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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Secara logis anak memiliki dua nilai fungsi, yakni fungsi sebagai 

amanah dari Allah SWT dan fungsi sebagai generasi penerus kehidupan di 

masa depan. Untuk itu, sudah selayaknya orang tua dapat menjalankan 

perannya dalam proses pendidikan dan pengembangan anak. Proses tersebut 

dapat diselenggarakan secara langsung oleh orang tua dalam lingkungan 

keluarga maupun melalui bantuan jasa orang lain dalam lingkup pendidikan 

sekolah.  

 Keluarga merupakan sarana pendidikan awal dalam perkembangan 

anak. Hal ini dikarenakan sebelum anak mengenal dunia luar, anak terlebih 

dahulu mendapat pendidikan dari lingkup keluarga. Sedangkan disebut 

sebagai pendidikan terpenting karena peluang anak untuk belajar dan 

memahami sesuatu ilmu dalam lingkup keluarga lebih besar keberhasilannya, 

dikarenakan hal-hal sebagai berikut :  

1. Lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga dari pada waktu 

normal sekolah.  

2. Anak memiliki ketergantungan yang kuat terhadap keluarga, baik dalam 

lingkup ekonomi, kenyamanan, kasih sayang, maupun keamanan 

(Hidayah, 2000:2).  
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Dengan adanya dua hal tersebut, idealnya keluarga dapat menjadi 

“sekolah utama” bagi anak untuk memperdalam dan memperluas wawasan 

keilmuan yang telah diperoleh di sekolah. Terlebih lagi dengan adanya 

ketergantungan kepada orang tua akan semakin membantu memudahkan 

orang tua untuk mengarahkan anak dalam proses belajar.  

Akan tetapi tidak selamanya dan tidak semua keluarga dapat 

menjalankan peranan mereka dalam upaya mengembangkan kemampuan 

sumber daya manusia yang ada dalam diri anak. Kesibukan orang tua dalam 

kegiatan ekonomi tidak jarang menjadikan anak merasa kurang mendapat 

perhatian dan kasih sayang dari orang tua mereka.  

Masa remaja adalah masa peralihan antara tahap anak dan dewasa yang 

jangka waktunya berbeda bagi setiap orang tergantung faktor sosial dan 

budaya. Setiap individu  dalam masa periode peralihan statusnya menjadi 

tidak jelas dan terdapat keraguan tentang peranan yang harus dilakukan. 

 Untuk mengetahui latar belakang perilaku menyimpang perlu 

membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang 

disengaja, diantaranya karena pelaku kurang memahami aturan-aturan yang 

ada. Perilaku menyimpang yang disengaja, bukan karena pelaku tidak 

mengetahui aturan atau norma, hal ini disebabkan karena setiap manusia pasti 

mengalami dorongan untuk melanggar pada situasi tertentu yang 

membuatnya merasa yakin untuk melakukannya.  

Penyimpangan perilaku yang dilakukan remaja saat ini sangat beragam 

seiring dengan perkembangan zaman. Bentuk perilaku penyimpangan yang 
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banyak dilakukan oleh remaja yang sering kita jumpai antara lain : merokok, 

minum-minuman keras, kebut-kebutan di jalan hingga melanggar rambu-

rambu lalu lintas, bahkan pada perbuatan yang menjurus pada perbuatan 

kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum, seperti : pembunuhan, 

perampokan, seks bebas dan pemakaian obat terlarang. Hal ini disebabkan 

karena kurangnya pengetahuan remaja mengenai etika, norma-norma, nilai-

nilai agama dan aturan yang berlaku di masyarakat. Selain itu juga karena 

kurang mendapatkan perhatian dari orang tua dan guru sewaktu di rumah 

maupun sekolah (Yogo, 2013:2).  

Bentuk-bentuk perilaku menyimpang bisa bermacam-macam, salah 

satunya adalah penyimpangan yang sering dilakukan oleh remaja, khususnya 

siswa sekolah, seperti : membolos, merokok, perkelahian, menentang orang 

tua dan guru bahkan perbuatan yang melanggar hukum misalnya 

menggunakan narkoba dan melanggar peraturan lalu lintas.   

Hal ini selaras dengan yang ditemui oleh peneliti pada saat 

mengunjungi SMP Negeri 1 Kaligondang untuk memperkuat adanya perilaku 

menyimpang yang ada di kalangan remaja, khususnya untuk siswa SMP. Di 

sana peneliti menemukan banyak sekali perilaku menyimpang yang 

dilakukan, seperti : merokok di saat jam istirahat, perkelahian, menentang 

orang tua dan guru, membolos atau sering tidak berangkat sekolah tanpa 

adanya surat keterangan yang pasti dari orang tua, serta melanggar peraturan-

peraturan sekolah seperti : membawa handphone ke sekolah, tidak 

mengerjakan tugas, masalah tertib berpakaian ( pakaian tidak dimasukan, 
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tidak memakai hasduk/ dasi dan atribut seragam sekolah lainnya)  model 

potongan rambut bagi siswa laki-laki dan memakai jilbab bukan yang telah 

diberikan dari sekolah bagi siswa perempuan.  

Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengurangi penyimpangan 

perilaku yang dilakukan siswa salah satunya adalah melalui pelayanan 

bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling di sekolah bertujuan 

untuk membantu siswa mencapai perkembangan dan perubahan secara 

optimal. Dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah terdapat 

empat bidang layanan, yakni bidang belajar, karir, masalah pribadi dan sosial.  

Bidang layanan sosial merupakan bidang pelayanan yang membantu 

individu dalam memperoleh pemahaman dan menilai serta mengembangkan 

kemampuan individu dalam hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan 

teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan masyarakat yang 

lebih luas.  

Layanan Bimbingan dan Konseling yang ada di sekolah salah satunya 

adalah tentang layanan informasi. Menurut Winkel (2005 : 316) layanan 

informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan 

individu akan informasi yang mereka butuhkan. Layanan informasi dapat 

digunakan sebagai acuan untuk bersikap dan berperilaku siswa sebagai 

pertimbangan bagi arah untuk pengembangan diri dan sebagai dasar 

pengambilan keputusan.     

Mugiarso (2006 : 56) menjelaskan tentang fungsi utama dari layanan 

informasi adalah fungsi pemahaman dan pencegahan. Fungsi pemahaman 
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ialah siswa memiliki pemahaman tentang berperilaku yang benar sesuai 

dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Sedangkan fungsi pencegahan 

adalah dengan adanya layanan informasi diharapkan dapat mencegah siswa 

agar tidak berperilaku menyimpang yang nantinya menyebabkan 

permasalahan dalam proses perkembangannya.  

Berdasarkan berbagai faktor yang melatarbelakangi permasalahan di 

atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Peran Bimbingan 

Konseling Islami Dalam Mengurangi Perilaku Menyimpang Pada Siswa Di 

SMP Negeri 1 Kaligondang Tahun Pelajaran 2015/2016”.  

 

B. Rumusan  Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan-permasalahan yang akan di jawab yaitu : “Bagaimana peran 

Bimbingan Konseling dalam mengurangi perilaku menyimpang siswa di SMP 

Negeri 1 Kaligondang tahun pelajaran 2015/2016?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bimbingan 

Konseling Islami dalam mengurangi perilaku menyimpang pada siswa di 

SMP Negeri 1 Kaligondang tahun pelajaran 2015/2016 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah 

wawasan pengetahuan tentang keilmuan terutama dalam  mengetahui 

peran bimbingan konseling dalam mengurangi perilaku menyimpang pada 

siswa di SMP Negeri 1 Kaligondang.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru serta mampu 

mengamalkannya di dalam kehidupan bermasyarakat.  

b. Bagi Guru  

Agar dapat mengamalkan dan mengembangkan ilmu kepada 

siswa tentang pentingnya Bimbingan Konseling Islami 

c. Bagi Siswa  

Untuk memberikan dampak positif dan perubahan yang baik 

setelah mengetahui Peran Bimbingan Konseling Islami  
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