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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan 

perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan. Kecenderungan perubahan 

dirasakan dengan bergesernya pembelajaran yang berbasis teacher oriented ke 

pembelajaran yang berbasis student oriented. Hal ini berarti, sumber belajar 

siswa bukan hanya guru, tetapi guru merupakan fasilitator dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, presentasi power point, kamera digital, proyektor, 

internet dan komputer dipandang sebagai media yang efektif dalam 

meningkatkan pembelajaran di kelas serta menjalin komunikasi antara guru, 

orang tua, dan siswa. 

Proses pembelajaran menggunakan teknologi informasi membuat 

belajar lebih menyenangkan, siswa lebih aktif di kelas, serta guru dapat 

membuat kelas lebih menarik. Akan tetapi, pemanfaatan teknologi informasi 

yang tidak pada tempatnya menimbulkan dampak negatif diantaranya siswa 

menjadi kurang produktif, malas, curang saat ujian, serta kurang fokus dalam 

bidang akademik. Keadaan akan lebih parah lagi ketika siswa sudah 

kecanduan game online, sering mengakses konten negatif di internet membuat 

siswa tidak konsentrasi dalam pembelajaran bahkan bisa mengalami masalah 

kejiwaan. Hal ini menjadi tanggungjawab orang tua atau wali peserta didik, 

sekolah dan seluruh masyarakat untuk menjaga putra-putri penerus bangsa 
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dari bahaya konten negatif internet yang akan menimbulkan dampak 

kenakalan-kenakalan siswa di sekolah ataupun di masyarakat. 

Kartini kartono menyebutkan bahwa kenakalan pada anak-anak dan 

remaja secara sosial dikarenakan pengembangan tingkah laku yang 

menyimpang.1 Beberapa kenakalan siswa paling sering dilakukan di sekolah 

antara lain melanggar tata tertib, membolos, berbohong, mencuri, berkelahi 

dengan teman, mengakses konten negatif, minum-minuman keras dan 

merokok. Kenakalan tersebut tentu tidak serta merta terjadi, melainkan 

memang banyak faktor yang menyebabkan kenakalan pada remaja terutama 

pada siswa. Keluarga, sekolah, dan masyarakat memegang peranan penting 

dalam menciptakan generasi yang tidak nakal artinya semua pihak memiliki 

tanggungjawab untuk menjaga anak agar tidak nakal. Kenakalan siswa yang 

dilakukan di sekolah, tentunya membutuhkan bimbingan dari guru, terutama 

guru bimbingan konseling untuk memberikan bantuan pada siswa agar tidak 

mengulangi perbuatan yang sama.  

Menurut Anwar Sutoyo, bimbingan konseling islami pada hakekatnya 

merupakan upaya membantu individu untuk mengembangkan fitrah manusia 

yang sesuai dengan Al Qur’an dan Sunnah dengan memberdayakan 

(empowering) keinginan, iman dan akal. 2 Hal ini berarti, setiap individu 

dibimbing untuk bisa mengembangkan fitrah yang ada dalam dirinya masing-

                                                 
1 Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008), 6. 
2 Anwar Sutoyo, Bimbingan dan Konseling Islami, (Semarang: CV Widya Karya 

Semarang, 2009), 23 
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masing untuk selalu belajar sesuai dengan tuntunan Al Qur’an dan Sunah 

Rasul. Dimana proses pemberian bimbingan tidak mengharuskan atau 

menentukan tetapi hanya membantu individu. 

Guru bimbingan konseling Islami tentunya terlebih dahulu mengetahui 

hakekat manusia. Manusia diciptakan dalam keadaan yang terbaik, termulia, 

tersempurna, dibandingkan makhluk lainnya, tetapi sekaligus memilki hawa 

nafsu, lemah, aniaya, terburu nafsu, membantah dan lain-lain, karena manusia 

dapat terjerumus ke dalam lembah kenistaan, kesengsaraan dan kehinaan. 

Dengan kata lain, manusia bisa bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat , 

dan bisa pula sengsara atau tersiksa.3 

Mengingat berbagai sifat seperti itu, maka diperlukan adanya upaya agar 

manusia tetap menuju kearah bahagia, menuju citranya yang terbaik, ke arah  

“ ahsanitaqwim, ” dan tidak terjerumus dalam keadaan yang hina dina atau ke 

“ asfala safilin. ”  

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman dalam surat Al Ashr ayat 3 yang 

menjadi latar belakang utama mengapa bimbingan konseling Islami 

diperlukan 

ْبرِ   َوتََواَصْوا بِاْلَحق    َوتََواَصْوا بِالصَّ
 

Artinya : “Dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran. Dan nasihat-

menasihati supaya menetapi kesabaran.”4 

 

                                                 
3 Faqih Ainur Rahim, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: Pusat 

Penerbiatan UII Press, 2001), 12 
4 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid, (Bandung: PT Sygma Esamedia 

Arkanleema, 2010), 601 
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Melihat definisi di atas, bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah 

Swt untuk saling nasehat-menasehati dalam mentaati kebenaran. Sehubungan 

dengan peserta didik, hendaknya sekolah lebih aktif dalam melaksanakan 

program bimbingan konseling islami dengan al Quran dan Sunah sebagai 

rujukan. Begitu juga di SMP Muhammadiyah 2 Masaran Sragen aktif 

melaksanakan program bimbingan konseling islami yang bertujuan agar siswa 

memiliki budi pekerti yang luhur, berkarakter islami didasarkan pada iman 

kepada Allah Swt.  

SMP Muhamadiyah 2 Masaran merupakan lembaga pendidikan yang 

bernaung dibawah Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kabupaten Sragen 

yang memiliki visi terciptanyan suasana islami, unggul dalam prestasi dan 

berwawasan IPTEK. Misi yang dikembangkan SMP Muhammadiyah 2 

Masaran Sragen yakni berusaha menciptakan proses pembelajaran yang aktif, 

kreatif, kondusif, invotif dan menyenangkan. Selain itu, SMP Muhamamdiyah 

2 Masaran Sragen juga berusaha menumbuhkan dan mengembangkan 

kedisiplinan, sopan santun dan akhlaq mulia dalam bertindak atau bertingkah 

laku serta menumbuhkan pengamalan Ajaran Islam dan Kemuhammadiyahan 

melalui tadarus Al-Qur’an dan Sholat jama’ah yang diselenggarakan di 

sekolah menuju tertib beribadah dan fasih membaca Al-Qur’an 

Studi awal tentang penerapan bimbingan konseling islami di SMP 

Muhammadiyah 2 Masaran Sragen menunjukkan ternyata kenakalan siswa di 

lingkungan sekolah masih tetap terjadi, padahal bimbingan konseling telah 

dilakukan sedemikan rupa. Tampak di sana fenomena perilaku yang kurang 
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baik atau kenakalan yang muncul pada siswa kelas VIII seperti bolos saat jam 

pelajaran, tidak masuk ke sekolah tanpa ijin (alpha), merokok, membawa hand 

phone saat sekolah, siswa tidak mengikuti shalat dhuhur berjama’ah di masjid 

dan adanya siswa yang ngobrol sendiri dengan temannya saat KBM 

berlangsung. Dimana pada awal pendidikan mereka dari kelas VII tidak 

menunjukkan gejala kenakalan tersebut di atas. 

Atas dasar hal tersebut di atas kepala sekolah melakukan koordinasi 

menyeluruh dengan para guru khususnya guru BK untuk melakukan 

bimbingan dan konseling baik yang bersifat preventif seperti memahamkan 

tata tertib dan aturan sekolah pada Masa Orientasi Sekolah (MOS) dan setiap 

melakukan upacara bendera, memahamkan kepada siswa tentang uswah 

hasanah Rosulullah Sholallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai teladan yang harus 

diikuti, membiasakan membaca Al-Qur’an selama 10 menit sebelum KBM 

dimulai di kelas masing-masing. Maupun kuratif seperti menyerahkan kepada 

guru agama Islam ketika tidak melaksanakan shalat dhuhur. 

Dari uraian di atas, peneliti akan mengadakan penelitian lebih lanjut 

tentang Penerapan Bimbingan konseling Islami dalam upaya menanggulangi 

kenakalan siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Masaran Sragen tahun 

2018/2019. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana penerapan bimbingan konseling Islami dalam upaya 

menanggulangi kenakalan siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 

Masaran Sragen Tahun 2018/2019? 

2. Apakah permasalahan yang muncul dalam penerapan bimbingan konseling 

islami sebagai upaya menanggulangi kenakalan siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 2 Masaran Sragen Tahun 2018/2019? 

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi permasalahan penerapan bimbingan 

konseling islami sebagai upaya menanggulangi kenakalan siswa kelas VIII 

SMP Muhamadiyah 2 Masaran Sragen Tahun 2018/2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Penerapan bimbingan konseling islami dalam upaya menanggulangi 

kenakalan siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Masaran Sragen 

Tahun 2018/2019. 

2. Permasalahan penerapan bimbingan konseling islami dalam upaya 

menanggulangi kenakalan siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 

Masaran Sragen Tahun 2018/2019. 
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3. Solusi dalam mengatasi permasalahan penerapan bimbingan konseling 

islami sebagai upaya menanggulangi kenakalan siswa kelas VIII SMP 

Muhamadiyah 2 Masaran Sragen Tahun 2018/2019. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Memperkaya wawasan keilmuan, khususnya di dunia penelitian dan 

bimbingan konseling islami. 

2. Sumbangan informasi bagi semua pihak, khususnya bidang bimbingan 

konseling islami dalam hal penerapan, kendala dan solusi penerapan 

bimbingan konseling islami dalam menanggulangi kenakalan siswa. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan 

menggambarkan secara sistematis fakta-fakta, kalimat-kalimat, fenomena-

fenomena yang tidak berupa angka dalam penerapan bimbingan konseling 

islami, permasalahan penerapan bimbingan konseling islami dan solusi 

mengatasi permasalahan penerapan bimbingan konseling islami. 
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2. Tempat dan Subyek Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah SMP Muhammadiyah 2 Masaran 

Sragen. Subyek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, guru  

bimbingan konseling, wali kelas, dan siswa.  

3. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan 

informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 

dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

dibuat peneliti dengan maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang 

sedang ditelitinya. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

dikumpulkan dengan maksud selain menyelesaikan masalah yang diteliti. 5 

Sumber data penelitian ini terdiri dari data kualitatif meliputi kata-

kata, hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi yang 

diperoleh dari tempat pelaksanaan penelitian. Data penelitian ini terbagi 

menjadi data primer dan sekunder.  Data primer meliputi hasil wawancara 

atau observasi tentang penerapan bimbingan konseling dalam upaya 

menanggulangi kenakalan siswa di SMP Muhamamdiyah 2 Masaran 

Sragen dengan kepala sekolah, guru bimbingan konseling, wali kelas dan 

siswa. Data sukender meliputi dokumen-dokumen sekolah yang 

mendukung obyek penelitian. 

 

                                                 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 137 
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4. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara 

Sutrisno Hadi menyebutkan bahwa wawancara merupakan 

proses tanyajawab lisan dengan saling berhadapan, dimana masing-

masing bisa saling melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan 

telinga sendiri sehingga informasi langsung berupa data sosial baik 

yang terpendam maupun manifest dapat terkumpul.6 

Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara terpimpin, 

dimana wawancara mempergunakan petunjuk dengan mengarahkan 

jalannya tanya-jawab kearah yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Wawancara ditujukan kepada guru bimbingan konseling, kepala 

sekolah, wali kelas dan siswa untuk memperoleh data mengenai 

penerapan bimbingan konseling Islami, permasalahan penerapan 

bimbingan konseling islami, dan solusi mengatasi permasalahan 

penerapan bimbingan konseling islami dalam upaya menanggulangi 

kenakalan siswa. 

b. Metode observasi 

Metode observasi biasa diartikan sebagai pencatatan dan 

pengamatan yang terstruktur atas fenomena-fenomena yang diteliti.7 

Metode ini dimaksudkan agar mendapatkan data letak geografis, 

kondisi gedung, fasilitas sarana dan prasarana, serta penerapan 

program bimbingan konseling Islami di SMP Muhammadiyah 2 

Masaran Sragen.   

                                                 
6 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi, 2007), 217 
7 Ibid, 217 
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c. Metode dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan 

penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.8  

Metode dokumentasi adalah dokumen, informasi, atau catatan penting 

yang berasal dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. 

Metode ini dimaksudkan untuk mencari data mengenai sejarah 

berdirinya SMP Muhammadiyah 2 Masaran Sragen, struktur organisasi 

baik struktur organisasi sekolah ataupun struktur organisasi bimbingan 

konseling, sarana prasarana, dan catatan atau dokumen lain yang berisi 

tentang penerapan bimbingan konseling islami dan data yang berkaitan 

dengan kenakalan siswa di SMP Muhammadiyah 2 Masaran Sragen. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data menurut Lexy Moloeng adalah proses mengatur urut 

data mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar, 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang 

disarankan data.9 Dalam analisis data penelitian ini, penulis menggunakan 

tahapan-tahapan yang berurutan dan interaksionis berdasarkan komponen 

analisis data model interaktif Miles dan Huberman sebagai berikut: 

 

 

                                                 
8 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang: UMM Press, 2004), 72 
9 Lexy Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 

2004), 10-30 
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Gambar 1 

komponen-komponen analisis data: model interaktif Miles dan 

Huberman10 

 

Proses pengumpulan data yang sudah selesai, akan dilanjutkan 

dengan proses reduksi data yang merupakan bentuk analisis 

menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang data yang 

tidak diperlukan untuk diorganisir. Selanjutnya, data yang selesai 

direduksi akan ditampilkan atau disajikan dalam bentuk narasi atau matrik. 

Langkah akhir, berupa penarikan kesimpulan data yang telah disajikan 

dalam bentuk narasi atau matrik tersebut dengan mengambil kesimpulan 

pada setiap rumusan. 

 

  

 

                                                 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatif, dan R&D, (Bandung: CV Alfabeta, 

2008), 174  
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