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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Guru Pembimbing

a. Pengertian Guru Pembimbing

Sebagaimana yang dikemukan oleh SKB Mendikbud dan kepala BAKN

No. 0433/p/1993, dan No. 25 Tahun 1993, tentang pengertian guru

pembimbing sebagai berikut; “guru pembimbing adalah guru yang

mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam

kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik”.

Guru pembimbing adalah seorang anggota staf sekolah dan bertanggung

jawab penuh terhadap fungsi bimbingan serta mempunyai keahlian khusus

dalam bidang bimbingan yang tidak dapat dikerjakan oleh guru biasa. Guru

pembimbing bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah dan hanya

mempunyai hubungan kerja sama dengan guru serta anggota staf lainya.1

b. Bimbingan dan konseling

Menurut Stoop dan Walquist, dalam Jamal Ma’mur Asmani bimbingan

adalah proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu

untuk mencapai kemampuanya secara maksimum dalam mengarahkan

manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi dirnya maupun bagi masyarakat.

Dari defenisi tersebut dapat diambil beberapa prinsip penting. Pertama,

bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, sehingga

1Jamal Ma’mur Asmani, 2010, Panduan Efektif  bimbingan dan Konseling di Sekolah,
Jogjakarta : Diva Press, h. 187-188
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Dari defenisi tersebut dapat diambil beberapa prinsip penting. Pertama,

bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, sehingga

bantuan tersebut diberikan secara sistematis, berencana, terus menerus,

dan terarah kepada tujuan tertentu. Dengan demikian kegiatan bimbingann

bukanlah kegiatan yang dilakukann secara kebetulan, insendital, sewaktu-

waktu, tidak sengaja, atau asal-asalan. Kedua, bimbingan merupakan

proses membantu individu. Dengan menggunakan kata “membantu”

berarti dalam kegiatan bimbingan tidak terdapat adanya unsur paksaan.

Dalam kegiatan bimbingan, pembimbing tidak memaksa individu untuk

menuju kesuatu tujuan yang ditetapkan oleh pembimbing. Melainkan

pembimbing membantu mengarahkan klien kearah suatu tujuan yang telah

ditetapkan bersama-sama. Sehingga klien dapat mengembangkan potensi

yang dimilikinya secara optimal. Dengan demikian dalam kegiatan

bimbingan dibutuhkan kerja sama yang demokratis antara pembimbing

dank lien. Ketiga, bahwa bantuan diberikan kepada setiap individu yang

memerlukanya dalam proses perkembanganya. Hal ini mengandung arti

bahwa bimbingan memberikann bantuan kepada setiap individu, baik ia

anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Hal ini juga berarti bahwa

bimbingan ini diberikan kepada setiap individu, baik ia dalam lingkungan

sekolah maupaun diluar lingkungan sekolah. Berada disekolah dasar

maupun diperguruan tinggi. Oleh karena itu dikatakan “guidance for all” .

keempat bahwa bantuan diberikan melalui pelayanan bimbingan bertujuan

agar individu dapat mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan
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potensi yang dimilikinya. Dengan demikian berarti bahwa bimbingan itu

beusaha membantu agar individu dapat mengembangkan potensinya secara

optimal dengan sebaik-baiknya. Sehingga individu tersebut dapat

memahami dirinya, menerima dirinya, mengarahkan dirinya, dan

mewujudkan sesuatu sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kelima,

yang menjadi sasaran bimbingan adalah agar individu dapat mencapai

kemandirian, yakni tercapainya perkembangan yang optimal dan dapat

menyesuaikan dirinya dengan lingkunganya. Dengan tercapainya

kemandirian melalui perkembangan yang optimal, diharapkan individu

dapat berguna, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Sehingga

mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan

bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan kesejahteraan masyarakat

lainya. Sehingga akhirnya dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Keenam, untuk mencapai tujuan bimbingan diatas, digunakan pendekatan

pribadi atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai teknik atau media

bimbingan. Oleh karena itu, kegiatan bimbinga selalu berorientasi pada

pandangan bahwa individu merupakan pribadi yang unik, dengan segala ciri

dan karakteristiknya yang berbeda dengan individu yang lain. Pemberian

bantuan dalam rangka kegiatan bimbingan selalu bertitik tolak pada

keunikan individu tersebut. Adapun media yang dapat digunakan dalam

pelayanan bimbingan antara lain, berupa bahan-bahan, alat, latihan, atau

interaksi, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan

menggunakan berbagai macam teknik bimbingan.
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Ketujuh, layanan bimbingan dengan menggunakan berbagai macam

media dan teknik tersebut dilaksanakan dalam suasana asuhan yang

normatif. Oleh sebab itu pembimbing diharapkan dapat menciptakan

suasana asuhan yang, biasanya, dalam budaya Indonesia dikenal dengan

istilah tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarso sung tulodo.

Dengan demikian, seluaruh layanan bimbingan konseling diwarnai oleh

suasana akrab, saling menghormati, saling percaya, tanpa pamrih dan

didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Pelaksanaan bimbingan tidak

diharapkan menyimpang dari norma-norma berlaku dilingkungan

masyarakat Indonesia.

Kedelapan, bahwa untuk melaksanakan kegiatan bimbingan diperlukan

adanya personel-personel yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus

dalm bidang bimbingan. Dengan perkatan lain, layanan bimbingan ini tidak

dapat diberikan oleh siapa saja. Karena layanan ini menuntut adanya

personel yang memiliki kualifikasi tertentu, baik pengalaman, kepribadian,

pendidikan maupun keterampilanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan

merupakan proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seoarng

pembimbing-yang telah dipersiapkan- kepada individu yang

membutuhkanya. Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan seluruh

potensi yang dimiliki individu tersebut secara optimal dengan menggunakan

berbagai macam media dan teknik bimbingan. Dan hal ini dilakukan dalam

suasana asuhan yang normative agar tercapai kemandirian, sehingga
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individu bisa bermamfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi

lingkunganya2.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Pembimbing

Konteks tugas guru pembimbing berada dalam kawasan pelayanan yang

bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli (peserta

didik) dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan

kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahan umum.

Ekspektasi kinerja konselor dalam menyelenggarkan pelayanan

bimbingan dan konseling senantiasi digerakan oleh motif altruistic, sikap

empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan peserta

didik dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan

yang diberikan.Sosok utuh kompetensi guru pembimbing mencakup

kompotensi akademik dan profesional sebagai satu keutuhan3.

Tanggung jawab konselor adalah menstimulasi diskusi dan sesekali

menyimpulkan apa yang telah dibicarakan dan memberikan pengarahan

supaya pembicaraan tidak melangkah jauh dari topik

Guru pembimbing disekolah didalam memberikan layanan mempunyai 6

bidang pelayanan, yaitu bidang pengembangan pribadi, bidang

pengembangan sosial, bidang pengembangan kegiatan belajar, bidang

pengembangan karir, bidang pengembangan kehidupan berkarya, dan

bidang pengembangan kehidupan keberagamaan4.

2 Jamal Ma’mur Asmani, Op. Cit, h. 32-36
3 Jamal Ma’mur Asmani, 2010, Op.Cit, h.168-169
4 Prayitno, 2004, Op.Cit, h. i
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d. Kualifikasi pembimbing

Kualifikasi pembimbing yang ada disekolah atau madrasah hendaknya :

1. Memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam

bidang profesi bimbingan dan konseling, yaitu

(a). konselor wajib terus menerus mengembangkan dan menguasai

dirinya.

(b). konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati,

sabar, menepatin janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat.

(c). konselor wajib memiliki tanggung jawab terhadap saran ataupun

peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan profesi

yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tingkah laku

professional

(d). konselor wajib mengusahakn mutu kerja yang tinggi dan tidak

menguatamakan kepentingan pribadi termasuk materiil, finansial,

dan popularitas.

(e). konselor wajib terampil dalam menggunakan teknik dan prosedur

khusus dengan wawasan luas dan kaidah-kaidah ilmiah

2. Memperoleh pengkuan atas kewenangan dan kemampuan sebagai

konselor

(a). pengakuan keahlian

(b). kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar kewenangan yang

diberikan kepadanya5.

5 Fenti Hikmawati, Op. Cit, h. 54-55
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Hampir senada, menurut Arifin dan Eri dalam Tohirin menyatakan

bahwa petugas bimbingan dan konseling disekolah (termasuk madrasah)

dipilih atas kualifikasi :

1. Kepribadian

Seorang guru pembimbing harus memiliki kepribadian yang baik.

Pelayanan bimbingan dan konseling berkaitan dengan pembentukan

prilaku dan kepribadian peserta didik/klien. Melalui konseling pula

diharapakan terbentuk perilaku positif (akhlaq baik) dan kepribadian

yang baik pula pada diri klien. Upaya ini akan efektif bila dilakukan oelh

seorang yang memiliki kepribadian baik pula. Selain itu, praktik

bimbingan atas norma-norma tertentu. Dengan kepribadian yang baik

diharapakan tidak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang dapat

merusak citra pelayanann bimbingann dan konseling.

Dalam keadaan tertentu seorang guru pembimbing bisa menjadi model

atau contoh yang baik bagi penyelesaian masalah peserta didik. Dalam

konteks ini ada teori counseling by modeling, yaitu konseling melalui

pencontohan. Guru pembimbing menjadi contoh yang efektif bagi

pemecahan masalah siswa. Guru pembimbing tidak akan menjalankan

fungsi ini apabila tidak memiliki kepribadian yang baik. Misalnya

konselor akan sulit mengubah perilaku peserta didik yang tidak disiplin

apabila dia sendiri tidak menunjukan perilaku disiplin kepada siswa.

Guru pembimbing akan sulit mengubah perilaku siswa yang emosional

apabila ia sendiri adalah orang yang emosional dan seterusnya.
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Dalam praktik bimbingan dan konseling dilembaga pendidikan Islam

seperti madrasah, syarat ini menjadi lebih urgen. Sebagai lembaga

pendidikan Islam yang dalam praktik pendidikan dan pembelajaranya

dilandaskan oleh nilai-nilai ajaran Islam, maka praktik layanan

bimbingan dan konseling pun harus dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai

ajaran Islam. salah satu nilainya adalah pembimbingnya harus beraklaq

baik (memiliki akhlaq alkarimah). Mungkin tidak berlebihan apabila

prakytik bimbingan dan konseling yang dilandasi dan dijiwai oleh nilai-

nilai ajaran Islam mengacu kepada praktik bimbingan dan konselingnya

Rasulullah SAW. Rasulullah adalah sosok pemecah masalah umat yang

efektif. Oleh sebab itu Rasulullah merupakan konselor yang pertama

dalam Islamyang membimbing, mengarahkan, menunutun dan

menasehati umat agar beriman kepada agama tauhid (Islam). melalui

bimbingan, arahan, tuntunan, dan nasehatnya manusia memperoleh

kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Kepribadianya mantap dapat

menjadi contoh teladan yang baik bagi pemecahan masalah sahabat

ketika itu. Hal ini relevan dengan pernyataan “Di dalam diri Muhammad

terdapat contah teladan yang baik bagimu”.

Kepribadian yang baik dalam konteks Islam ditandai  kepemilikan

iman, makrifah, dan tauhid. Dengan demikian seorang konselor atau

pembimbing terutama yang berpraktik dilembaga pendidikan Islam harus

memiliki keimanan, kemakrifatan, dan ketauhidan yang berkualitas.

Kemakrifatan penting dimiliki dalam kaitanya untuk bersimpati dan
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berempati terhadap klien (siswa). Selain itu kepribadian yang baik juga

ditandai dengan dimilikinya aspek moralitas yang baik pada diri

pembimbing seperti nilai-nilai, sopan santun, adab, etika, dan tata karma

yang dilandaskan pada ajaran agama Islam. tanpa kepribadian yang baik

dari guru pembimbing tujuan pelayanan bimbingan dan konseling akan

sulit dicapai secara efektif.

Aktualisasi syarat ini akan terwujud guru pembimbing yang ikhlas,

jujur, objektif, dan simpatik serta senantiasa menjunjung tinggi kode etik

(pelayanan) bimbingan dan konseling sesuai tuntutan azas pelayanan

bimbingan dan konseling. Hal ini semua tentunya akan turut membantu

kesuksesan guru pembimbing atau konselor menjalankan tugasnya.

2. Syarat yang Berkenaan dengan Pendidikan

Seperti yang disebutkan diatas bahwa pelayanan bimbingan dan

konseling merupakan pekerjaan professional. Setiap pekerjaan

profesional menuntut persyaratan-persayaratan tertentu antara lain

pendidikan. Seorang guru pembimbing atau konselor selayaknya

memiliki pendidikan profesi yaitu pendidikan jurusan bimbingan dan

konseliang strata satu (S1), S2, maupun S3. Sekurang-kurangnya pernah

mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang bimbingan dan konseling.

Pemilihan dan pengangkatan (rekrutmen) guru pembimbing atau

konselor sekolah dan madrasah hendaknya mengedepankan

profesionalitas, terlebih apabila menginginkan pelayanan bimbingan dan

konseling yang berkualitas  pula. Guru pembimbing atau konselor yang
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diangkat berdasarkan pendidikan menurut kualifikasi diatas disebut guru

pembimbing atau konselor profesional.

3. Syarat yang Berkenaan dengan Pengalaman

Pengalaman dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseliang

memberi kontribusi terhadap keluasan wawasan pembimbing atau

konselor yang bersangkutan. Sarjana bk strata satu yang belum memiliki

pengalaman luas dalam bidang bimbingan, mungkin tidak akan lebih

baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pembimbing apabila

dibandingkan dengan alumni diploma III tetapi telah berpengalaman 10

atau 15 tahun menjadi guru bimbingan dan konseling. Syarat pengalaman

bagi calon guru pembimbing dan konseling dalam laboratorium BK dan

makro konseling, yakni praktik pengalaman lapangan (PPL) bimbingan

dan konseling. Setidaknya calon guru pembimbing disekolah dan

madrasah pernah berpengalaman memberikan pelayanan bimbingan dan

konseling kepada para siswa.

Selain itu, pengalaman hidup pribadi guru pembimbing yang

mengesankan juga akan turut membantu upaya guru pembimbing

mencarikan alternatif pemecahan masalah siswa. Berbagai macam corak

ragam pengalaman guru pembimbing atau konselor telah dihayati dalam

hidupnya, akan membantunya mendiagnosis dan mencarikan alternative

solusi terhadap masalah klien (siswa), sehingga masalah yang dihadapi

siswa bisa terentaskan dengan sesegara mungkin dengan cara yang tepat

dan benar.
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4. Syarat yang Berkenaan dengan Kemampuan

Kepemilikan kemampuan atau kompetensi dan keterapilan oleh guru

pembimbing atau konselor merupakan suatu keniscayaan. Tanpa

kepemilikan kemampuan (kompetensi) dan keterampilan, tidak mungkin

guru pembimbing dapat menjalankan tugas dengan baik. Guru

pembimbing harus mampu memahami dan mengetahui secara mendalam

sifat-sifat seseorang, daya kekuatan pada diri seseorang, merasakan

kekuatan jiwa apakah yang mendorong seseorang berbuat dan

mendiagnosis berbagai persoalan siswa, selanjutnya mengembangkan

potensi individu secara positif6.

e. Prinsip khusus yang berhubungan dengan Pembimbing

Adapun prinsip-prinsip khusus bimbingan dan konseling yang

berhubungan dengan pembimbing adalah :

1. Pembimbing harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuanya

masing-masing. Sebagai pembimbing ia juga memiliki kelemahan, dalam

arti tidak semua masalah-masalah yang dihadapi siswa berada dalam

kemampuan pembimbing memecahkanya. Apabila ada persoalan-

persoalan yang dihadapi siswa berada diluar kemampuan pembimbing

untuk memecahkanya, maka pembimbing yang bersangkutan harus

menyerahkanya kepada pembimbing atau pihak lain yang mengetahui.

2. Pembimbing disekolah atau madrasah dipilih atas dasar kualifikasi

kepribadian, pendidikan, pengalaman dan kemampuanya. Pelayanan

6 Tohirin, Op. Cit, h 117-122
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bimbingan dan konseling merupakan dunia yang membutuhkan keahlian

dan persyaratan-persyaratan tertentu, oleh sebab itu, orang-orang yang

akan menjadi petugas bimbingan dan konseling harus memenuhi

persyaratan-persyaratan diatas.

3. Sebagai tuntutan profesi, pembimbing harus berusaha mengembangkan

keahlianya melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penataran, work

shop , dan lain sebagainya. Dunia bimbingan konseling berkembang

seiring dengan perkembangan zaman, demikian juga persoalan-persoalan

yang dihadapi siswa. Agar bisa memberikan bimbingan dan konseling

kepada siswa sesuai kondisi, maka pembimbing harus senantiasa

meningkatkan kemampuanya.

4. Pembimbing hendaknya selalu menggunakan berbagai informasi yang

tersedia tentang individu atau siswa yang dibimbing beserta

lingkunganya sebagai bahan untuk membantu individu atau siswa yang

bersangkutan kearah penyesuaian diri yang lebih baik.

5. Pembimbing harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi

tentang individu atau siswa yang dibimbingnya. Masalah-masalah yang

dihadapi oleh siswa adakalanya bersifat pribadi dan rahasia sehingga

tidak semua orang bisa mengetahuinya. Adakalanya siswa diam (tidak

mau bicara) dan menunduk ketika diminta mengemukakan masalah yang

sedang dihadapi. Sikap siswa sperti itu mungkin karena ia mersa cemas,

takut, atau khawatir apabila masalahnya diketahui orang lain. Oleh
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karena itu, pembimbing harus bisa memberikan jaminan bahwa masalah

yang dikemukakan siswa tidak akan diketahui orang lain.

6. Pembimbing dalam melaksanakan tugasnya hendaknya menggunakan

berbagai metode dan teknik. Tidak semua masalah yang dihadapi siswa

pemecahanya menggunakan metode yang sama. Oleh sebab itu,

pembimbing harus menggunakan metode atau teknik yang berbeda

sehingga proses pemberian bimbingan dan konseling tidak monoton7.

2. Sikap Keagamaan

a. Pengertian sikap

Menurut mar’at dalam jalaludin, allport menghimpun sebanyak 13

pengertian mengenai sikap. Dari 13 pengetian itu dapat dirangkum menjadi

11 rumusan. Rumusan umum tersebut adalah

2. Sikap merupakan hasil belajar yang diperoleh melalui pengalaman dan

interaksi yang terus menerus dengan lingkungan (attitudes are learned)

3. Sikap selalu dihubungkandengan objek manusia, wawasan, peristiwa,

ataupun ide (attitudes have referent)

4. Sikap diperoleh dalam berinteraksi dengan manusia lain baik dirumah,

sekolah, ataupun tempat lainya melalui nasihat, teladan atau percakapan

(attitudes are social learning)

5. Sikap sebagai wujud dari kesiapan untuk bertindak dengan cara-cara

tertentu terhadap objek (attirudes have readiness to respont)

7Tohirin, 2007, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis
Integrasi), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, h.73-76
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6. Bagian yang dominan dari sikap adalah perasaan dan afektif, seperti yang

tampak dalam menentukan pilihan apakah positif, negative atau ragu

(attitudes are affective)

7. Sikap memiliki tingkat intensitas terhadap objek tertentu yakni kuat atau

lemah (attitudes are very intensive)

8. Sikap bergantung kepada situasi dan waktu, sehingga dalam situasi dan

saat tertentu mungkin sesuai, sedangkan disaat dan situasi yang berbeda

belum tentu cocok (attitudse have a time dimension)

9. Sikap dapar bersikap relative consist dalam sejarah hidup individu

(attitudes have duration factor)

10. Sikap merupakan bagian dari konteks persepsi atau kognisi individu

(attitudes are complex)

11. Sikap merupakan penilaian terhadap sesuatu yang mungkin mempunyai

konsekwensi tertentu bagi seseorang atau yang bersangkutan (attitudes

are evaluations)

12. Sikap merupakan penafsiran dan tingkah laku yang mungkin menjadi

indicator yang sempurna atau bahkan tidak memadai (attitudes are

inferred)

Rumusan tersebut menunjukan bahwa sikap merupakan predis-posisi

untuk bertindak senang atau tidak senang terhadap objek tertentu yang

mencakup komponen kognisi, afektif dan konasi. Dengan demikian sikap

merupakan interaksi dari komponen-komponen tersebut secara komplek.
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Merujuk pada rumusan diatas, terlihat bagaimana hubungan sikap dengan

pola tingkah laku seseorang. Tiga komponen psikologis yaitu kognisi, afeksi

dan konasi yang bekerja secara kompleks merupakan bagian yang

menentukan sikap seseorang terhadap objek, baik objek yang bersifat

konkret maupun objek yang abstrak. Komponen kognisi akan menjawab

tentang apa yang dipikirkan atau apa yang dipersepsikan tentang objek.

Komponen afeksi dikaitkan dengan apa yang dirasakan terhadap objek

(senang atau tidak senang). Sedangkan komponen konasi berhubungan

dengan kesediaan atau kesiapan untuk bertindak terhadap objek.  Dengan

demikian, sikap yang ditampilkan seseorang melalui proses berfikir, merasa,

dan pemilihan motif-motif tertentu sebagai reaksi terhadap suatu objek.

Bagaimana bentuk sikap keagamaan seseorang bisa dilihat sebarapa jauh

berkaitan komponen kognisi, afeksi, dan konasi seseorang dengan masalah-

masalah yang menyangkut agama. Hubungan tersebut jelasnya tidak

ditentukan oelh hubungan sesaat, melainkan sebagai hubungan proses,

sebab, pembentukan sikap melalui hasil belajar dari berinteraksi dan

pengalaman. Dan pembentukan sikap itu sendiri ternyata tidak semata-mata

bergantung sepenuhnya kepada factor eksternal, melainkan juga dipengaruhi

oleh kondisi factor internal seseorang.

Rekasi yang timbul dari sikap tertentu terhadap objek ditentukan oleh

pengaruh faal, kepribadian dan factor ekstrenal ; situasi, pengalaman, dan

hambatan. Hal ini mengisyaratkan ketiga factor tersebut, yaitu pengaruh

faal, kepribadian, dan fakstor eksternal. Dalam kaitan ini sikap didasarkan
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atas konsep evaluasi berkenaan dengan objek tertentu, menggugah motif

untuk bertingkah laku. Sedangakn menurut pandangan psikologi, sikap

mengandung unsur penilaian dan reaksi afketif sehingga menghasilkan

motif. Motif menentukan tingkah laku nyata (overt behaviour), sedangkan

resksi afektif bersifar tertutup (cover), tulis mar’at.

Mata rantai antara sikap dan tingkah laku terjalin dengan hubungan

factor penentu, yaitu motif yang mendasari sikap. Motif sebagai tenaga

pendorong arah sikap negative atau positif akan terlihat dalam tingkah laku

yang nyata pada diri seseorang atau kelompok. Sedangkan motif dengan

pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat diperkuat oleh kompenen afeksi

biasanya akan menjadi lebih stabil. Pada tingkat tertentu motif akan

berperan sebagai central attitude yang akhirnya akan membentuk

predisposisi. Proses ini terjadi pada diri seseorang terutama pada tigkat usia

dini. Predisposisi menurut mar’at merupakan seuatu yang telah dimiliki oleh

seseorang kecil sebagai hasil pembentukan dirinya sendiri. Dalam hubungan

ini tergambar bagaimana pembentukan sikap keagamaan hingga dapat

menghasilkan pola tingkah laku keagamaan dengan jiwa keagamaan.

Para ahli didik melihat adanya peran sentral orang tua sebagai pemberi

dasar jiwa keagamaan itu. Pengenalan jaran agama kepada anak sejak usia

dini bagaimanapun akan memberikan pengaruh dalam membentuk

kesadaran dan pengalaman agama pada diri anak. Karenanya Rasul

menemptakan peran orang tua pada posisi sebagai penentu bagi

pembentukan sikap dan pola tingkah laku keagamaan seorang anak. setiap
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anak dilahirkan atas fitrah dan tanggung jawab kedua orang tuanyalah untuk

menjadikan anak itu nasrani, yahudi atau majusi.

Pernyataan tersbut melukiskan fungsi dan peran ibu bapak dalam

keluarga terhadap pembentukan jiwa keagamaan pada diri anak. pandangan

ini merujuk kepada adanya potensi bawaan manusia yaitu fitrah, yang

diartikan sebagai potensi untuk bertauhid. Barangkali kenyataan bahwa

manusia memang memiliki potensi psikis ini mulai disadari oleh para

psikolog. Kajian psikologi transpersonal berpendapat bahwa jiwa

keagamaan sebagai potensi dan daya psikis manusia.

Telaah psikologi dan psikologi agama tampaknya sudah mulai menyadari

potensi-potensi dan daya piskis manusia yang berkaitan dengan kehidupan

spiritual. Kemudian menempatkan potensi dan daya psikis tersebut sebagai

sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Selain itu mulai tumbuh

suatu kesadaran baru mengenai hubungan antara potensi dann daya psikis

dengan sikap dan pola tingkah laku manusia.

Bernagkat dari telaah dan pandangan tersebut akan membawa pada

kesimpulan bahwa jiwa keagamaan sebenarnya merupakan bagian dari

kompenen intern psikis manusia. Pembentukan kesadaran agama pada diri

seseorang pada hakikatnya tak lebih dari usaha untuk menumbuh dan

mengembangkan potensi dan daya psikis. Namun yang menjadi

permasalahan krusial adalah bagaiamana usaha yang dilakukan agar

bimbingan yang diberikan sejalan dengan hakikat potensi yang luhur

tersebut.
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Menurut Gordon allport, bahwa memang manusia memiliki sifat-sifat

dasar atau tabiat agama. Sifat-sifat dasar ini ditampilkan dalam sikap yang

totalitas terlihat sebagai ciri-ciri kepribadian individu dan kemudian

terangkum dalam sikap kelompok.

Merujuk pada temuan ini, barangkali pemahaman sifat-sifat dasar

manusia yang merupakan ciri khas yang ada pada manusia dikaitkan dengan

konsep fitrah dalam pandangan Islam. Jika hal ini dapat diterima, makan

pembentukan sikap dan tingkah laku keagamaan dapat dilakukan dengan

ketentuan ajaran agama yang prinsipil, yaitu ketauhidan8.

3 Agama

a. Pengertian agama

Harun Nasution dalam Jalaludin, merunut pengertian agama berdasarkan

asal kata yaitu Al-Din, religi (relegere, religare), dan agama.Al-Din (semit)

berarti undang-undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa arab kata

inimengandung arti menguasai, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Religi

(latin) atau religere berarti mengumpulkan dan membaca. Kemudian

religare berarti mengikat. Adapun arti kata agama terdiri dari kata “a”

artinya tidak, dan “gam” pergi mengandung atau tidak pergi, tetap ditempat

atau diwarisi turun temurun.

Bertitik tolak dari pengertian kata-kata tersebut, intisarinya adalah

ikatan.Karena itu agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan

dipatuhi manusia.Ikatan dimaksud berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari

8 Jalaludin, 2004, Psikologi Agama, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, h. 207-211
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manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan pancaindera,

namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia

sehari-hari. Secara defenitif menurut harun nasution, agama adalah :

1. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib

yang harus dipatuhi.

2. Pengakuan terhadap kekuatan gaib yang menguasai manusia.

3. Mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan

pada suatu sumber yang berada diluar diri manusia dan yang

mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.

4. Kepercayaan pada kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup

tertentu.

5. Suatu system tingkah laku (code of conduct) yang berasal dari suatu

kekuatan gaib.

6. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini

bersumber pada suatu kekuatan gaib.

7. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah

dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam

alam sekitar manusia.

8. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui

seorang rasul.9

9.

9 . Jalaludin, 2004, Psikologi Agama Edisi revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 12-
13
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b. Fitrah keagaamaan

Secara fitrah manusia memiliki kesiapan (potensi) untuk mengenal dan

beriman kepada Allah SWT,  berpotensi untuk bertauhid atau mengesakan

Allah, mendekatkan diri, meminta pertolongan kepada Allah dalam situasi

genting.  Al-Qur’anul karim telah mengisyaratkan adanya potensi dasar

yang dimiliki manusia untuk beragama. Potensi untuk mentauhidkan atau

mengesakan Allah SWT Sebagaimana termaktum dalam Al-qur’an Surat

Ar-Rum ayat 30












Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah

atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak

ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi

kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Qurtubi berkata “sesungguhnya pada

materi dasar penciptaan manusia terkandung potensi untuk mengetahui

adanya Allah, mengimani, dan mentauhidkan-Nya. Hal ini bisa diperoleh

melalui pengamatan terhadap makhluk-makhluk Allah yang sangat

mengagumkan.

Didalam surat Al-A’raf Allah ayat 172 Allah SWT juga berfirman
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Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam

dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka

(seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab:

"Betul (Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang

demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya

kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan

Tuhan)

Melalui ayat tersebut Allah SWT menerangkan bahwa DIA telah

mengadakan perjanjian dengan anak keturunan adam. Allah mengambil

persaksian mereka atas kemahakuasaan-Nya. Mereka berada dialam ruh

sebelum diciptakan dialam dunia. Oleh karena itu pada hari kiamat nanti

mereka tidak akan bisa mengingkari kemahaesaan Allah, karena mereka

akan dikategorikan sebagai orang-orang yang lalai. Dengan kata lain, ayat

ini menerangkan bahwa manusia dilahirkan dengan memiliki kesiapan

secara fitrah untuk mengenal dan mentauhidkan Allah SWT.  Rasulullah

SAW ternyata juga telah menjelaskan bahwa manusia dilahirkan diatas

fitrah agama yang lurus.  Sebagaimana beliau menjelaskan dalam haditsnya

yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda

:

ُ َعْنھُ، قَاَل: أخرج البخاري ومسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویھ عن أبي ھَُرْیَرةَ َرِضَي هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:  َرانِِھ، «قَاَل َرُسوُل هللاَّ َدانِِھ، َویُنَصِّ َما ِمْن َمْولُوٍد إِالَّ یُولَُد َعلَى الفِْطَرِة، فَأَبََواهُ یُھَوِّ

َسانِِھ، َكَما تُْنتَُج البَھِ  وَن فِیھَا ِمْن َجْدَعاءَ أَْو یَُمجِّ ثُمَّ یَقُوُل أَبُو ھَُرْیَرةَ َرِضَي » یَمةُ بَِھیَمةً َجْمَعاَء، ھَْل تُِحسُّ

ُ َعْنھُ: اِْقَرأُوا  یُن القَیِّمُ }هللاَّ ِ َذلَِك الدِّ ِ الَّتِي فَطََر النَّاَس َعلَْیھَا الَ تَْبِدیَل لَِخْلِق هللاَّ فِْطَرةَ هللاَّ

“Tidak adaseorangpun bayi kecuali ia terlahir dalam keadaan fitrah.

Lantas kedua orangtuanya yang menjadikan anak itu seorang yahudi,

nashrani, maupun majusi. Sebagaimana binatang melahirkan anak secara



33

sempurna, apakah kalian rasa terhadap cacat pada anak binatang tersebut?

Kemudian Abu Hurairah berkata “Kalau kalian mau, bacalah firman Allah

“tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah

itu”10.

Dalam hadits tersebut Rasulullah menjelaskan bahwa setiap jabang bayi

terlahir berdasarkan fitrah. Yang dimaksud dengan fitrah disini adalah

agama yang lurus. Hanya saja pada fase perkembanganya, jabang bayi

tersebut akan sangat terwarnai dengan perilaku kedua orang tua, factor

pendidikan, dan budaya-budaya yang ada ditempat tumbuh kembangnya.

Kedua orang tua bayi itu yang menyebabkan dia menjadi pemeluk agama

yahudi, nashrani atau majusi. Dengan kata lain keduo orang tau yang

melemahkan fitrah seorang anak yang dibawa sejak lahir. Kedua orang tua

bisa mengarahkan anaknya pada keyakinan atau ideology tertentu. Jika

demikian jabang bayi memiliki kesiapan secara fitrah untuk beriman dan

mentauhidkan Allah11.

Dapat ditegaskan lagi bahwa pada diri manusia telah ada sejumlah

potensi untuk memberi arah dalam kehidupan manusia.Potensi tersebut

adalah naluriah, inderawi, nalar dan agama.Melalui pendekatan ini maka

agama sudah menjadi fitrah yang dibawa sejak lahir.Pengaruh lingkungan

terhadap seseorang adalah memberi bimbingan kepada potensi yang

dimilikinya itu. Dengan demikian, jika potensi fitrah itu dapat

dikembangkan sejalan dengan pengaruh lingkugan maka akan terjadi

10 Hadits ini diriwatakan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan At-Tarmizi.
11 Muhammad Utsman Najati, 2003, Psikologi dalam Tinjauan Hadits Nabi, Jakarta :

Mustaqiim



34

keselarasan. Sebaliknya jika potensi itu dikembangkan dalam kondisi yang

dipertentangkan oleh kondisi lingkungan maka akan terjadi

ketidakseimbangan pada diri seseorang.

Berdasarkan pendekatan ini maka pengaruh agama dalam kehidupan

inidividu adalah memberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindung,

rasa sukses, dan rasa puas.Perasaan positif ini lebih lanjut akan menjadi

pendorong untuk berbuat. Agama dalam kehidupan individu selain menjadi

motivasi dan nilai etik juga merupakann harapan.

Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk

melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar

belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian, serta

ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi diri seseorang untuk berbuat

sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik karena dalam melakukan

sesuatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan mana yang boleh

dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya.

Selanjutnya agama juga sebagai pemberi harapan bagi

pelakunya.Seseorang yang melaksanakan perintah agama umumnya karena

adanya suatu harapan terhadap pengampunan atau kasih sayang dari sesuatu

yang gaib (supernatural).

Motivasi mendorong seseorang untuk berkreasi, berbuat kebajikan

maupun berkorban. Sedangkan nilai etik mendorong seseorang untuk

berlaku jujur , menepati janji, menjaga amanat dan sebagainya. Sedangkan

harapan mendorong seseorang untuk bersikap ikhlas, menerima cobaan
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yang berat ataupun berdoa. Sikap seperti itu akan lebih terasa secara

mendalam jika bersumber dari keyakinan12 terhadap agama.

c. Sikap dan tingkah laku keagamaan

Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri

seseorang yang mendorong sisi orang untuk bertingkah laku yang berkaitan

dengan agama.Sikap keagamaan terbentuk karena adanya konsistensi antara

kepercayaan terhadap agama sebagai komponen kognitif perasaan terhadap

agama sebagai komponen efektif dan perilaku terhadap agama sebagai

komponen kognatif.Didalam sikap keagamaan antara komponen kognitif,

efektif, dan kognatif saling berinteraksi sesamanya secara

komplek.Pendidikan agama yang bersifat dressur dan menggugah akal serta

perasaan memegang peranan penting dalam pembentukan sikap keagamaan.

Mc. Nair dan Brown dalam penelitianya menemukan bahwa dukungan

orang tua berhubungan secara signifikan dengan sikap siswa. Begitu juga

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa sikap keagamaan merupakan perolehan

dan bukan bawaan.Ia tebentuk melalui pengalaman langsung yang terjadi

dalam hubunganya dengan unsur-unsur lingkungan materi dan social,

misalnya rumah tentram, orang tertentu, teman, oang tua, jamaah dan

sebagainya.

Menurut Siti Partini, pembentukan dan perubahan sikap dipengaruhi oleh

dua faktor, yaitu internal dan ekternal. Faktor internal berupa kemampuan

menyeleksi dan mengolah atau menganalis pengaruh yang datang dari luar,

12Ibid , h. 248-249
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termasuk disini minat dan perhatian.Sedangkan faktor eksternal artinya

faktor diluar individu yaitu pengaruh lingkungan yang diterimanya.

Dengan demikian, walaupun sikap keagamaan bukan merupakan bawaan

akan tetapi dalam pembentukan dan dan perubahnhya ditentukan oleh faktor

internal dan faktor eksternal individu. Pembentukan sikap keagamaan ini

sangat erat kaitanya dengan perkembangan agama. Sikap fanatism sikap

toleran, sikap pesimis, sikap optimis, sikap tradisional, dan sikap modern,

sikap fatalism dan sikap free will dalam beragama banyak menimbulkan

dampak negative dan dampak positif dalam meningkatkan kehidupan

individu dan masyarakat dalam beragama

Selanjutnya tingkah laku dalam kamus bahasa Indonesia juga diartikan

dengan perangai, kelakuan, atau perbuatan. Tingkah laku dalam pengertian

ini lebih mengarah pada aktivitas dan sifat seseorang.Sedangkan tingkah

laku keagamaan adalah segala aktivitas manusia didasarkan nilai-nilai

agama yang diyakininya.Tingkah laku keagamaan tersebut merupakan

perwujudan dari rasa dan jiwa keagamaan berdasarkan kesadaran dan

pengalaman beragaman pada diri sendiri.

Agama bagi manusia, memiliki kaitan erat dengan kehidupan

batinya.Oleh karena itu, kesadaran agama dan pengalaman agama seseorang

banyak menggambarkan sisi-sisi batindalam kehidupan yang ada kaitanya

dengan sesuatu yang sacral dan dunia gaib.Dari kesadaran dan pengalaman

agama ini pula kemudian munculnya tingkah laku keagamaan yang

diekpresikan seseorang.
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Tingkah laku keagamaan itu sendiri pada umumnya didorong oleh suatu

sikap keagamaan yang merupakan keadaan diri  yang ada pada diri

seseorang. Sikap keagamaan seperti dijelaskan sebelumnya merupakan

konsistensi antara kepercayaan terhadap semua agama sebagai unsur

kognitif, perasaan sebagai unsur efektif, dan perilaku agama sebagai unsur

kognitif.  Oleh karena itu sikap keagamaan interaksi secara kompleks antara

pengetahuan agama, perasaan agama dan tindak keagamaan dalam diri

seseorang, dengan sikap itulah akhirnya lahir tingkah laku keagamaan sesuai

dengan kadar ketaatan seseorang terhadap agama yang diyakininya. 13

d. Kriteria orang yang matang beragama

Manusia mengalami dua macam perkembangan, yaitu perkembangan

jasmani dan perkembangn rohani.Perkembangan jasmani diukur dari umur

kronologis.Puncak perkembangan jasmani yang dicapai disebut

kedewasaan.Sebaliknya, perkembangan rohani diukur berdasarkan tingkat

kemampuan (abilitas).Pencapaian tingkat abilitas tertentu bagi

perkembangan rohani disebut istilah kematangan (maturity).

Kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama

yang terletak pada nilai luhurnya serta menjadikan nilai-nilai dalam bersikap

dan bertingkah laku merupakan kematangan beragama.Jadi, kematangan

beragama terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami,

menghayati, dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya

dalam kehidupan sehari-hari.Ia menganut suatu agama karena menurut

13Ibid, h. 96-98
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keyakinanya agama tersebutlah yang terbaik. Karena itu, ia berusaha

menjadi penganut yang baik. Keyakinanya itu ditampilkan dalam sikap dan

tingkah laku keagamaan yang mencerminkan ketaatan terhadap agamanya.

Sebaliknya, dalam kehidupan tidak jarang dijumpai mereka yang taat

beragama dilatarbelakangi oleh berbagai pengalaman agama serta tipe

kepribadian masing-masing.Kondisi seperti ini menurut temuan psikologi

agama mempengaruhi sikap keagamaan seseorang.Dengan demikian,

pengaruh tersebut secara umum memberi ciri-ciri tersendiri dalam sikap

keberagamaan masing-masing.14

e. Pentingnya bimbingan dan konseling keagamaan

Terlebih dahulu perlu dijelaskan apa itu bimbingan dan konselingislami?

Bimbingan islami merupakan proses pemberian bantuan, artinya bimbingan

tidak mengharuskan atau menentukan melainkan sekedar membantu.

Individu dibantu, dimbimbing, agar mampu selaras dengan ketentuan dan

pertunjuk Allah15.

Manusia sesuai dengan hakikatnya, diciptakan dalam keadaan yang

terbaik, termulia dan tersempurna dibandingkan dengan makhluq lainya.

Tetapi sekaligus memiliki hawa nafsu dan perangai atau sifat tabiat buruk,

misalnya suka menuruti hawa nafsu, lemah, aniaya, membantah dan lain-

lain. Karena manusia dapat terjerumus kelembah kenistaan, kesengsaraan

dan kehinaan. Dengan kata lain, manusia bisa bahagia hidupnya didunia

maupunn diakhirat, dan bisa pula sengsara atau tersiksa.

14 Jalaludin, 2004, Op. Cit, 116-117
15 Aunur Rahim Faqih, Op. Cit, h. 4
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Mengingat berbagai sifat seperti itu, maka diperlukan adanya upaya

untuk menjaga agar manusia tetap menuju kearah bahagia, menuju

kecitranya yang terbaik, kearah “ahsanitaqwim” dan tidak terjerumus ke

keadaan yang hina atau ke “asfal safilin” seperti dilukiskan Allah dalam Al-

Qur’an surat At-Tin dan Al-Ashr yang dapatlah dikatakan sebagai latar

belakang mengapa bimbingan dan konseling Islam itu diperlukan. Bahwa

Allah menjelaskan DIA telah menciptakan manusia dalam bentuk yang

sebaik-baiknya, melengkapi manusia dengan apa-apa yang akan dibutuhkan

manusia dalam menjalani hidupnya.










4.  Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang

sebaik-baiknya

5.  Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya

(neraka),

6.  Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh;

Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.









1.  Demi masa.

2.  Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,



40

3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat

menasehati supaya menetapi kesabaran.

4 Manusia dalam pandangan Islam

Menurut Islam, setiap orang pada dasarnya telah dikaruniai

kecenderungan untuk bertauhid yaitu mengesakan Allah. Sebagaimana yang

tertera dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 30, yang artinya “Maka

hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas)

fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada

perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan

manusia tidak mengetahui”.

Tetapi karna faktor lingkungan maka fitrah tersebut bisa tidak

terkembangkan sebagimana mestinya, melainkan menyimpang kearah yang

lain, singkatnya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap

perkembangan naluri tersebut.

Kehadiran bimbingan dan konseling  dibutuhkan untuk membantu

individu menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang

seharusnya dalam kehidupan keagamaanya senantiasa selaras dengan

ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup

didunia dan akhirat16.

Pada diri peserta didik  ada benih-benih agama, sehingga untuk

mengatasi masalah dapat dikaitkan dengan agama, dengan demikian guru

pembimbing dapat mengarahkan peserta didik kearah agamanya, dalam hal

16Aunur Rahim Faqih, 2001, Op.Cit, h. 62
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ini agama islam. Selanjutnya ditemukan bahwa agama, terutama agama

islam mempuyai fungsi pelayanan bimbingan, konseling dan terapi dimana

filosopinya didasarkan atas ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Proses

pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam Islam tentunya membawa

kepada peningkatan iman, ibadah dan jalan hidup yang diridhoi Allah

SWT17.

Tujuan bimbingan dan konseling intinya adalah agar manusia mampu

memahami potensi-potensi insaniah-nya, dimensi-dimensi kemanusianya,

termasuk memahami berbagai persoalan hidup dan mencari alternatif

pemecahanya. Apabila pemahaman akan potensi insaniah dapat diwujudkan

secara baik, maka individu akan tercegah dari hal-hal yang dapat merugikan

dirinya dan orang lain. Pemahaman tentang ajaran islam melalui Al-Qur’an

dan Hadits secara prefentiv akan dapat mencegah individu dari segala

sesuatu yang merugikan esensi dan eksistensi dirinya. Relevan dengan

penjelasan ini, Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Ankabut  ayat 45













Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al

Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari

(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar.dan Sesungguhnya mengingat

17Fenti Hikmawati, 2010, Bimbingan dan Konseling, Jakarta : Raja Grafindo Persada
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Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang

lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Juga dalam ayat yang lain yakni Surat An-Nazi’at ayat 40-41 Allah SWT

menjelaskan :









Dan Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan

menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka Sesungguhnya

syurgalah tempat tinggal(nya).

Selanjutnya apabila tujuan diatas tercapai, maka akan terwujud manusia

yang bahagia (jasmani dan rohani)18. Kepribadian yang baik dalam konteks

Islam ditandai dengan kepemilikan iman, ma’rifah dan tauhid.Dengan

demikian seorang pembimbing terutama yang berpraktik di lembaga-

lembaga pendidikan Islam harus memiliki keimanan, kema’rifatan,

ketauhidan yang berkualitas. Tanpa kepribadian yang baik dari pembimbing

maka tujuan dari pelayanan bimbingan dan konseling akan sulit dicapai

secara efektif.19 Sebaliknya, kepribadian yang baik yang dimiliki guru

pembimbing akan berpengaruh besar bagi pelayanan yang ia berikan.

5 Bentuk-Bentuk layanan Bimbingan Beragama di Sekolah dan Madrasah

18 Tohirin, 2007, Op.Cit, h. 51-52
19Tohirin, Ibid, h. 119
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Layanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan bidang pengembangan

kehidupan beragama adalah :

Pertama, Informasi. Layanan informasi untuk pengembangan kehidupan

beragama mencakup : (a) informasi tentang suasana kehidupan beragama, (b)

upacara atau ritual-ritual keagamaan, (c) tempat-tempat ibadah seperti mesjid,

mushalla, gereja, wihara, dan lain-lain, (d) hari-hari besar keagamaan dan lain-

lain.Kedua, orientasi. Layanan orientasi untuk pengembangan kehidupan

beragama mencakup : (a) suasana keagamaan, (b) lembaga dan objek

keagamaan, (c) upacara ritual keagamaan, (d) saranan ibadah keagamaan, (e)

peninggalan-peninggalan keagamaan tertentu, dan lain sebagainya20.

a. Pengertian layanan informasi

Menurut Winkel dalam Tohirin, layanan informasi merupakan suatu

layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang

mereka perlukan. Layanan informasi juga bermakna usaha-usaha untuk

membekali peserta didik tentang lingkungan hidupnya dan tentang proses

perkembangan anak muda.

Dalam menjalani kehidupan dan perkembangan dirinya, individu

memerlukan informasi baik untuk keperluan kehidupanya sehari-hari,

sekarang maupun untuk perencanaan kehidupanya kedepan. Individu bisa

mengalami masalah dalam kehidupanya sehari-hari maupun dalam

memenuhi kebutuhanya dimasa depan akibat tidak menguasai dan tidak

mampu mengakses informasi. Melalui layanan bimbingan dan konseling

20Tohirin, 2007, Op.Cit, h. 140
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individu dibantu memperoleh atau mengakses informasi. Layanan informasi

bertujuan agar peserta didik mengetahui dan menguasai informasi yang

selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan

perkembangan dirinya. Selain itu, apabila merujuk kepada fungsi

pemahaman, layanan informasi bertujuan agar individu memahami berbagai

informasi dengan segala seluk beluknya. Penguasaan akan berbagai

informasi dapat digunakan untuk mencegah timbulnya masalah, pemecahan

suatu masalah, untuk memelihara dan mengembangkan potensi individu

serta memungkinkan individu bersangkutan membuka diri dalam

mengaktualisasikan hak-haknya.

b. Isi layanan informasi

Jenis-jenis informasi yang menjadi isi dari layanan ini bervariasi.

Demikain juga keluasan dan kedalamanya. Hal ini bergantung kepada para

peserta didik/klien. Informasi yang menjadi isi layanan harus mencakup

seluruh bidang pelayanan bimbingan dan konseling seperti tersebut diatas,

yaitu : bidang pengembangan pribadi, bidang pengembangan social, bidang

pengembangan kegiatan belajar, perencanaan kariri, kehidupan keluarga dan

kehidupan beragama.

Secara lebih rinci, informasi yang menjadi isi layanan bimbingan dan

konseling disekolah atau madrasah adalah : pertama, informasi tentang

perkembangan diri. Kedua, informasi tentang hubungan antarpribadi, social,

nilai-nilai dan moral. Ketiga, informasi tentang pendidikan, kegiatan belajar,

dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, informasi tentang dunia
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karier dan ekonomi. Kelima, informasi tentang social budaya, politik, dan

kewarganegaraan. Keenam, informasi tentang kehidupan keluarga. Ketujuh,

informasi tentang agama dan kehidupan beragama serta seluk beluknya.

Adapun berkaitan dengan pengembangan kehidupan keagamaan, Menurut

Tohirin, diantara informasi yang bisa diberikan yaitu : informasi tentang

suasana kehidupan beragama, informasi tentang upacara atau ritual-ritual

keagamaan, informasi tentang tempat-tempat ibadah seperti mesid,

mushalla, gereja, wihara, dan lain-lain, dan informasi tentang hari-hari besar

keagamaan dan lain-lain.

c. Teknik layanan informasi

Layanan informasi dapat diselenggarakan secara langsung dan terbuka

oleh pembimbing atau konselor kepada seluruh siswa di sekolah dan

madrasah. Berbagai teknik dan media yang bervariasi serta fleksibel dapat

digunakan melalui format klasikal dan kelompok. Format mana yang akan

digunakan tentu bergantung jenis informasi dan karakteristik peserta

layanan. Beberapa teknik yang biasa digunakan untuk layanan informasi

adalah :

Pertama, ceramah,tanya jawab dan diskusi,teknik ini paling umum

digunakan dalam penyampaian informasi dalam berbagai kegiatan termasuk

pelayanan bimbiingan dan konseling. Melalui teknik ini para peserta

mendengarkan atau menerimah ceramah dari pembimbing. Selanjutnya

diikuti dengan tanya jawab. Untuk pendalamanya dilakukan diskusi.
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Kedua, melalui media. Penyampaian informasi bisa dilakukan melalui

media tertentu seperti alat peraga, media tertulis, media gambar, poster,

median elektronik seperti radio, tape, recorder, flem televise, internet, dan

lain-lain. Dengan perkataan lain, penyampaian informasi bisa melalui media

nonelektronik dan elektronik.

Ketiga, acara khusus. Layanan informasi melalui cara ini berkenaan

dengan acara khusus disekolah atau madrasah. Mislanya “hari tanpa asap

rokok”, “hari kebersihan lingkuangan hidup”, dan lain sebagainya. Dalam

acara hari tersebut, disampaikan berbagai informasi berkenaan dengan hari-

hari tersebut dan dilakukan berbagai kegiatan yang terkait yang diikuti oleh

sebagian atau oleh seluruh siswa disekolah atau madrasah dimana kegiatan

itu dilakukan.

Keempat, nara sumber. Layanan informasi diberikan kepada peserta

layanan dengan mengundang narasumber. Misalnya informasi tentang obat-

obatan terlarang, psikotropika dan narkoba mengundang nara sumber dari

dinas kesehatan, kepolisian, dan lain-lain yang terkait. Dengan demikian,

informasi tidak menjadi monopoli pembimbing. Dengan perkataan lain,

tidak semua informasi diketahui oleh pembimbing. Untuk informasi yang

diketahui oleh pembimbing didatangkan atau diundang pihak lain yang

mengetahui. Pihak-pihak mana yang akan diundang, tentu disesuaikan

dengan jenis informasi yang akan diberikan.

d. Kegiatan pendukung layanan informasi
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Beberapa kegiatan pendukung layanan informasi adalah : pertama,

aplikasi intrumentasi dan himpunan data. Kedua konferensi kasus. Ketiga

kunjungan rumah. Keempat, alih tangan kasus

Pertama, aplikasi intrumentasi dan himpunan data. Intrumentasi dalam

layanan informasi bisa disusun sendiri oleh pembimbing atau memanfaatkan

instrument yang telah ada, termasuk data yang tercantum dalam himpunan

data dapat dipergunakan untuk : menetapkan informasi yang menjadi

layanan informasi, menetapkan calon peserta layanan, dan menetapkan

penyaji atau narasuber yang akan diundang.

Kedua, konferensi kasus. Konferensi kasus dihadiri oleh steakholders

sekolah dan madrasah. Seperti kepala sekolah dan wakilnya, pembimbing,

guru, wali kelas, orang tua, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang

terkait. Melalui konferensi kasus dapat dibicarakan berbagai aspek

penyelenggaraan layanan informasi yang mencakup : informasi yang

dibutuhkan subjek layanan, subjek calon peserta layanan, penyaji layanan

(termasuk narasumber), waktu dan tempat layana, rencana operasional.

Ketiga, kunjungan rumah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui

pendapat orang tua dan kondisi kehidupan keluarga terkait dengan

penguasaan informasi tertentu oleh anak atau anggota keluarga lainya.

Keempat, alih tangan kasus. Setelah mengikuti layanan informasi

mungkin ada diantara peserta layanan atau siswa yang ingin mendalami

informasi tertentu atau mengaitkan secara khusus informasi yang telah

diterimahnya dengan permasalahn yang dialaminya. Untuk itu diperlukan
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upaya lebih lanjut. Keinginan tersebut dapat diupayakan pemenuhanya oleh

konselor. Apabila keinginan yang dimaksud diluar kewenangan konselor,

maka upaya alih tangan kasus perlu dilakukan.

e. Pelaksanaan layanan informasi.

Pelaksanaan layanan informasi menempuh tahapan-tahapan sebagai

berikut : pertama, perencanaan yang mencakup kegiatan : (a) identifikasi

kebutuhan akan informasi bagi calon peserta layanan; (b) menetapkan

materi informasi sebagai isi layanan;  (c) menetapkan subjek layanan; (d)

menetapkan narasumber layanan; (e) menyiapkan prosedu, perangkat,

dan media layanan dan; (f) menyiapkan kelengkapan administrasi.

Kedua, pelaksanaan yang mencakup kegiatan : (a) mengorganisasikan

kegiatan layanan, (b) mengaktifkan peserta layanan, (c) mengoptimalkan

penggunaan metode dan media.

Ketiga, evaluasi yang mencakup kegiatan : (a) menetapkan materi

evaluasi, (b) menetapkan prosedur evaluasi, (c) menyusun instrument

evaluasi, (d) mengaplikasikan instrument evaluasi, (e) mengelolah hasil

aplikasi instrument

Keempat, analisis hasil evaluasi yang mencakup kegiatan : (a)

menetapkan norma atau standar evaluasi, (b) melakukan analisis, dan (c)

menafsirkan hasil analisis.

Kelima, tindak lanjut yang mencakup kegiatan : (a) menetapkan jenis

dan arah tindak lanjut, (b) mengomunikasikan rencana tindak lanjut

kepada pihak terkait, dan (c) melaksanakan rencana tindak lanjut.
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Keenam, pelaporan yang mencakup kegiatan : (a) menyusun laporan

layanan informasi, (b) menyampaikan laporan kepada pihak terkait

(kepala sekolah atau madrasah) dan (c) mendokumentasikan laporan21.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai

perbandingan untuk menghindari dari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah

dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti

oleh orang lain. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis

lakukan adalah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kamalia dari Fakultas tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2012 dengan judul peran guru

pembimbing dalam mengembangkan kemandirian siswa di Mts Diniyah

Puteri Pekanbaru, peneliti memperoleh hasil bahwa peran guru

pembimbing telah tergolong maksimal dengan jumlah persentase yang

diperoleh adalah 84%. Penelitian yang dilakukan oleh Kamalia, disatu sisi

mempuyai persamaan yakni tentang peran guru pembimbing dalam

mengembangkan kemandirian, tetapi penulis lebih khusus yakni

memfokuskan pada kemandirian beragama siswa, dengan permasalahan

yang berbeda pula.

21 Tohirin, Op. Cit, h. 147-152
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2. Yahya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2013 dengan judul peran guru

pembimbing dalam usaha mengatasi penggunaan jejaring social pada

siswa di sekolah menengah pertama negeri 4 pekanbaru. Berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan oleh yahya, guru pembimbing berperan dalam

mengatasi penggunaan jejaring social di sekolah menengah pertama negeri

4 Pekanbaru. Meskipun penelitian yang dilakukan oleh yahya mempunyai

persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni sama membahas

tentang peran guru pembimbing. Namun mempunyai perbedaan mendasar

bahwa yahya peran guru pembimbing dalam mengatasi penggunaan

jejaring social pada siswa, sementara penulis meneliti tentang peran guru

pembimbing dalam meningkatkan kemandirian beragama siswa.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

batasan terhadap konsep teoritis, hal ini supaya tidak terjadi salah pengertian

dalam penelitian ini.

Adapun konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah peran

guru pembimbing dalam meningkatkan sikapkeberagamaan siswa di Sekolah

Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Sehubungan dengan itu, adapun

indicator-indikator yang dioperasionalkan adalah sebagai berikut :

Indikator siswa yang memiliki sikapkeberagamaan positif yaitu :

1. Melaksanakan kewajiban dasar keagamaan seperti syahadat, sholat,

zakat, dan puasa
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2. Melibatkan diri dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian

3. Melakukan kegiatan kegamaan tanpa menunggu perintah dari orang lain

Sedangkan indikator peran guru pembimbing dalam meningkatkan

sikapkeberagamaan yaitu :

1. Guru pembimbing menjalankan program pelayanan bimbingan dan

konseling bidang keagamaan

2. Guru pembimbing memberikan pemahaman dalam meningkatkan sikap

keberagamaan siswa melalui layanan bimbingan dan konseling.

3. Guru pembimbing memberi dukungan dan  mengarahkan siswa untuk

melibatkan diri dalam kegiatan keagamaan.

4. Guru pembimbing melakukan pengentasan, pemeliharaan dan

pengembangan dalam meningkatkan kemandirian beragama siswa.

Adapun faktor yang mempengaruhi peran guru pembimbing dalam

meningkatkan kemandirian beragama siswa yaitu :

1. Faktor intern

2. Faktor ekstern


