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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu upaya mencerdaskan generasi

bangsa, sebagai salah satu ujung tombak perubahan, maka pendidikan juga

berperan mengembangkan potensi individu sesuai kemampuan yang

dimilikinya, sehingga individu tersebut bisa menjadi manusia dewasa. Dewasa

dalam arti dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri secara biologis,

psikologis, paedagogis, dan sosiologis.1 Tujuan pendidikan secara tegas

dijabarkan dalam Undang-Undang SISDIKNAS No.20 tahun 2003 Bab II Pasal

3 dimana pendidikan bertujuan :

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertnggung jawab .2

Bila dijabarkan lebih lanjut, maka dalam hal kemampuan para tamatan

suatu sekolah atau lembaga pendidikan sekurang – kurangnya memiliki empat

kompetensi pokok, yaitu kompetensi religius, kompetensi akademis,

kompetensi kemanusiaan dan kompetensi sosial.3 Keseluruhan kegiatan

pendidikan di sekolah jelas seharusnya diarahkan agar peserta didiknya mampu

mencapai keempat kompetensi tersebut. Individu yang mampu

1 Hasbulloh, Dasar–Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada,
2002), hlm. 1.

2 Syamsu Yusuf , Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung : Remaja Rosdakarya,
2011).hlm. 3.

3 Halien, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta : Ciputat Pers, 2002), hlm. 54.
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mengembangkan kemampuan dirinya dengan baik maka individu tersebut bisa

dikatakan sebagai manusia yang seutuhnya, karena pada dasarnya manusia

seutuhnya itu adalah mereka yang mampu menciptakan dan memperoleh

kesenangan dan kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan bagi lingkungannya

berkat pengembangan optimal segenap potensi yang ada pada dirinya.4

Islam sendiri telah menerangkan bahwa sebenarnya individu sejak

lahir kedunia sudah membawa potensi yaitu fitrah beragama, sebagaimana

yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmannya :










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. (QS. Ar-Ruum: 30).

Untuk mengembangkan potensi  tersebut. Allah SWT. juga

melengkapi manusia dengan sarana/alat, seperti yang terdapat dalam firman

Allah :




4 Prayitno , Dasar – Dasar Bimbingan dan Konseling,  (Jakarta : PT Asdi Mahasatya,
1994), hlm. 20.
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Artnya : dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam

keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun dan Dia memberi kamu

pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. (QS. An-nahl:78).

Potensi fisik yang diberikan Allah kepada manusia bertujuan agar

manusia tersebut mampu mengembangkan potensinya dengan baik. Dalam hal

ini sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak lagi menciptakan potensi kepada

peserta didik namun mengembangkan potensi yang ada secara maksimal. Salah

satu potensi yang perlu dikembangkan dengan baik adalah potensi religius.

Potensi ini penting untuk dikembangkan karena memang pada dasarnya

kebahagiaan sempurna yaitu dunia dan akhirat hanya bisa diraih dengan

penerapan nilai–nilai religius dalam kehidupan individu, karena memang

agama merupakan solusi dari berbagai masalah  kehidupan.

Kebanyakan masalah hidup keluarga yang banyak menimbulkan

ketegangan jiwa, keretakan serta family Broken Down akibat berbagai faktor

merupakan problem hidup yang paling dominan di kalangan modern. Padahal

kesejahteraan keluarga inklusif anak– nak di dalamnya jelas merupakan faktor

asasi dari kebahagiaan hidup masyarakat dimanapun yang pengaruhnya sangat

besar bagi perkembangan dan pertumbuhan generasi muda selanjutnya .5

5 Samsul Munir Amin , Bimbingan  dan Konseling Islam,  (Jakarta : Amzah, 2008),
hlm. 22.
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Dengan melihat kenyataan yang demikian, makin penting fungsi dan tugas

bimbingan dan konseling khususnya menggunakan pendekatan agama.

Melihat permasalahan hidup yang semakin kompleks, maka

kompetensi religius anak perlu dikembangkan secara optimal. Kompetensi

religius sendiri bisa diartikan seperangkat kemampuan untuk mengendalikan

diri agar tidak melanggar perintah Allah SWT dan sebaliknya tidak

memperturutkan segala sesuatu yang dilarang Allah.6 Berkembangnya

kemampuan religius peserta didik juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan,

salah satunya adalah sekolah. Sekolah membawa pengaruh besar dalam

perkembangan individu siswa, karena sekolah merupakan subsitusi dari

keluarga dan guru-guru subsitusi dari orang tua.7 Dalam mencapai pendidikan

yang berkwalitas, maka sekolah harus mensinergikan semua sumberdaya yang

ada baik itu dari sumber daya dibidang administrasi, pengajaran, dan

bimbingan.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, tidak hanya memberikan

pengajaran kepada peserta didiknya, namun juga melakukan pembinaan dalam

rangka mengembangkan bakat peserta didik sesuai dengan kemampuannya.

Salah satu pihak yang bertanggungjawab terhadap hal ini adalah guru

pembimbing. Sebagai pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah, guru

pembimbing dituntut mampu mengembangkan potensi dan membantu peserta

didik membina perkembangannya khususnya perkembangan religius ke arah

6 Hellion, Op.Cit.hlm. 54.
7 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, (Bandung: Rosda, 2000),

hlm. 140.
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yang lebih baik. Hal ini bisa diwujudkan apabila guru pembimbing mempunyai

kemampuan baik itu secara kepribadian maupun keilmuan.

Kematangan aspek religius akan berhasil dilalui peserta didik apabila

guru pembimbing menerapkan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian

perkembangan religius peserta didik, tentunya kegiatan bimbingan dan

konseling yang dilakukan harus memiliki landasan religius. Guru pembimbing

sendiri harus memiliki pemahaman akan nilai-nilai agama, mengamalkannya,

dan menyadari bahwa pemberian bimbingan kepada peserta didik adalah

ibadah karena di dalamnya terdapat nilai Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Guru

pembimbing seharusnya dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Terkait

dengan hal ini, maka Prayitno dan Erman Amti mengemukakan persyaratan

bagi konselor, yaitu sebagai berikut :

a. Konselor hendaklah orang yang beragama dan mengamalkan dengan baik

keimanan dan ketakwaannya sesuai dengan agama yang dianutnya

b. Konselor sedapat-dapatnya mampu mentransfer kaidah-kaidah agama secara

garis besar yang relevan dengan masalah klien.8

Kepribadian berlandaskan religius harus ditunjukkan oleh guru

pembimbing, namun secara keilmuan juga guru pembimbing harus mampu

mengupayakan kegiatan Bimbingan dan Konseling (BK) dengan landasan

religius. Secara garis besar, ada empat strategi yang bisa dilakukan oleh guru

pembimbing dalam rangka pencapaian perkembangan religius siswa, yaitu

8 Syamsu Yusuf & Juantika, Op. Cit. Hlm. 153.
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layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual

dan dukungan sistem.9

Terkait dengan pencapaian perkembangan religius peserta didik, maka

ada beberapa aspek  kematangan dalam kehidupan beragama, adapun aspek

tersebut yaitu :

a. Meyakini Allah sebagai pencipta.

b. Mengamalkan ibadah ritual secara ikhlas dan mampu mengambil hikmah

dari ibadah tersebut dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

c. Meyakini bahwa akhirat sebagai hari pembalasan.

d. Mengendalikan diri dari keinginan yang dilarang Allah.

e. Bersikap hormat kepada orang tua termasuk guru.

f. Memelihara kebersihan diri dan lingkungan.

g. Memperkokoh ukhuwah islamiyah kepada sesama teman dan saudara, dan

h. Memiliki semangat belajar yang tinggi.10

Kenyataan menunjukkan di sekolah masih banyak siswa yang belum

matang perkembangannya secara religius, hal ini dapat diketahui dalam

kehidupan di masyarakat baik itu dari segi keyakinan dalam beragama, gaya

hidup, dan perilaku siswa. Remaja pada saat ini lebih banyak menghabiskan

waktu dengan bermain bersama teman-teman di jalan dibandingkan menghadiri

acara keagamaan di masjid. Remaja lebih tertarik merayakan tahun baru

masehi daripada tahun baru hijriah, remaja putri lebih senang berpenampilan

yang menunjukkan bentuk tubuhnya, adanya siswa yang bunuh diri karena

9 Achmad Juantika Nurihsan, Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2005), hlm. 27.

10 Syamsu Yusuf, Op. Cit, hlm. 94.
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ditinggal pacarnya ataupun tidak diberikan motor oleh orang tuanya, serta

hanya sebagian kecil siswa yang mengikuti program ektsrakulikuler rohis di

sekolah. Beberapa gejala ini menunjukkan bahwa perkembangan religius siswa

belum matang dan ini perlu mendapat perhatian khusus oleh berbagai pihak

termasuk sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri  9 Pekanbaru yang terletak

di Harapan Raya merupakan sekolah yang tidak hanya menerapkan nilai-nilai

keilmuan umum namun juga nilai keislaman, ini dilihat dari program-program

yang telah dilakukan seperti membaca Al-Qur’an sebelum belajar, kegiatan

Imtaq setiap Hari Jum’at, sholat berjamaah setiap zuhur, bimbingan

keagamaan, latihan pidato (mukhadarah), zikrullah (pembacaan asmaul husna)

. Selain kegiatan untuk siswa, sekolah juga melakukan kegiatan untuk personel

sekolah, ini dilkukan agar semua sumber daya yang ada mampu menjalankan

nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sesuai dengan salah satu tujuan

pendidikan nasional. Namun pada kenyataannya, ada sebagian siswa yang

belum menerapkan nilai- nilai keislaman ini bisa dilihat dari perilaku yang

ditunjukkan siswa antara lain tidak melakukan ibadah secara sungguh-

sungguh, mengganggu temannya yang sedang sholat, berbicara yang tidak

sopan dengan guru, belum mengetahui tujuan dari ibadah yang dilakukannya.

Selain itu guru pembimbing juga terlihat belum maksimal dalam melakukan

layanan BK, selain itu kerjasam belum terjalin cukup baik dengan guru-guru

yang ada dalam upaya pencapaian perkembangan religius siswa.
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Berdasarkan pengamatan awal (studi pendahuluan) penulis menemukan

gejala-gejala sebagai berikut :

1. Guru pembimbing kurang memahami tentang perkembangan religius.

2. Guru Pembimbing belum melaksanakan layanan terkait dengan

perkembangan agama secara maksimal.

3. Guru pembimbing belum menerapkan nilai–nilai religius dengan baik dalam

kegiatan bimbingan dan konseling

4. Waktu yang diberikan dalam melaksananakan kegiatan bimbingan dan

konseling masih terbatas.

Berdasarkan gejala-gejala diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul : Strategi Guru Pembimbing Dalam Pencapaian

Perkembangan Religius Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9

Pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan jelas, maka beberapa istilah

yang digunakan memerlukan penjelasan yang lebih jelas, agar tidak terjadi

kesalahpahaman dalam penafsiran istilah-istilah dalam penelitan ini, maka

penulis menjelaskan arti dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Strategi

Menurut Juntika, strategi suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan

secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan.11 Jadi, strategi

11 Juantika, Op. Cit. hlm. 9.
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adalah suatu pola yang sengaja direncanakan dan ditetapkan untuk

melakukan kegiatan tertentu dan dengan tujuan tertentu.

Jadi strategi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah suatu

pola yang dilakukan oleh guru pembimbing di sekolah dalam pencapaian

perkembangan religius siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9

Pekanbaru.

2. Guru Pembimbing

Berdasarkan SK Mendikbud dan Kepala BAKN No. 0433/P/1993 dan

No. 25 tahun 1993 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru

dan angka Kreditnya bahwa guru pembimbing adalah guru yang mempunyai

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

bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik.12 Dari pengertian

ini dapat disimpulkan bahwa guru pembimbing adalah pelaksana bimbingan

dan konseling di sekolah yang ahli dibidangnya.

3. Perkembangan

Menurut Yusuf perkembangan ialah: perubahan-perubahan yang

dialami individu menuju tingkat kematangannya yang berlangsung secara

sistematis, maju dan berkesinambungan.13 Jadi perkembangan yang peneliti

maksud disini adalah perubahan- perubahan yang bersifat religius yang

dialami individu menuju tingkat kematangannya.

12 Suhertina, Pengantar Bimbingan dan Konseling, (Pekanbaru : Suska Pers, 2008), hlm.5.
13 Yusuf, Op.Cit.hlm. 10.
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4. Religius

Secara etimologi, religius berasal dari bahasa latin religio, yang

berarti sutu hubungan manusia dan tuhan. Istilah latin ini merupakan

transformasi dari kata religare, yang berarti menyatukan.14

Jadi penelitian yang akan peneliti lakukan adalah strategi guru

pembimbing dalam pencapaian tugas perkembangan religius/beragama

islam. Jadi peneliti memfokuskan meneliti siswa yang beragama Islam.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah

bahwa persoalan pokok kajian ini adalah strategi guru pembimbing dalam

pencapaian perkembangan religius. Berdasarkan persoalan pokok kajian di

atas, maka persoalan yang mengitari kajian ini dapat diidentifikasikan

sebagai berikut:

a. Latar belakang pendidikan guru pembimbing.

b. Pengetahuan guru pembimbing tentang perkembangan religius masih

kurang.

c. Strategi guru pembimbing dalam pencapaian perkembangan religius.

d. Kepribadian guru pembimbing khusunya kepribadian yang bersifat

religius.

e. Kerja sama antara guru pembimbing dan personil sekolah belum

maksimal.

14 Desmita (2009), Psikologi Perkembangan Peserta Didik, Bandung : Rosda.hlm.266.
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f. Faktor yang mempengaruhi pencapaian perkembangan religius.

2. Pembatasan masalah

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian

ini. sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas,

maka penulis memfokuskan pada strategi guru pembimbing dalam

pencapaian perkembangan religius dan faktor – faktor yang mempengaruhi

strategi guru pembimbing dalam pencapaian perkembangan religius siswa di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Pekanbaru.

3. Rumusan masalah

Sesuai dengan batasan masalah di atas, masalah dalam  kajian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut  :

a. Apa strategi yang telah guru pembimbing lakukan dalam pencapaian

tugas-tugas perkembangan religius siswa SMP Negeri 9 Pekanbaru ?

b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru pembimbing

melaksanakan strategi dalam pencapaian tugas-tugas perkembangan

religius siswa di SMP Negeri 9 Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk:

a. Mengetahui strategi guru pembimbing dalam pencapaian tugas-tugas

perkembangan siswa SMP Negeri 9 Pekanbaru
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b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi guru

pembimbing dalam pencapaian tugas-tugas perkembangan religius siswa

SMP Negeri 9 Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan

manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan

sumbangan atau referensi ilmiah bagi jurusan bimbingan dan konseling,

khususnya mengenai strategi yang dilakukan guru pembimbing dalam

pencapaian tugas perkembangan religius siswa SMP Negeri 9 Pekanbaru.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh:

1. Bagi peneliti pribadi, sebagai penambah wawasan pengetahuan

tentang fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan bimbingan

dan konseling.

2. Bagi guru pembimbing, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai

bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan profesionalisme kerja.

3. Bagi Jurusan Kependidikan Islam Konsentrasi Bimbingan dan

Konseling,  hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai informasi

tentang strategi guru pembimbing dalam pencapaian tugas

perkembangan religius siswa.



13

4. Bagi lokasi penelitian, SMP Negeri 9 Pekanbaru, hasil penelitian ini

dapat digunakan sebagai informasi dalam menentukan kebijakan,

khususnya yang berkaitan dengan peningkatan keprofesionalan guru

pembimbing.

5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi

jika ingin mengadakan penelitian yang berhubungan dengan tugas-

tugas perkembangan.


