama 

Islam akan mengembangkan dan meningkatkan potensi siswa lebih 

terarah melalui bimbingan dan konseling yang dilakukan siswa bersama 

dengan guru. 

3. Pelaksanaan Bimbingan Koseling 

Bimbingan merupakan upaya untuk membantu seseorang dalam 

mengoptimalkan perkembangannya agar dapat memahami kemampuan 

dan minatnya, mengembangkan diri secara optimal, menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya, dan menjadikan individu yang mampu 

membimbing dirinya sendiri. dalam mengoptimalkan 

perkembangannya.
24

 

                                                           
23Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta 

: Prenada Media Group, 2010), 27. 

24 Nana Syaodih Sukmadinata, Bimbingan dan Konseling Dalam Praktek, (Bandung: 

Maestro, 2007), 9. 
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Konseling merupakan proses pertemuan antara konselor yang 

sudah ahli dengan klien untuk menangani masalah klien. Konseling 

adalah hubungan timbal balik antara dua orang untuk menangani masalah 

seseorang yang didukung dengan keahlian dan dalam suasana yang laras 

dan integritas, berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang 

berguna bagi orang tersebut (klien).
25

 

Bimbingan dan konseling yaitu suatu proses bantuan yang 

diberikan oleh koselor kepada klien melalui pertemuan tatap muka, agar 

klien mampu mengembangkan potensinya secara optimal, memiliki 

kemampuan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu 

memecahkkan masalahnya sendiri.
26

 

Sedangkn bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian 

bantuan terhadap seseorang agar mampu hidup selaras dengan ketentu dan 

petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat.
27

 

Di dalam Islam sendiri sudah di kenal prinsip bimbingan dan 

konseling yang bersumber dari firman Allah, seperti,  

                                                           
25 Tohiri, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2007), 25. 

26 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007),  22. 

27 Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 

2001), 12. 
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 “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang 

baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang 

sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang 

mendapat petunjuk.”(Q.S An-Nahl: 125)
28

 

                       

                        

           

 “Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) ruh 

(Al-Qur’an) dengan perintah Kami. Sebelumnya engkau tidaklah 

mengetahui apakah Kitab (Al-Qur’an) dan apakah iman itu, tetapi kami 

jadikan Al-Qur’an itu cahaya dengan itu Kami memberi petunjuk siapa 

yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sungguh, 

engkau benar-benar membimbing (manusia)kepada jalan yang lurus.” 

(Q.S Asy-Syura: 52)
29

 

Pada lembaga pendidikan yaitu sekolah, bimbingan dan konseling 

merupakan suatu layanan pendidikan untuk membantu siswa 

mengembangkan potensi mereka secara optimal dan membantu 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa. 

                                                           
28 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Quran, 2010), 

281. 

29 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Quran, 2010), 

387. 
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a. Tujuan Bimbingan dan Konseling 

Bimbingan dan konseling memiliki tujuan jangka pendek dan 

panjang. Tujuan jangka pendek yaitu membantu individu 

memecahkan  masalah. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah 

individu diharapkan mampu mentransfer kemampuannya untuk 

mengatasi masalah yang ditemuinya dikehidupan sehari-hari.
30

 

Tujuan secara menyeluruh dari bimbingan dan konseling adalah 

diharapkan individu mampu:
31

 

1) Merencanakan kegiatan penyelesaian studi 

2) Mengembangakn segala kemampuan dan kekuatan secara optimal 

3) Menyesuaikan diri dengan lingkungan 

4) Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi 

penyesuaian dengan lingkungan 

b. Program Bimbingan dan Konseling 

Ada dua macam jenis program  bimbingan dan konseling yang 

sebiaknya dimiliki sekolah, yaitu program jangka panjang serta jangka 

pendek. Program jangka panjang merupakan program umum yang 

bersifat menyeluruh dan waktu relatif lama yaitu sekitar lima tahun.  

                                                           
30 Saring Marsudi dkk, Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah, (Surakarta: 

Muhammadiyah University Press, 2003), 56. 

31 Mulyadi, Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2016), 60. 
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Program jangka pendek (program  tahunan) merupakan program 

yang bersifat umum dan berisi berbagai jenis layanan bimbingan dan 

konseling yang diharapkan dapat dicapai dalam waktu satu tahun. 

c. Tahapan Bimbingan Konseling
32

 

1) Menyusun Program 

Dalam menyusun program bimbingan konseling harus 

menyesuaikan kebutuhan sekolah, karena setiap sekolah memiliki 

kebutuhan yang berbeda. Program bimbingan knseling harus 

disusun bersama dengan seluruh petugas bimbingan konseling, 

mengingat pelaksana program bimbingan konseling  adalah 

seluruh petugas bimbingan koseling 

2) Melaksanakan Program  

Pada pelaksanaan program yang harus diperhatikan adalah 

a) Penerapan metode, media, alat dan teknik 

b) Penyampaian bahan, dan pemanfaatan sumber bahan 

c) Pengaktifan narasumber 

d) Efisiensi waktu 

e) Administrasi pelaksanaannya. 

3) Evaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui proses pencapaian 

perkembangan perubahan perilaku dan perkembangan siswa. 

Dalam penilain ini yang menangani adalah ahlinya (konselor).
33
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4) Analisis 

Data-data peserta didik yang didapat dari para petugas 

dikumpulkan dan dianalisis. Data hasil tes dapat dianalisis dengan 

kuantitatif dan hasil nonte dapat dianalisis dengan kualitatif.
34

 

5) Tindak Lanjut. 

Setelah mengetahui masalah yang dihadapi peserta didik melalui 

data-data  yang di dapat petugas dapat digunakan untuk 

menentukan layanan bimbingan yang dapat diberikan.
35

 

d. Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung 

Layanan-layanan bimbingan dan konseling meliput, antara laini: 

1) Layanan Orientasi 

Layanan dari program bimbingan dan konseling ini ditujukan 

kepada anak didik baru untuk memberikan pemahaman dan 

penyesuaian dii kepada lingkungan baru yang dimasukinya. 

2) Layanan Informasi  

Layanan bimbingan dan konseling yang mengharuskan siswa 

menyerap dan memahami berbagai informasi seperti informasi 

pendidikan maupun jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan 

keputusan  untuk kepentingan anak didik 

                                                                                                                                                                
33 Saring Marsudi, Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah, (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, 2007), 105. 

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

Persada, 2007), 319. 

35 Nana Syaodih Sukmadinata, Bimbingan dan Konseling Dalam Praktek, (Bandung: 

Maestro, 2007), 114. 
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3) Layanan penempatan atau penyaluran 

Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta 

didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, 

misalnya penempatandan penyaluran di dalam kelas, kelompok 

belajar, jurusan, program latihan, magang, kegiatan ekstrakulikuler, 

sesuai dengan potensi, bakat dan minat serta kondisi pribadi 

siswa.
36

 

4) Layanan pembelajaran  

Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta 

didik mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan 

belajar yang baik, materi belajra yang cocok dengan kecepatan dan 

kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan 

belajar lainnya. 

5) Layanan konseling perorangan 

Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta 

didik mendapatkan langsung tatap muka dengan guru pembimbing 

dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi 

yang dideritanya. 

6) Layanan bimbingan kelompok  

Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta 

didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok 

memperoleh berbagai bahan dan narasumber yang berguna untuk 
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menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari atau untuk 

perkembangan dirinya baik sebagi individu maupun belajar. 

7) Layanan konseling kelompok  

Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta 

didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan 

permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. 

Masalah yang dibahas adalh masalah-masalah pribadi yang dialami 

masing-masing anggota kelompok.
37

 

Selain kegiatan layanan tersebut, dalam bimbingan dan konseling 

dapat dilakukan sejumlah kegiatan lain yang disebut kegiatan 

pendukung diantaranya adalah: 

1) Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan supaya konselor dapat 

membantu siswa memahami dirinya, maka ia perlu melakukan 

serangkaian kegiatan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan 

berkenaan dengan kemampuan-kemampan intelektual, sosial, fisik, 

kondisi kesehatan, karakteristik emosi, sikap, minat dan motivasi
38

 

2) Konferensi kasus 

Konferensi kasus adalah suatu pertemuan secara spesifik 

membahas permasalahan yang dialami peserta didik dalam suatu 

                                                           
37 Saring Marsudi dkk, Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah, (Surakarta: 

Muhammadiyah Unversity Press, 2003), 97. 

38 Nana Syaodh Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2003), 238. 
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forum yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait (guru pembimbing, 

wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah atau ahli dalam 

kasus) yang dihrapkan masing-masing dapat memberikan masukan 

data atau keterangan demi kejelasan serta kemudahan bagi 

terselesaikannya masalah. 

3) Kunjungan Rumah 

Penangan permasalahan peserta didik sering kali 

membutuhkan pemahaman yang lebih jauh tentang suasana rumah 

atau keluarga peserta didik, untuk itu perlu dilakuka kunjungan 

rumah. Kunjungan rumah adalah kegiatan guru pembimbing atau 

personel sekolah lainnya. 

4) Alih tangan kasus 

Alih tangan kasus adalah kegiatan melimpahan penangan 

suatu kasus kepada pihak lain yang memilki kemampuan dan 

kewenangan yang rekevan dengan isi masalah kasus. 

5) Penilaian dan tindak lanjut 

Penilaian dan tindak lanjut adalah  layanan untuk menialai 

keberhasilan usaha bimbingan yang dilakukan. Secara tidak 

langsung layanan ini dapat berfungsi untuk menilai keberhasilan 

program pendidkan secara keseluruhan.
39

 

Petugas bimbingan dan konseling di sekolah bisa disebut dengan 

guru bimbingan konseling nonprofesional, karena mereka dipilih tidak 
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berdasarkan keilmuan atau latar belakang pendidikan profesi. Yang 

merupakan petugas bimbingan konseling tersebut antara lain
40

: 

1) Guru wali kelas 

Selain mengampu kelas tertentu, guru wali kelas juga diserahi 

tugas dan tanggung jawab sebagai personel bimbingan 

konseling.  Guru wali kelas menjadi personel bimbingan 

konseling karena wali kelas mampu dekat dengan peserta didik 

sehingga dapat dengan mudah memahami berbagai 

permasalahan siswanya 

2) Guru Mata Pelajaran 

Tugas dan tanggung jawab pokok guru mata pelajaran sebagai 

petugas bimbingan dan konseling adalah memberikan pelayanan 

bimbingan dan konseling kepada siswa. 

3) Kepala Sekolah 

Kepala sekolah merupakan penanggung jawab kegiatan 

penididkan di sekolah yang bertugas mengkoordinasikan seluruh 

kegiatan pendidikan, menyediakan sarana prasaranan untuk 

kegiatan bimbingan konseling, melakukan supervisi tentang 

pelaksanaan bimbingan konseling, mengadakan kerja sama 

dengan instans lain yang berhubungan dengan pelaksanaan 

bimbingan konseling. 
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4) Guru Pembimbing  

Guru pembimbing memiliki tugas antara lain: 

a) Merencanakan program bimbingan konseling, 

mensosialisasikan program bimbingan konseling, dan 

melakukan persiapan kegiatan bimbingan konseling 

b) Mengevaluasi proses dan hasil kegitan layanan 

bimbingan konseling dan menganlisis hasil evaluasi  

c) Mengadministrasikan kegiatan bimbingan konseling dan 

mempertanggungjwabkan tugas dan kegiatan kepada 

koordinator guru pembimbing 

5) Koordinator Guru Pembimbing 

Koordinator guru pembimbing memilki tugas yaitu 

mengoordinasikan para guru pembimbing dalam menyusun, 

melaksanakan, menilai dan menindaklanjuti program bimbingan 

konseling, serta mempertanggungjwabkan pelaksanaan kegiatan 

bimbingan konseling kepada kepala sekolah.
41
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