
BAB II

KONSEP TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Peran Guru pembimbing

Guru pembimbing diartikan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. peranan

guru pembimbing artinya keseluruhan tingkah laku yang harus dilakukan guru pembimbing

dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Guru pembimbing mempunyai peranan yang luas,

baik di sekolah, di dalam keluarga, dan di dalam masyarakat. Peranan guru pembimbing di

sekolah ditentukan oleh kedudukannya sebagai orang dewasa sebagai pengajar dan pendidik

serta sebagai pegawai. yang paling utama adalah kedudukannya sebagai pengajar dan

pendidik, yakni sebagai guru. ia harus menunjukkan perilaku yang layak bisa dijadikan

teladan oleh siswanya.1 Anak atau siswa berkembang ke arah idealisme dan kritis, Mereka

membutuhkan guru sebagai model yang dapat dicontoh dan dijadikan teladan. Karena itu,

guru pembimbing harus memiliki kelebihan, baik pengetahuan, keterampilan dan

kepribadian. kelebihan ini tampak dalam disiplin pribadi yang tinggi dalam bidang-bidang

intelektual, emosional, kebiasaan-kebiasaan yang sehat, sikap yang demokratis, terbuka dan

sebagainya.

Dalam menjalankan peranan ini, guru pembimbing harus senantiasa dalam keterlibatan

secara emosional dan intelektual dengan siswanya. Dia senantiasa berusaha memberikan

bimbingan menciptakan iklim kelas yang menyenangkan dan menggairahkan siswa untuk

belajar.2

2. Tugas dan tanggung jawab Guru Pembimbing

1Tohirin.(2011).Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h.165
2Anas Salahudin,(2010).Bimbingan dan Konseling.Bandung: CV Pustaka Setia.h. 187



Deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing personal, serta organisasi bimbingan

dan konseling di sekolah dapat dilihat dalam penjelasan buku bimbingan dan konseling, yaitu

sebagai berikut:3

a. Memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling (terutama kepada siswa).

b. Merencanakan program bimbingan dan konseling bersama kordinator BK.

c. Merumuskan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling.

d. Melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap siswa yang menjadi tanggung

jawabnya (melaksanakan layanan dasar, responsive, perencanaan, individual, dan

dukungan sistem).

e. Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling.

f. Menganalisis hasil evaluasi.

g. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis penilaian.

h. Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling.

i. Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada kordinator guru pembimbing atau

kepada kepala sekolah.

j. Menampilkan pribadi sebagai figur moral yang berakhlak  mulia (seperti taat beribadah,

jujur, bertanggungjawab, sabar, disiplin, respek terhadap pimpinan, kolega, dan siswa).

k. Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah yang menunjang peningkatan mutu

pendidikan di sekolah.

3. Kompetensi guru pembimbing

Rumusan standar kompetensi konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar

kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Namun bila

ditata kedalam empat kompetensi pendidik sebagaimana tertuang dalam PP 19 / 2005, maka

3Ibid. h. 175



rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke

dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagai beriku:4

Tabel. II.1
Kompetensi guru pembimbing

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI

A. KOMPETENSI PEDAGOGIK

1. Menguasai teori dan praksis
pendidikan

1.1 Menguasai ilmu pendidikan dan
landasan keilmuannya.

1.2 Mengimplementasikan prinsip-
prinsip pendidikan dan proses
pembelajaran.

1.3 Menguasai landasan budaya dalam
praksis pendidikan.

2. Mengaplikasikan perkembangan
fisiologis dan psikologis serta
perilaku konseli.

2.1 Mengaplikasikan kaidah-kaidah
perilaku manusia, perkembangan
fisik dan psikologis individu
terhadap sasaran pelayanan
bimbingan dan konseling dalam
upaya pendidikan.

2.2 Mengaplikasikan kaidah-kaidah
kepribadian, individualitas dan
perbedaan konseli terhadap sasaran
pelayanan bimbingan dan
konseling dalam upaya pendidikan.

2.3 Mengaplikasikan kaidah-kaidah
belajar terhadap sasaran pelayanan
bimbingan dan konseling dalam
upaya pendidikan.

2.4 Mengaplikasikan kaidah-kaidah
keberbakatan terhadap sasaran
pelayanan bimbingan dan
konseling dalam upaya pendidikan.

2.5 Mengaplikasikan kaidah-kaidah
kesehatan mental terhadap
pelayanan bimbiingan dan
konseling dalam upaya pendidikan.

4 Ibid. h.244-252



3. Menguasai esensi pelayanan
bimbingan dan konseling dalam
jalur, jenis, dan jenjang satuan
pendidikan.

3.1 Menguasai esensi bimbingan dan
konseling pada satuan jalur
pendidikan formal, nonformal dan
informal

3.2 Menguasai esensi bimbingan dan
konseling pada satuan jenis
pendidikan umum, kejuruan, dan
khusus.

3.3 Menguasai esensi bimbingan dan
konseling pada satuan jenjang
pendidikan usia dini, dasar, dan
menenggah, serta tinggi.

B. KOMPETENSI KEPRIBADIAN

4. Beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.

4.1 Menampilkan kepribadian yang
beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha.

4.2 Konsisten dalam menjalankan
kehidupan beragama dan toleran
terhadap pemeluk agama lain.

4.3 Berakhlak mulia dan berbudi
pekerti luhur.

5. Menghargai dan menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan,
individualitas dan kebebasan
memilih.

5.1 Mengaplikasikan pandangan positif
dan dinamis tentang manusia
sebagai makhluk spiritual,
bermoral, sosial, individual, dan
berpotensi

5.2 Menghargai dan mengembangkan
potensi positif individu pada
umumnya dan konseli pada
khususnya

5.3 Peduli terhadap kemaslahatan
manusia  pada umumnya dan
konseli pada khususnya

5.4 Menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia sesuai dengan
hak asasinya.

5.5 Toleran terhadap permasalahan
konseli.

5.6 Bersikap demokratis.
6. Menunjukkan integritas dan

stabilitas kepribadian yang kuat.
6.1 Menampilkan kepribadian dan

perilaku yang terpuji (seperti
berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan
konsisten .)

6.2 Menampilkan emosi yang stabil.



6.3 Peka, bersikap empati, serta
menghormati keragaman dan
perubahan.

6.4 Menampilkan toleransi tinggi
terhadap konseli yang menghadapi
stress dan frustasi.

7. Menampilkan kinerja berkualitas
tinggi.

7.1 Menampilkan tindakan yang
cerdas, kreatif, inovatif, dan
produktif.

7.2 Bersemangat, berdisiplin, dan
mandiri.

7.3 Berpenampilan menarik dan
menyenangkan.

7.4 Berkomunikasi secara efektif.
C. KOMPETENSI SOSIAL
8. Mengimplementasikan kolaborasi

intern di tempat bekerja
8.1 Memahami dasar, tujuan,

organisasi, dan peran pihak-pihak
lain (guru, wali kelas, pimpinan
sekolah/madrasah, komite
sekolah/madrasah) di tempat
bekerja.

8.2 Mengkomunikasikan dasar, tujuan,
dan kegiatan pelayanan bimbingan
dan konseling kepada pihak-pihak
lain di tempat bekerja.

8.3 Bekerja sama dengan pihak-pihak
terkait di dalam tempat bekerja
(seperi guru, orang tua, tenaga
administrasi).

9. Berperan dalam organisasi dan
kegiatan profesi bimbingan dan
konseling.

9.1 Memahami dasar, tujuan, dan
AD/ART organisasi profesi
bimbingan dan konseling untuk
pengembangan diri dan profesi.

9.2 Menaati Kode Etik profesi
bimbingan dan konseling.

9.3 Aktif dalam organisasi profesi
bimbingan dan konseling untuk
pengembangan diri dan profesi.

10. Mengimplementasikan kolaborasi
antar profesi.

10.1Mengkomunikasikan aspek-aspek
profesional bimbingan dan
konseling kepada  organisasi
profesi lain.



10.2Memahami peran organisasi
profesi lain dan memanfaatkannya
untuk suksesnya pelayanan
bimbingan dan konseling.

10.3Bekerja dalam tim bersama tenaga
paraprofesional dan profesional
profesi lain.

10.4Melaksanakan referral kepada ahli
profesi lain sesuai dengan
keperluan.

D. KOMPETENSI PROFESIONAL
11. Menguasai konsep dan praksis

asesmen untuk memahami kondisi,
kebutuhan, dan masalah konseli.

11.1Menguasai hakikat asesmen.
11.2Memilih teknik asesmen, sesuai

dengan kebutuhan pelayanan
bimbingan dan konseling.

11.3Menyusun dan mengembangkan
instrument asesmen untuk
keperluan bimbingan dan
konseling.

11.4Mengadministrasikan asesmen
untuk mengungkapkan masalah-
masalah konseli.

11.5Memilih dan mengadminitrasikan
teknik asesmen pengungkapan
kemampuan dasar dan
kecenderungan pribadi konseli.

11.6Memilih dan
mengadministrasikan instrument
untuk mengungkapkan kondisi
actual konseli berkaitan dengan
lingkungan.

11.7Mengakses data dokumentasi
tentang konseli dalam pelayanan
bimbingan dan konseling.

11.8Menggunakan hasil asesmen
dalam pelayanan bimbingan dan
konseling.

11.9Menampilkan tanggung jawab
professional dalam praktik
asesmen.

12. Menguasai kerangka teoritik dan
praksis bimbingan dan konseling.

12.1Mengaplikasikan hakikat
pelayanan bimbingan dan
konseling.

12.2Mengaplikasikan arah profesi
bimbingan dan konseling.



12.3Mengaplikasikan dasar-dasar
pelayanan bimbingan dan
konseling.

12.4Mengaplikasikan pelayanan
bimbingan dan konseling sesuai
kondisi dan tuntutan wilayah
kerja.

12.5Mengaplikasikan pendekatan
/model/jenis pelayanan dan
kegiatan pendukung bimbingan
dan konseling.

12.6Mengaplikasi dalam praktik format
pelayanan bimbingan dan
konseling.

13. Merancang program bimbingan dan
konseling.

13.1Menganalisis kebutuhan konseli.
13.2Menyusun program bimbingan

dan konseling yang berkelanjutan
berdasar kebutuhan peserta didik
secara komprehensif dengan
pendekatan perkembangan.

13.3Menyusun rencana pelaksanaan
program bimbingan dan
konseling.

13.4Merencanakan sarana dan biaya
penyelenggaraan program
bimbingan dan konseling.

14. Mengimplementasikan program
bimbingan dan konseling yang
konprehensif.

14.1Melaksanakan program
bimbingan dan konseling.

14.2Melaksanakan pendekatan
kolaboratif dalam pelayanan
bimbingan dan konseling.

14.3Memfasilitasi perkembangan
akademik, karier, personal, dan
sosial konseli.

14.4Mengelola sarana dan biaya
program.

15. Menilai proses dan hasil kegiatan
bimbingan dan konseling.

15.1Melaksanakan evaluasi hasil,
proses, dan program bimbingan
dan konseling.

15.2Melakukan penyesuaian proses



pelayanan bimbingan dan
konseling.

15.3Menginformasikan hasil
pelaksanaan evaluasi pelayanan
bimbingan dan konseling kepada
pihak terkait.

15.4Menggunakan hasil pelaksanaan
evaluasi untuk merevisi dan
mengembangkan program
bimbingan dan konseling.

16. Memiliki kesadaran dan komitmen
terhadap etika professional.

16.1Memahami dan mengelola
kekuatan dan keterbatasan
pribadi dan profesional.

16.2Menyelenggarakan pelayanan
sesuai dengan kewenangan dan
kode etik profesional konselor.

16.3Mempertahankan objektivitas dan
menjaga agar tidak larut  dengan
masalah konseli.

16.4Melaksanakan referal sesuai
dengan keperluan.

16.5Peduli terhadap identitas
profesional dan pengembangan
profesi.

16.6Mendahulukan kepentingan
konseli daripada kepentingan
pribadi konselor

16.7Menjaga kerahasiaan konseli.

17. Menguasai konsep dan praksis
penelitian dalam bimbingan dan
konseling.

17.1Memahami berbagai jenis dan
metode penelitian.

17.2Mampu merancang penelitian
bimbingan dan konseling.

17.3Melaksaanakan penelitian
bimbingan dan konseling.

17.4Memanfaatkan hasil penelitian
dalam bimbingan dan konseling
dengan mengakses jurnal
pendidikan dan bimbingan dan
konseling.



4. Bidang Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah

a. Bidang Bimbingan Pribadi

Bimbingan pribadi adalah jenis bimbingan yang membantu para siswa dalam

menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadi. Bidang pengembangan pribadi

siswa mencakup keduanya, yakni mengembangkan aspek-aspek kepribadian siswa yang

menyangkut dengan Tuhan dan diri sendiri. Masalah atau problem individu yang

berhubungan dengan Tuhannya seperti sulit untuk menghadirkan rasa takut (takwa), rasa

taat, dan rasa bahwa dia selalu mengawasi perbuatan setiap individu. Akibat selanjutnya

dari problem itu adalah timbul rasa malas dan enggan melakukan ibadah dan ketidak

mampuan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dimurkai Allah

SWT.5

b. Bidang Bimbingan Sosial

bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan

memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyesuaian masalah konflik,

penyesuaian diri dan sebagainya. Bimbingan sosial juga bermakna suatu bimbingan atau

bantuan dari pembimbing kepada individu agar dapat mewujudkan pribadi yang mampu

bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik.

c. Bidang Bimbing Belajar

5Tohirin.(2007).Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis integrasi). Jakarta: Raja
Grafindo Persada. h.123



bimbingan belajar atau bimbingan akademik adalah suatu bantuan dari

pembimbing kepada individu (siswa) dalam hal menemukan cara belajar yang tepat,

dalam memilih program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran

yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di institusi pendidikan.

d. Bidang Bimbingan Karier

Bimbingan karir merupakan bantuan dalam mempersiapkan diri menghadapi

dunia pekerjaan, pemilihan lapangan pekerjaan atau jabatan (profesi) tertentu serta

membekali diri agar siap memangku jabatan tersebut dan dalam menyesuaikan diri

dengan tuntutan-tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. berdasarkan

pengertian di atas, bimbingan karier bisa bermakna suatu bantuan dari pembimbing

kepada individu (siswa) dalam menghadapi dam memecahkan masalah-masalah karier.

e. Bidang Bimbingan Kehidupan Berkeluarga

bimbingan kehidupan berkeluarga merupakan suatu bimbingan yang diberikan

oleh individu (pembimbing) kepada individu lain (siswa) dalam menghadapi dan

memecahkan masalah kehidupan berkeluarga. melalui bimbingan kehidupan sosial

berkeluarga, individu dibantu mencarikan alternatif bagi pemecahan masalah yang

berkenaan dengan kehidupan berkeluarga.

f. Bidang Bimbingan Kehidupan Beragama



Makna bimbingan pengembangan kehidupan beragama adalah bantuan yang

diberikan pembimbing kepada terbimbing (siswa) agar mereka mampu menghadapi dan

memecahkan masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan beragama.6

5. Ketaatan Ibadah

Ketaatan ibadah adalah suatu perbuatan yang menyatakan bukti kepada Allah

yang didasari kepada ketaatan dalam mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangnya.7

Ibadah ialah taat kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya (yang

digariskan) melalui lisan para Rasul-Nya, merendahkan diri kepada Allah SWT, yaitu

tingkatan ketundukan yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah (kecintaan) yang

paling tinggi. M. Quraish Shihab menyatakan, ibadah adalah suatu bentuk ketundukan dan

ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai dampak dari rasa pengagungan yang bersemai

dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia tunduk. Rasa itu lahir akibat

adanya keyakinan dalam diri yang beribadah bahwa obyek yang kepadanya ditujukan ibadah

itu memiliki kekuasaan yang tidak dapat terjangkau hakikatnya.8 Ibadah yang menjadi tujuan

penciptaan manusia.

Allah berfirman:




6Ibid. h.139
7Khairunnas Rajab.(2010).Psikologi Agama, Studi Terhadap Perilaku Beragama. Jakarta: Pustaka Prisma.

h.62

8 Shalih Al-Fauzan. 2005. Makna dari Ibadah.(Di Akses pada Tanggal 13 Januari 2014),
http://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=949&node=4109









“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-ku.
aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki suapaya
mereka memberi aku makan. sesungguhnya Allah, Dial-lah Maha Pemberi rizki yang
mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.”(QS.Adz-Dzariyat: 56-58)

6. Bimbingan dan Konseling Islami

Bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup

selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di

dunia dan akhirat. dengan demikian bimbingan Islami merupakan proses bimbingan

sebagaimana kegiatan bimbingan lainnya, tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran

Islam, artinya berlandaskan Al-Qur’an dan Sunah Rasul. Bimbingan Islami meruapkan

proses pemberian bantuan, artinya bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan,

melainkan sekedar membantu individu. Individu dibantu, dibimbing, agar mampu hidup

selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah.9

Dalam kehidupan keberagamaan yang kental dan dinamis itu, peranan agama dalam

upaya pemuliaan kemanusiaan manusia mendapatkan tempat yang amat penting dan

strategis. Ditetapkan dalam Bab V, pasal 12 bahwa10 setiap peserta didik pada setiap satuan

pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan

diajarkan oleh pendidik yang seagama, dan mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai

dengan bakat, minat dan kemampuannya. Substansi Bab ini menekankan arti pentingnya

9Aunur Rahim Faqih.(2004).Bimbingan dan Konseling dalam Islam.Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.h. 4
10Manhijis.2010.Implikasi UU Sisdiknas terhadap pendidikan Islam.(Diakses Tanggal 7 April 2014).

http://manhijismd.wordpress.com/2010/04/06/implikasi-uu-sisdiknas-terhadap-pendidikan-islam/



pendidikan agama bagi peserta didik yang sesuai dengan agama yang dianutnya, karena

bertujuan untuk melindungi akidah agama dalam rangka meningkatkan keimanan dan

ketakwaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini sebagai realisasi dari Pancasila,

terutama sila pertama: “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal

31 ayat 3 Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.

Berkaitan dengan itu semua, dalam bimbingan dan konseling (yang merupakan salah satu

upaya pemuliaan kemanusiaan manusia) juga diperankan kaidah-kaidah agama, yaitu

berkenaan dengan hakikat sasaran layanan (klien), serta konteks sosial-budayanya. Peranan

agama dalam bimbingan dan konseling akan memberikan warna, arah, dan suasana hubungan

konseling yang tercipta antara klien dan konselor.11

7. Pendekatan Islami dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling

Pendekatan Islami dapat dikaitan dengan aspek-aspek psikologi dalam pelaksanaan

bimbingan konseling, yang meliputi pribadi, sikap, kecerdasan, perasaan, dan seterusnya

yang berkaitan dengan klien dan konselor. Pribadi muslim yang berpijak pada fondasi tauhid

pastilah seorang pekerja keras, namun nilai bekerja baginya adalah untuk melaksanakan

tugas suci yang telah Allah berikan dengan percayakan kepadanya, ini baginya adalah

ibadah. Dengan demikian, pada pelaksanaan bimbingan konseling, pribadi muslim tersebut

memiliki ketangguhan pribadi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:12

1. Prinsip landasan dan prinsip dasar, yaitu hanya beriman kepada Allah SWT.

11Prayitno dan Erman Amti.(2004).Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling.Jakarta: Rineka Cipta.h. 153
12Hamdani.(2012).Bimbingan dan Penyuluhan.Bandung: CV Pustaka Setia.h.253



2. Prinsip kepercayaan, yaitu beriman kepada malaikat.

3. Prinsip kepemimpinan, yaitu kepada Nabi dan Rasul-Nya.

4. Prinsip pembelajaran, yaitu berprinsip pada ajaran Al-Quran.

5. Prinsip masa depan, yaitu beriman pada “Hari kemudian”.

6. Prinsip keteraturan, yaitu beriman “Ketentuan Allah”.

Jika konselor memiliki prinsip tersebut (Rukun Iman), pelaksanaan bimbingan dan

konseling akan mengarahkan klien kearah kebenaran. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya,

pembimbing dan konselor harus memiliki tiga langkah untuk menuju pada kesuksesan

bimbingan dan konseling. Pertama, memiliki mission statement yang jelas, yaitu “Dua

Kalimat Syahadat”. Kedua, memiliki sebuah metode pembangunan karakter sekaligus simbol

kehidupan, yaitu “shalat Lima waktu”, dan Ketiga, memiliki kemampuan pengendalian diri

yang dilatih dan disimbol dengan “Puasa”. ketiga langkah tersebut penting bagi pembimbing

dan konselor muslim, karena akan menghasilkan kecerdasan emosi dan spiritual (ESQ) yang

sangat tinggi (Akhlakul Karimah).13 Hal tersebut akan memberikan keyakinan dan

kepercayaan bagi konseli yang melakukan bimbingan dan konseling.









“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan,

menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah

orang-orang yang beruntung”14

13Ibid. h.253
14Q.S. Ali’Imran: 104



Ayat tersebut memberikan kejelasan bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling akan

mengarahkan seseorang pada kesuksesan dan kebijakan, dan konselor pun mendapat nilai

tersendiri dari Allah SWT. Selain itu, para pembimbing dan konselor harus mengetahui

pandangan filsafat Ketuhanan (Theologie) bahwa manusia disebut homo divians, yaitu

mahluk yang berketuhanan.

Fokus pelayanan bimbingan dan konseling adalah manusia. Oleh karena itu, melihat

relevansi tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling dengan Islam (ajaran Islam) juga harus

melihat bagaimana Islam memandang manusia, tujuan penciptaannya, dan tugas atau

tanggung jawabnya serta penjelasan-penjelasan lain yang berkenaan dengan syari’at Islam.

Islam adalah agama wahyu yang langsung dari Dzat Yang dan Maha Suci, Maha Besar dan

Maha Sempurna, oleh sebab itu ajaran-Nya tidak akan mungkin bertentangan dengan fitrah

(potensi) manusia. Ajaran Islam justru akan membimbing manusia ke arah fitrahnya dalam

rel yang benar.15

Secara umum tujuan bimbingan dan konseling seperti telah disebutkan di atas, intinya

adalah agar manusia (individu) mampu memahami potensi-potensi insaniah-nya, dimensi-

dimensi kemanusiaannya, termasuk memahami berbagai persoalan hidup dan mencari

alternatif pemecahannya. Apabila pemahaman akan potensi-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 Hadita)

secara prefentif akan dapat mencegah individu dari segala sesuatu yang bisa merugikan

esensi dan eksistensi dirinya. Relevan dengan penjelasan ini, Allah SWT. berfirman dalam

Surat (Al-Ankabut, (29): 45) yang artinya: “Sesungguhnya shalat itu akan dapat mencegah

15Op. Cit. h.51



dari perbuatan keji dan munkar”.Dalam ayat lain (Surat An-Nazi’at (70): 40-41) Allah SWT.

berfirman yang artinya: “Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan

menahan diri dari keinginan nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat

tinggalnya”.Selanjutnya apabila tujuan di atas tercapai, maka akan terwujudnya manusia

yang bahagia (sehat jasmani dan rohani) yang oleh surya disebutkan manusia atau individu

yang berkepribadian sehat, yaitu individu yang mampu menerima diri sebagaiman adanya

dan mempu mewujudkan hal-hal positif sehubungan dengan penerimaan dirinya.16

Selain dibekali dengan potensi fitrah, manusia diciptakan oleh Allah SWT. juga

diserahi tugas dan tanggung jawab kemanusiaan. Tugas dan tanggung utama manusia sebagai

makhluk ciptaan-nya ditegaskan dalam Al-Qur’an surat (Adz-Dzariat (51): 56) sebagai

berikut: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepada

Ku”. kata “mengabdi” dalam terjemahan ayat di atas sering dimaknai beribadah. Dengan

demikian tugas utama manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Adalah beribadah

kepada Allah SWT. Dalam arti luas baik ibadah mahdhoh maupun ghairu mahdhoh, ibadah

wajib maupun sunnah. Dalam konteks yang luas, tugas manusia sebagai khalifat fil ardh juga

harus dilaksanakan dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT. Dalam konteks yang luas

juga, seluruh aktivitas manusia termasuk aktifitas siswa belajar yang disandarkan kepada

Allah SWT.(diniatkan karena Allah SWT) adalah ibadah.17

Dan kecederungan manusia untuk berbakti kepada Tuhan itu diwujudkannya dengan

melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan menjauhi segala apa yang

dilarangnya. Pengabdian diri kepada Tuhan itu akhirnya melahirkan adanya tingkah laku

16Ibid. h.52
17Ibid. h.53



keagamaan. ketaatan beragama membawa dampak positif terhadap kesehatan mental karena

pengalaman membuktikan bahwa seseorang yang taat beragama ia selalu mengingat Allah

SWT. Karena itu banyaknya seseorang mengingat Allah SWT, jiwa akan semakin tentram.18

B. Penelitian Relevan

1. Sartika Wahyu Ilham, 10913005884. Jurusan Kependidikan Islam Konsentrasi Bimbingan

konseling Fakultas tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

(2013) Meneliti tentang Efektifitas Pelaksanaan Bidang Bimbingan Kehidupan Beragama

Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini

mengatakan bahwa efektifitas pelaksanaan bidang bimbingan kehidupan beragama siswa di

sekolah menengah kejuruan negeri 4  pekanbaru dikatakan sangat efektif sebesar 82,2%.

Setelah diolah menggunakan rumus, maka dapat digolongkan bahwa efektifitas pelaksanaan

bidang bimbingan kehidupan beragama siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4

Pekanbaru tergolong “sangat efektif”, hasil harus dipertahakan dan lebih ditingkatkan agar

lebih baik. sedangkan faktor pendukung dan penghambat efektifitas pelaksanaan bidang

bimbingan kehidupan beragama siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pekanbaru

yaitu (1) guru pembimbing bekerjasama dengan guru mata pelajaran (2) guru pembimbing

bekerjasama dengan orang tua siswa (3) guru pembimbing bekerjasama dengan lembaga

keagamaan (4) siswa yang sulit terbuka (5) fasilitas dan waktu yang kurang memadai.19

2. Raja Lottung Siregar, 10511000115, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2009) Meniliti tentang

Kerjasama guru pendidikan agama islam dengan orang tua dalam meningkatkan pengalaman

18Ramayulis,(2011).Psikologi Agama. Jakarta: Kalam Mulia.h.114
19Sartika Wahyu Ilham,(2013).Efektifitas Pelaksanaan Bidang Bimbingan Kehidupan Beragama Siswa di

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pekanbaru. Konsentrasi Bimbingan Konseling Jurusan Kependidikan Islam
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Ibadah Shalat siswa di SMP Negeri 16 Pekanbaru. hasil dari penelitian ini, kerjasama guru

pendidikan Agama Islam dengan orang tua dalam meningkatkan pengalaman shalat siswa

dikategorikan belum baik. hal ini berdasarkan persentase kedua responden yaitu terletak 0-

49%, dimana persentase angket guru PAI berjumlah 44,4% dan persentase angket orang tua

berjumlah 37,3%. dengan arti kata dari jumlah indikator yang penulis kemukakan hanya

terjawab dengan baik oleh guru PAI dan orang tua siswa antara 0-49%, yaitu dikategorikan

belum baik.20

3. Sumaryati, 10711001328, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan keguruan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2009) setelah melakukan penelitian

terhadap permasalahan tentang bagaimana Meningkatkan Kemampuan Hafalan Bacaan

Shalat Siswa Kelas III SDN 046 Bukit Payung pada mata pelajaran agama Islam dengan

menggunakan model pembelajaran langsung dengan kelompok spontanitas terpimpin dapat

ditarik kesimpulan pada proses pembelajaran pra tindakan guru mengunakan metode

ceramah kemampuan hasil siswa dalam menghafal bacaan shalat sebesar 39,20%, pada

proses pembelajaran tindakan perbaikan siklus I guru menggunakan model pembelajaran

langsung dengan kelompok spontanitas terpimpin kemampuan menghafal bacaan shalat

siswa sebesar 65,40%, sedangkan pada proses pembelajaran tindakan perbaikan siklus II

guru menggunakan model pembelajaran langsung dengan kelompok spontanitas terpimpin

kemampuan menghafal bacaan shalat siswa sebesar 84,60%21

C. Konsep Operasional

20 Raja Lottung Siregar.(2009). Kerjasama guru pendidikan agama islam dengan orang tua dalam
meningkatkan pengalaman Ibadah Shalat siswa di SMP Negeri 16 Pekanbaru. Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

21 Sumaryati.(2009).Meningkatkan Kemampuan Hafalan Bacaan Shalat dengan Menggunakan Model
Pembelajaran Langsung dan Kelompok Spontanitas Terpimpin Siswa Kelas III SDN Bukit Payung Kecamatan
Bangkinang seberang. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap

kerangka teoritis, dan hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian.

Konsep operasional menjabarkan teori-teori dalam bentuk kongkrit agar mudah diukur di

lapangan dan mudah dipaham.

Adapun yang menjadi indikator bagaimana eksistensi guru pembimbing dalam

meningkatkan ketaatan ibadah siswa sebagai berikut:

1. Guru Pembimbing berusaha mewujudkan siswa yang beriman dan bertaqwa.

2. Guru Pembimbing memberikan layanan untuk bisa meningkatkan ibadah siswa.

3. Guru pembimbing melakukan kegiatan khusus untuk meningkatkan ketaatan ibadah siswa.

4. Guru pembimbing melibatkan pihak lain untuk berkerjasama dalam meningkatkan ketaatan

ibadah siswa.

Adapun indikator program guru pembimbing dalam meningkatkan ketaatan ibadah siswa

adalah sebagai berikut:

1. Guru pembimbing memberikan layanan informasi tentang beribadah.

2. Guru pembimbing memberikan motivasi beribadah.

3. Dalam penyelesaian masalah siswa guru pembimbing menyuruh siswa untuk mendekatkan

diri kepada Allah SWT.

4. Guru pembimbing menyuruh siswa untuk membaca Al-Qur’an.

5. Guru pembimbing menyuruh siswa memberikan ceramah agama.

6. Guru pembimbing menyuruh siswa untuk ikut mendengarkan ceramah agama.

7. Guru pembimbing menyuruh siswa untuk ikut serta memperingati hari besar Islam.

8. Guru pembimbing melakukan kerjasama dengan guru agama.

9. Guru pembimbing melakukan kerjasama dengan pengasuh asrama.



Guru pembimbing menyuruh siswa untuk sholat lima waktu


