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MOTTO 

 

ۢي بَۡيِي يََذۡيِه َوِهۡي َخۡلِفهِ  لَهُۥ ٞج ّهِ بََٰ  ٱلّلِه ِهۡي أَۡهِر  ۥيَۡحفَُظىًَهُ  ۦُهعَقِّ

ََل يُغَيُِّر َها بِقَۡىٍم َحخّىَٰ يُغَيُِّرواْ َها بِأًَفُِسِهۡنه َوإِرَآ أََراَد  ٱلّلَ إِّى 

ي  َوَها لَُهن ۥ  بِقَۡىٖم ُسٓىٗءا فَََل َهَرّد لَهُ  ٱلّلُ   ِهي َواٍل  ُدوًِهِۦّهِ
 

 Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 

muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan 

yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak 

ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Ar-Ra’du ayat .11) 
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ABSTRAK 

 

Nihlatunnafi’ah. NIM : 19200011096. Judul. Kerjasama Guru PAI dan Guru BP 

Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar PAI Siswa Di SMK Sultan Agung Ngawen 

Blora Tahun 2020/2021. Semarang: Program Megister Pendidikan Agama Islam 

UNWAHAS  2021 

 

Kata Kunci: Kerjasama Guru PAI dan Guru BP, Prestasi Belajar PAI Siswa 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan Bentuk Kerjasama Guru PAI dan guru BP dalam meningkatkan  

prestasi belajar PAI siswa di SMK Sultan Agung Ngawen. 2) Untuk menganalisis 

dan mendeskripsikan faktor pendukung dan kendala kerjasama guru PAI dan guru 

BP untuk Meningkatkan Prestasi Belajar PAI Siswa di SMK Sultan Agung 

Ngawen. 3) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implikasi kerjasama Guru 

PAI dan Guru BP di SMK Sultan Agung Ngawen Blora. 

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskripstif, teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, teknis analisis data 

menggunakan pedoman Milles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, 

seleksi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. adapun uji keabsahan 

menggunakan teknik trianggulasi sumber. 

Hasil penelitian 1) Kerjasama Kegiatan Guru PAI dan guru BP dalam 

meningkatkan  prestasi belajar PAI siswa a) saling memberikan feedback. b) 

memberikan bantuan dan informasi mengenai permasalahan siswa, c)  melakukan 

kerjasama dengan konsultasi dan diskusi. d) membantu memaksimalkan prestasi 

belajar siswa, e) sharing dan obrolan-obrolan santai mengenai permasalahan yang 

ada di sekolah yang berhubungan dengan permasalahan siswa dalam belajarnya. f) 

melakukan kerjasama secara informal, dilakukan secara sengaja tidak berencana 

dan tidak dilakukan secara sistematis, g) menyediakan angket, catatan, dan juga 

data mengenai permasalahan siswa dalam belajar. 2) Faktor pendukung dan 

kendala kerjasama guru PAI dan guru BP untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 

PAI.  Faktor Pendukung; a) dukungan Kepala sekolah b) partisipasi Orang tua 

siswa c) Absensi harian. Faktor penghambat: a) guru mata pelajaran kurang 

berkontribusi dengan adanya bimbingan dan konseling, b) tidak semua guru mata 

pelajaran melakukan kerjasama dengan guru bimbingan dan konseling. c) 

sebagian kecil sulit diajak kerjasama, d) Guru BP tidak mempunyai jam masuk 

kelas. e) kurangnya memperhatian guru terhadap permasalahan siswa, f) 

kurangnya partisipasi wali kelas, g) siswa tidak memiliki buku paket dan LKS. 3) 

Implikasi kerjasama Guru PAI dan Guru BP di SMK Sultan Agung: a) ada 

peningkatan untuk siswa yang benar-benar ada kemauan membuat dirinya lebih 

bisa. b) Prestasi belajar siswa lebih baik dan meningkat setelah mengikuti 

bimbingan belajar, c) meningkatnya prestasi belajar siswa dengan dukungan dan 

support dari guru BP, e) dengan adanya kerjasama siswa yang tidak semangat 

belajar lebih giat lagi dalam belajar, e) siswa mendapatkan bimbingan dan tugas 

pengayaan dari guru mata pelajaran PAI. 
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ABSTRACT 

Nihlatunnafi'ah. NIM : 19200011096. Title. Cooperation between PAI Teachers 

and BP Teachers in Improving Students' PAI Learning Achievements at SMK 

Sultan Agung Ngawen Blora in 2020/2021. Semarang Masters Program in 

Islamic Education UNWAHAS. 2021.  

 

Keywords: Cooperation between PAI Teachers and BP Teachers, PAI Students' 

Learning Achievements 

 

The aims of this study are 1) To analyze and describe the form cooperation 

of PAI teachers and BP teachers in improving the PAI learning achievement of 

students at SMK Sultan Agung Ngawen. 2) To analyze and describe the factors 

supporting and constraining the collaboration between PAI teachers and BP 

teachers to improve PAI learning achievement for students at SMK Sultan Agung 

Ngawen. 3) To analyze and describe the implications of the cooperation between 

PAI teachers and BP teachers at SMK Sultan Agung Ngawen Blora. 

This research method is descriptive qualitative, data collection techniques 

using interviews, observation and documentation, technical data analysis using 

Milles and Huberman guidelines consisting of data collection, data selection, data 

reduction, and drawing conclusions. as for the validity test using the source 

triangulation technique. 

The results of the study 1) Cooperation activities between PAI teachers 

and BP teachers in improving students' PAI learning achievement a) giving each 

other feedback. b) providing assistance and information regarding student 

problems, c) cooperating with consultation and discussion. d) help maximize 

student learning achievement, e) share and chat casually about problems that exist 

in schools related to students' problems in learning. f) collaborate informally, 

intentionally not planned and not done systematically, g) providing 

questionnaires, notes, and also data regarding student problems in learning. 2) 

Supporting factors and obstacles to cooperation between PAI teachers and BP 

teachers to improve PAI learning achievement. Supporting factors; a) Principal 

support b) Parents participation c) Daily attendance. Inhibiting factors: a) subject 

teachers are less contributing to the guidance and counseling, b) not all subject 

teachers cooperate with guidance and counseling teachers. c) some are difficult to 

work with, d) BP teachers do not have class hours. e) lack of attention from 

teachers to student problems, f) lack of homeroom participation, g) students do 

not have textbooks and worksheets. 3) The implications of cooperation between 

PAI teachers and BP teachers at SMK Sultan Agung: a) there is an increase for 

students who really have the will to make themselves better. b) Student learning 

achievement is better and increases after attending tutoring, c) increasing student 

learning achievement with support and support from BP teachers, e) with the 

collaboration of students who are not enthusiastic about learning more actively in 

learning, e) students get guidance and support. enrichment tasks from PAI subject 

teachers. 
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 هخخصرة
 

 

 ٔاإلسشاد ٔانتٕرّٛ اإلعاليٙ انذٍٚ يؼهًٙ تؼأٌ. انؼُٕاٌ .٩ٕٓٓٓٔٔٓ٩١ٔ ًافعت َلحىىًح
 َزأٍٚ أرَٕذ عهطاٌ ذسعحي فٙ اإلعاليٛح انذساعاخ فٙ انطالب تحصٛم تحغٍٛ فٙ نهًؼهًٍٛ

  ٠٢٠٢: عًٛاساٌ حغٛى ٔحٛذ رايؼح خشٚذ. ٠٢٠٢/٠٢٠٢فٙ انًُٓٛح انخإَٚح تهٕسا

 

 

 .اإلعاليٛح انذساعاخ فٙ انطانة تحصٛم ، ٔاإلسشاد اإلسشاد ٔيؼهًٙ انتؼأٌ: لكلوالوفخاحيت 

اإلعاليٙ انذٍٚ يؼهًٙ تٍٛ ااث  

 اإلعاليٙ انذٍٚ نًؼهًٙ ٔانتؼهى ذسٚظانت أَشطح ٔٔصف تحهٛم( ٢: ْٙ انثحج ْزا أْذاف

 يذسعح فٙ اإلعاليٛح نهذساعاخ نهطالب انذساعٙ انتحصٛم تحغٍٛ فٙ ٔاإلسشاد اإلسشاد ٔيؼهًٙ

 يؼهًٙ تؼأٌ ٔتمٛذ تذػى انتٙ انؼٕايم ٔٔصف نتحهٛم( ٠. انًُٓٛح انخإَٚح َزأٍٚ أرَٕذ عهطاٌ

 فٙ اإلعاليٛح انذساعاخ فٙ انطالب ٛمتحص نتحغٍٛ ٔاإلسشاد اإلسشاد ٔيؼهًٙ اإلعاليٙ انذٍٚ

 يؼهًٙ تٍٛ انتؼأٌ ػهٗ انًتشتثح اٜحاس ٔٔصف نتحهٛم( ٣ انًُٓٛح؟ َزأٍٚ أرَٕذ عهطاٌ حإَٚح

 انًُٓٛح؟ انخإَٚح تهٕسا َزأٍٚ أرَٕذ عهطاٌ يذسعح فٙ ٔاإلسشاد اإلسشاد ٔيؼهًٙ اإلعاليٙ انذٍٚ

 

 ٔانًالحظح انًماتالخ تاعتخذاو انثٛاَاخ رًغ تمُٛاخ ، َٕػٛح ٔصفٛح ْزِ انثحج غشٚمح

 انثٛاَاخ ٔاختٛاس انثٛاَاخ رًغ يٍ تتكٌٕ انتٙ إسشاداخ تاعتخذاو انفُٛح انثٛاَاخ ٔتحهٛم ٔانتٕحٛك

 انًصذس تخهٛج تمُٛح تاعتخذاو انصالحٛح الختثاس تانُغثح. انُتائذ ٔاعتخالص انثٛاَاخ ٔتمهٛم

 

 فٙ اإلسشاد٘ اإلسشاد ٔيؼهًٙ اإلعاليٙ انذٍٚ ًٙيؼه أَشطح فٙ انتؼأٌ( ٢ انذساعح َتائذ

 تمذٚى( ب. انثؼط نثؼعٓى انشأ٘ إتذاء( أ اإلعاليٛح نهذساعاخ نهطالب انذساعٙ انتحصٛم تحغٍٛ

 انًغاػذج( د. ٔانًُالشح انتشأس يغ انتؼأٌ( د ، انطالب تًشاكم ٚتؼهك فًٛا ٔانًؼهٕياخ انًغاػذج

 انًشكالخ حٕل ػشظٙ تشكم ٔانذسدشح انًشاسكح( ْـ ، نهطالب انذساعٙ انتحصٛم صٚادج ػهٗ

 لصذ ػٍ ، سعًٙ غٛش تشكم انتؼأٌ( ٔ. انتؼهى فٙ انطالب تًشاكم انًتؼهمح انًذاسط فٙ انًٕرٕدج

 انًتؼهمح انثٛاَاخ ٔأًٚعا ٔانًالحظاخ االعتثٛاَاخ تٕفٛش( ص ، يُٓزٙ تشكم ٚتى ٔنى يخطػ غٛش

 اإلعاليٛح انذُٚٛح انذسٔط يؼهًٙ تؼأٌ يٍ ٔتحذ تذػى انتٙ مانؼٕاي( ٠. انتؼهى فٙ انطالب تًشاكم

( أ انذاػًح انؼٕايم. اإلعاليٛح نهذساعاخ انتؼهًٛٙ انتحصٛم نتحغٍٛ اإلسشاد٘ اإلسشاد ٔيؼهًٙ

 ألم ْى انًادج يذسعٕ( أ: انًخثطح انؼٕايم. انٕٛيٙ انحعٕس( د انٕانذٍٚ يشاسكح( ب انشئٛغٙ انذػى

( د. ٔاإلسشاد انتٕرّٛ يؼهًٙ يغ انًادج يؼهًٙ رًٛغ ٚتؼأٌ ال( ب ، سشادٔاإل انتٕرّٛ فٙ يغاًْح

 لهح( ْـ. دساعٛح عاػاخ ٔاإلسشاد انتٕرّٛ يؼهًٙ نذٖ ٚتٕفش ال( د ، انثؼط يغ انؼًم ٚصؼة

 كتة انطالب نذٖ نٛظ( ص ، انصف فٙ انًشاسكح ػذو( ٔ ، انطالب تًشاكم انًؼهًٍٛ اْتًاو

 اإلسشاد ٔيؼهًٙ اإلعاليٙ انذٍٚ يؼهًٙ تٍٛ انتؼأٌ ػهٗ انًتشتثح حاساٜ( ٣. ػًم ٔأٔساق يذسعٛح

 تانفؼم نذٚٓى انزٍٚ نهطالب صٚادج ُْان( أ: انًُٓٛح انخإَٚح أرَٕذ عهطاٌ يذسعح فٙ اإلسشاد٘

 انذسٔط حعٕس تؼذ ٔٚضٚذ أفعم نهطالب انذساعٙ انتحصٛم( ب. لذسج أكخش أَفغٓى نزؼم اإلسادج

( ْـ ، ٔاإلسشاد انتٕرّٛ يؼهًٙ يٍ ٔدػى تذػى نهطالب انذساعٙ انتحصٛم جصٚاد( د ، انخصٕصٛح

 ػهٗ انطالب ٚحصم( ْـ ، انتؼهى فٙ َشاًغا أكخش تشكم نهتؼهى انًتحًغٍٛ غٛش انطالب يغ تانتؼأٌ

 . اإلعاليٙ انذٍٚ يادج يؼهًٙ يٍ ٔاإلحشاء انتٕرّٛ يٓاو
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

 Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan 

bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten 

dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini disesuaikan dengan 

penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 

tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut: 

No Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

  Alif ا 1
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba  B Be ب 2

 Ta T Te خ 3

 Sa Ś ث 4
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je د 5

 Ha  H س 6
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha  Kh  Ka dan ha خ 7

  Dal  D De د 8

 Dzal  Z Zet ر 9

  Ra  R Er س 10

 Zai  Z Zet ص 11 

  Sin  S Es ط 12

 Syin  Sy  Es dan ye ػ 13

 Shad  Sh Es dan ha ص 14

 Dhad  Dh  De dan ha ض 15

 Tha  T  Te dan ha غ 16

 Zhaa  Zh  Zet dan hà ظ 17

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع 18

 Ghain  Gh  Ge dan ha ؽ 19

  Fa  F  Ef ف 20

  Qaf  Q  Ki ق 21

  Kaf  K  Ka ن 22

  Lam  L El ل 23
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  Min  M Em و 24

25 ٌ Nun  N En  

26 ٔ Waw W  We  

27 ِ Ha  H  Ha  

  Hamzah  ‘ Apostref ء 28

29 ٘ Ya  Y  Ye  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan manusia 

sepanjang hayatnya, baik sebagai individu, kelompok sosial maupun sebagai 

bangsa. Dengan pendidikan manusia mampu mengembangkan nilai-nilai 

kemanusiaan sehingga manusia dapat menjadi lebih beradab. John Vaisley 

dan Tilak Jandhalaya dalam H.A. Malik Fadjar H. Malik Fajar, (2016: 30) 

mengemukakan bahwa pendidikan adalah dasar dari pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi, sains dan teknologi, menekandan mengurangi 

kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta peradaban manusia pada 

umumnya. Bahkan sebagian besar apa yang diketahui saat ini adalah hasil 

dari proses belajar di Sekolah-sekolah formal mulai dari SD/MI sampai 

perguruan tinggi. 

Pernyataan menunjukkan betapa tinggi signifikasi hubungan antara 

pendidikan dengan masyarakat, baik masyarakat pemrakarsa pendidikan 

maupun masyarakat pemakai jasa pendidikan. Lebih lanjut H.A. Malik Fadjar 

(2016: 30) mengutip pendapat Mainheim tentang filsafat pendidikan sebagai 

berikut: 

Masyarakat yang maju dan modern, ialah masyarakt yang didalamnya 

ditemukan suatu pendidikan yang maju, modern dan merata, baik 

dalam bentuk kelembagaannya maupun jumlah dan tingkat yang 

terdidik. Dan pendidikan yang maju dan modern hanya akan 

ditemukan di dalam masyarkat yang maju dan modern pula. 

Sebaliknya masyarkat yang kurang memperhatikan pembinaan 
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pendidikan, akan tetap terbelakang, tidak hanya dari segi intelektual, 

tetapi juga dari segi sosial kultural. Begitu pula jika penyelenggaraan 

dan sistem yang dihasilkannya akan kurang produktif dan kreatif”. (H. 

Malik Fajar,2016: 30) 

 

Pendidikan berkerjasama menjamin kelangsungan hidup manusia dan 

masyarakat.  Melalui pendidikan akan terwariskan nilai dan moral yang telah 

dimiliki generasi sebelumnya. Menurut Taqiyyudin pendidikan tidak hanya 

berfungsi untuk memberi pengetahuan apa yang belum diketahui (how to 

know), membuktikan atau merealisasikan hasil pengetahuannya (how to do) 

dan menjadikan pendoman hidup dalam masyarakat (to life together). Tapi 

yang juga penting adalah bagaimana murid dapat mewujudkan apa yang 

diinginkannya (how to be). 

Pandangan ini lebih terinci lagi dalam UU RI No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyatakan bahwa 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dalam pembelajaraan agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

diri, kepribadian, kecerdasaan, akhlaq mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara”. Dikutip oleh Taqiyyudin, 

(2008
 : 

125) 

Secara formal, komitmen negara Republik Indonesia terhadap 

peningkatan kecerdasan atau prestasi siswa sesungguhnya sudah begitu tegas 

dinyatakan, seperti dapat dilihat dari berbagai ketentuan perundangan sebagai 

berikut: 

1. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 tentang tujuan 

negara “ mencerdasakan kehidupan bangsa “ dan bersadarkan Pancasila. 
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2. Dalam Tap MPR No X / MPR/ 1998, tentang pokok-pokok Reformasi 

pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan 

nasional sebagai Haluan Negara. Khususnya pada bab IV huruf D 

mengenai agama dan sosial budata. Butir 1.f dijelaskan bahwa agenda 

yang harus dijalankan adalah: ” Peningkatan akhlaq yang mulia dan budi 

luhur dilaksanakan melalui pendidikan budi pekerti di Sekolahan. 

Diantara tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Salah satu indikator kercedasan adalah meningkatnya prestasi siswa ,baik 

bidang akademik maupun non akademik . Pestasi bidang akademik misalnya 

dapat dilihat darihasil ujian Nasional yang umunya terus 

meningkat,sedangkan prestasi non akademik seperti kualitas belajar, 

kemandirian belajar,prilaku disiplin, dan lain –lain. Dalam   hal ini guru 

mempunyai tangung jawab moral dalam  keberhasilan proses belajar 

mengajar, baik afektif, kognitif dan psikomotorit secara kompelek. Siswa 

akan akan berhasil dengan baik, manakala didukung oleh guru yang 

peropesonal dan memiliki ketauladanan yang tinggi . 

Secara teoritis, pendidik/guru adalah orang yang bertugas dan 

membina anak didik secara komprehensif, baik pengembangan intelektual 

(kognitif), sikap mental (afektif) maupun keterampilan (motorik) disampaikan 

Armein Arief, ( 2007: 93). Lebih lanjut Armei menguraikan beberapa 

komponen yang mendukung tugas guru tersebut: 
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1. Memiliki kemampuan spesialis, terdiri dari kemampuan keterampilan dan 

pengetahuan, kemampuan menggunakan alat dalam pembelajaran, 

kemampuan mengorganisasi dan menyelesaikan masalah. 

2. Kemampuan metodik, terdiri dari kemampuan mengumpulkan dan 

menganalisa serta mengevaluasi informasi, kemampuan orientasi dunia 

kerja, dan kemampuan bekerja secara sistemik. 

3. Kemampuan individual, terdiri dari kemampuan untuk selalu berinisiatif, 

dapat dipercaya, motivasi tinggi dan daya kreatif tinggi. 

4. Kemampuan sosial, terdiri dari kemapuan berkomunikasi secara baik 

dengan semua pihak, dapat bekerja dalam kelompok dan dapat bekerja 

sama dengan baik. 

Berkaitan dengan tugas pendidikan sekolah, disampaikan Moh. Amin, 

(2001:336) menyimpulkan  adanya 10 kompetensi yang harus ada pada setiap 

pendidik, yaitu: 

1. Guru harus mampu menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan. 

(Mastery Of Subject Matter). 

2. Mampu mengelola kegiatanbelajar mengajar (Learning- Teaching 

Programme) 

3. Mampu mengelola kelas (Managing The Class-Room) sehingga menjadi 

kelas yang gemar membaca (Reading Habbit) dan gemar belajar. 

4. Mampu menggunakan media dan sumber belajar (Media Audio Visual aid 

and learning resource center) yang ada disekolahannya. 
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5. Mampu menguasai landasan-landasan pendidikan (Mastery Of 

Paedagogik). 

6. Mampu mengelola proses interaksi belajar mengajar (Managing Teaching 

Learning Process) 

7. Mampu menilai prestasi belajar peserta didik untuk kepentingan 

pendidikan selanjutnya (Evaluating The Students Acheivment). 

8. Mampu mengenal fungsi program bimbingan dan penyuluhan (Guidance 

and Counceling Programme) 

9. Mampu mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah (managing 

school Administration) 

10. Mampu memahami prinsip-prinsip penelitian dan menafsirkan atau 

minimal membaca hasil-hasil penelitian guna keperluan pendidikan. 

Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran guru sebagai pemegang 

kunci keberhasilan. Guru menjadi fasilitator yang di tuntut mampu melayani, 

membimbing, membina dan menjujung siswa menuju gerbang keberhasilan. 

Hidup dan mati sebuah pembelajaran,tergantung kepada guru. Guru 

mempunyai tanggung jawab menyusun setrategi pembelajaran yang menarik 

dan yang di senangi siswa, yakni rencana yang cermat agar peserta didik 

dapat belajar, butuh belajar, terdorang belajar, mau belajar dan tertarik untuk 

terus-menerus mempelajari pelajaran.  

Guru adalah pengajar dan pembimbing mental sepiritual, terlebih guru 

pendidikan agama Islam ia mempunyai tugas dan tangung jawab ganda yaitu 

selain mengajar dan membelajarkan pengetahuan Agama islam kepada siswa, 
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ia juga betangung jawab membina dan mengarahkan kepribadian siswa agar 

menjadi anak yang bertaqwa, soleh, berkepribadian luhur dan sopan santun. 

Demikian pentingnya tugas guru agama, maka guru agama harus membekali 

dirinya dengan berbagi ilmu pengetahuan, ketrampilan dan ilmu yang 

membantunya dalam melaksanakan tugas yang muliya tersebut. Al-Qur’an 

sendiri telah mencontohkan bagaimana sosok guru sebagaimana dalam surat 

Luqman: 

َهَۡۡولَقَدۡ  َمَٰ ىَاۡلُق  َمةََۡءاتَي  ِحن  ُنر ۡأَِنۡۡٱل  ُنُرۡۡٱش  ۡفَإِوََماۡيَش  ُنر  َۡوَمهۡيَش  ِِۚ لِِلَ

ِسهِۡ ُهِۡلِۡٱلَِلََۡوَمهَۡمفََرۡفَإَِنۡۡۡۦ ِلىَف  َمَٰ ۡقَاَهۡلُق  َۡحِميٞدَۡوإِذ  ىِهِۦَغىِيٌّ َوُهَوۡۡۡب 

ۡۡبِۡۡۥيَِعُظهُۡ ِرك  بُىََيََۡلۡتُش  ر ۡإَِنۡۡٱلَِلِۡ يََٰ ىَٱلّشِ ٌمَۡعِظيٞمَۡوَوَصي  اَۡكۡلَُظل 

هَۡ وَسَٰ ِ هُۡۡٱۡل  هُۡأُمُّ ِهَۡحَملَت  ِلدَي  لُهُۡۡۥۡبَِوَٰ ٖهَۡوفَِصَٰ َۡوه  ىًاَۡعلَىَٰ ِهۡۡۥَوه  فِيَۡعاَمي 

ُنر ۡأَِنۡ َلۡإِلََيۡۡٱش  ِلدَي  َمِصيرُِۡليَۡوِلَوَٰ ۡۡۡۡۡٱل 
dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: 

"Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada 

Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 

Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya 

lagi Maha Terpuji". dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kezaliman yang besar". dan Kami perintahkan kepada manusia 

(berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya 

dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua 

tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu (Q.S. Luqman: 12-14) 
 

Disamping guru Agama Islam, guru yang juga ikut berperan membantu 

peningkatan prestasi belajar siswa adalah guru BP. Bimbingan merupakan 

pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, baik lahir 

maupun batinnya, yang menyangkut kehidupan masa kini dan mendatang. 

Bantuan tersebut berupa pertolongan dibidang mental spirituial. Dengan 
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maksud orang yang bersangkutan mampu mengatasi kesulitan dengan 

kemampuam yang ada pada dirinya sendiri, melalui dorongan iman dan takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disampaikan Arifin, (2003:2) 

Lebih jauh Petrofesa dan kawan-kawan menunjukan ciri-ciri bimbingan  

profesional sebagai berikut: 

1. Koseling merupakan hubungan profesional yang diadakan oleh seorang 

kanselor yang sudah dilatih untuk pekerjanya itu 

2. Dalam hubungan yang bersifat profesional itu, klien mempelajari 

keterampilan pengambilan keputusan, pemecah masalah serta tingkah laku 

atau sikap-sikap baru. 

3. Hubungan profesional itu dibentuk berdasarkan kesukarelaan antara klien 

dan konselor. Pietropesa,( 2016:75) 

Syamsu Yusuf, L.N dan J Juntika Nurihsan berpendapat koseling 

merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat memebantu. Makna 

bantuan disini yaitu sebagai kerjasama untuk memebantu orang lain agar ia 

mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri, mampu memecahkan 

masalah yang dihadapinya dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami 

dalam kehidupannya. Tugas konselor adalah menciptakan kondisi-kondisi 

yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan klien. Disampaikan 

Yusuf, dan Nurihsan, ( 2008: 9) 

Fenomena yang ada dilapangan terkait dengan prestasi belajar PAI 

siswa kelas  X, XI dan XII  di SMK Sultan Agung Ngawendan Blora Jawa 

Tengah, menunjukan bahwa 40% siswa prestasi belajar PAI nya masih 
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dibawah KKM, 40% sama dengan KKM dan 20% sudah melampaui KKM.  

Ini diperoleh berdasarkan observasi awal dan wawancara langsung dengan 

guru PAI di SMK Sultan Agung Ngawen  Kabupaten Blora, Jawa Tengah. 

kondisi ini tentu perlu  dilakukan pengamatan dan penelitian secara ilmiah. 

Berkaitan dengan kasus tersebut diatas penulis ingin mengadakan penelitian 

dengan mencoba mendorong  guru PAI dan guru BP untuk mengadakan 

kerjasama dalam pembimbingan, dengan harapan dapat meningkatkan 

prestasi belajar PAI siswa kelas X, XI dan  XII  SMK Sultan Agung Ngawen 

Blora Jawatengah. 

Berdasarkan harapan tersebut diatas penulis ingin mengadakan 

penelitian dengan judul Kerjasama Guru PAI Dan Guru BP Dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar PAI Siswa di SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora Tahun 2020/2021. 

 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu kepada uraian latar belakang masalah  sebagaimana tersebut 

diatas, maka rumusan masalah penelitian yang penulis ajukan adalah: 

1. Bagaimanakah bentuk kerjasama yang dilakukan Guru PAI dan guru BP 

dalam meningkatkan  prestasi belajar PAI siswa DI SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora, Jawa Tengah? 

2. Apasajakah   kendala dan upaya yang dilakukan oleh guru PAI dan guru 

BP untuk Meningkatkan Prestasi Belajar PAI Siswa di SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora? 
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3. Bagaimanakah implikasi kerjasama Guru PAI dan Guru Bimbingan  

Penyuluhan di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, Jawa Tengah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka 

tujuan  penelitian yang penulis ajukan adalah  sebagaimana berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk kerjasama yang 

dilakukan Guru PAI dan guru BP dalam meningkatkan  prestasi belajar 

PAI siswa DI SMK Sultan Agung NgawenBlora, Jawa Tengah. 

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala dan upaya yang 

dilakukan guru PAI dan guru BP untuk Meningkatkan Prestasi Belajar PAI 

Siswa di SMK Sultan Agung Ngawen Blora? 

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implikasi kerjasama Guru PAI 

dan Guru Bimbingan dan Penyuluhan di SMK Sultan Agung Ngawen 

Blora, Jawa Tengah? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Teoris: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan 

sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep,teori-teori 

terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu 

yang diteliti. Adapun manfaatnya adalah : 
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a. Hasil penelitian diharapkan bisa  memberikan masukan dalam 

pengembangan pengetahuan 

b. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan 

prestasi belajar 

c. Bisa menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. 

2. Praktis 

a. Bagi guru PAI 

Bagi guru PAI hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan wawasan pengetahuan dan sekaligus tambahan pengalaman 

dalam pengelolaan kegiatanbelajar mengajar. Selanjutnya penelitian ini 

diharapkan berguna untuk dapat mengevaluasi pengelolaan dan 

pelaksanaan proses pembelajaraan oleh guru Agama Islam. 

b. Bagi Bimbingan Penyuluhan 

Bagi guru BP hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan wawasan pengetahuan dan sekaligus tambahan pengalaman 

dalam pengelolaan kegiatanbelajar mengajar. Selajutnya berguna untuk 

dapat mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan proses pembelajaraan 

oleh guru BP, sehingga kedepan pelaksanaan KBM akan semakin 

maksimal.  

c. Bagi Kepala Sekolah 

Bagi kepala sekolah hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan sekaligus dan 

tambahan pengalaman untuk pengambilan kebijakan pada tahun-tahun 
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berikutnya. Sehingga kedepan hasil kegiatanbelajar mengajar akan 

semakin baik dan seamkin maksimal. 

d. Bagi Lembaga Pendidikan  

Bagi lembaga pendidikan hasil penelitian ini diiharapkan dapat 

dijadikan inspirasi untuk pengambilan kebijakaan dan pengembangan 

kebijakan pada lembaga yang bersangkutan. Sehingga kedepan hasil 

kegiatanbelajar mengajar akan semakin baik dan seamkin maksimal. 

e. Bagi Peneliti  

Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk 

menjadi bahan latihan dan pengetahuan bagi para mahasiswa dan 

melakukan penelitian secara ilmiah, dan refresi ilmiah bagi peneliti 

yang akan mengadakan penelitian sejenis. 

E. Metode Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2017:6). 

2. Desain Penelitian 
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Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan desain penelitian  

field research. Penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari 

kegiatan di kancah (lapangan) kerja penelitian (Moleong, 2017:8).. 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya 

pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis 

terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan 

menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan 

kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, akan 

tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha 

menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan 

argumentatif. 

3. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan kepada beberapa permasalahan saja diantaranya: 

a. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan Guru PAI dan guru BP 

dalam meningkatkan  prestasi belajar PAI siswa DI SMK Sultan 

Agung Ngawen  Blora, Jawa Tengah sebelum adanya kerjasama  

b. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan Guru PAI dan guru BP 

dalam meningkatkan  prestasi belajar PAI siswa DI SMK Sultan 

Agung Ngawen Blora, Jawa Tengah setelah adanya kerjasama  

c. Kendala yang dihadapi oleh Guru PAI dan Guru BP di SMK Sultan 

Agung Ngawen, Blora, Jawa Tengah dalam bekerjasama 

meningkatkan prestasi belajar PAI siswa  
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d. Implikasi dari kegiatan belajar mengajar yang dilakukan Guru PAI dan 

Guru BP di SMK Sultan Agung Ngawen, Blora, Jawa Tengah setelah 

adanya kerjasama  

e. Dalam penelitian ini, peneliti perlu membatasi fokus penelitian dan 

deskripsi fokus untuk menjaga agar penelitian ini tetap terarah.  

4. Data dan Sumber data Penelitian  

Sumber data secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian, yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang 

dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen 

pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.  Dalam hal 

ini sumber data primer yang penulis ambil yaitu: 

1) Kepala Sekolah 

2) Guru PAI 

3) Guru Bimbingan Penyuluhan 

4) Siswa Kelas X, XI, XII 

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip 

resmi. Adapun yang menjadi sumber sekunder data dalam penelitian ini 

adalah:  

1) Raport Siswa 

2) Buku nilai ulangan harian  

3) Buku Nilai Ulangan Semester 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan tekhnik sebagai 

berikut: 

1) Observasi 

Menurut W.Gulo pengamatan (observasi) adalah suatu metode 

pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat 

informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. 

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan pengamatan secara 

langsung ke obyek penelitian untuk mendapatkan data yang 

diperlukan, dengan mencatat peristiwa-peristiwa yang dilihat, didengar 

maupun yang dirasakan. 

2) Wawancara 

Tehknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung 

kepada responden yang terkait dengan obyek penelitian, dengan cara 

bertanya (pedoman wawancara) 

3) Dokumentasi 

Tekhnik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui 

catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti 

untuk melengkapi data. Tekhnik ini dilakukan untuk memperoleh data 

melalui variable-variabel penelitian, menggunakan instrument 

pengukuran untuk masing-masing variable yang disusun dalam bentuk 

pertanyaan (kuasioner) kepada responden dengan tujuan menjaring 

data tentang gejala setiap variable penelitian. 
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6. Uji Keabsahan Data 

Untuk menghindari kesalahan data yang akan di analisis, maka 

keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut:  

a. Pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian yang 

sama.  

b. Triangulasi pada sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dan 

bila perlu  

c. Pengecekan oleh subyek penelitian. 

7. Teknik Analisis data dan interpretasi 

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif 

memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Untuk lebih jelas dalam setiap langkahnya, akan kita bahas bersama di 

bawah ini. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut! 

a. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data 

kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, 

dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data 

tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan 

memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data 

dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. 

Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya 

data dengan tujuan akhir. 
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b. Display Data 

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari 

teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat 

sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, 

sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk 

penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan 

lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian 

data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. 

c. Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap 

akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil 

reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap 

ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan 

mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik 

kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. 

F. Sistematika Pembahasan Tesis  

Sistematika penyusunan tesis ini, merupakan gambaran secara 

keseluruhan mengenai isi tesis dalam bentuk garis besar. Sistematika tesis 

penulis adalah sebagai berikut :  

Sebelum memasuki bab pendahuluan akan penulis kemukakan terlebih 

dahulu; Halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, 

motto, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 
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Bab Satu Pendahuluan bab ini terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hipotesis, metode 

penelitian, dan sistematika penelitian. Bab Dua  :Tinjauan Umum Tentang 

Kerjasama Guru PAI Dan Guru Bp Dan Prestasi Belajar Pendidikan Agama 

Islam.Bab ini berisi beberapa sub bab. Sub bab pertama kerjasama guru PAI 

dan guru BP berisikan pengertian kerjasama, tujuan kerjasama, tujuan, 

bentuk-bentuk kerjasama (bimbingan, memotifasi keteladanan). Kemudian 

untuk sub bab kedua berisikan guru PAI meliputi pengertian guru PAI, 

syarat-syarat guru PAI, tugas guru PAI, profesionalisme guru PAI, dan 

kopetensi guru PAI. Berikutnya guru BP meliputi pengertian guru BP, 

persyaratan guru BP, kopetensi guru BP, kualitas pribadi guru BP. Sub bab ke 

tiga berisikan kajian tenteng prestasi belajar PAI siswa meliputi pengertian 

prestasi belajar PAI, bimbingan prestasi belajar PAI , motivasi 

Bab Tiga : Diskripsi Umum SMK Sultan Agung Ngawen BLora. Bab 

ini berisi uraian tentang gambaran umum SMK Sultan Agung Ngawen Blora, 

berisi sejarah singkat berdirinya, letak geografis, keadaan guru, karyawan dan 

siswa, keadaaan sarana dan kegiatan proses pembelajaran. Sub bab ke dua 

berisikan data kerjasama guru PAI dan kerjasama guru BP dan data prestasi 

belajar mata pelajaran PAI SMK SultanAgung Ngawen Blora Tahun 2021. 

Bab Empat : DiakripsiTentang Kerjasama Guru PAI dan Guru BP 

dalam Meningkatkan Prestasi Belajar PAI Siswa 2010/2011. Bab ini 

merupakan bab analisi yang terdiri dari : kegiatan yang dilakukan guru PAI, 

kreatifitas guru PAI. Kemudian yang dilakukan guru BP terhadap 
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peningkatan prestasi belajar mata pelajaran PAI meliputi aktifitas guru BP, 

dan kreatifitas guru BP. Dan pengaruh guru PAI dan kerjasama guru BP 

terhadap peningkatan prestasi belajar PAI siswa SMK Sultan Agung Ngawen  

Bora Tahunpelajaran 2021 

Bab Lima : Penutup Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang 

uraian kesimpulan dan saran-saran.Daftar Pustaka, Lampiran-lam[iran, 

Riwayat Hidup. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Kajian Riset Rerdahulu 

Petama, Muhammad Abdus Salam. Kerjasama Guru Pendidikan Agama 

islam dengan guru Bimbingan dan Konseling dalam Proses Internalisasi Nilai-

nilai Pendidikan Agama Islam Terhadap Siswa MTs Negeri I Yogyakarta. 

Tesis. Yogyakarta: jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga,2017. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Bentuk kerjasama antara Guru 

Pendidikan Agama Islam dengan guru Bimbingan dan Konseling di MTs 

Negeri  I Yogyakarta bersifat formal yaitu kerjasama yang diatur secarar esmi 

oleh madrasah. Dalam prakteknya Guru Bimbingan dan Konseling lebih 

banyak menggunakan pendekatan psikologis dalam memberikan bimbingan, 

sedangkan Guru Pendidikana Agama Islam menggunakan pendekatan agama. 

Nilai-nilai yang diinternalisasikan yaitu nilai Aqidah, nilai Ibadah, serta nilai 

Akhlak. (2) Pengaruh kerjasama Guru Pendidikan Agama Islam dengan guru 

Bimbingan dan Konseling yaitu peserta didik mengamalkan nilai Aqidah 

(melaksanakan Shalat Dzuhur berjamaah), peserta didik mengamalkan nilai 

Ibadah (membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, Shalat Dhuha), peserta 

didik mengamalkan nilai Akhlakyaitu dengan bersalaman, sopan santun dalam 

berperilaku, serta salingmenghormati. 

Persamaan dan perbedaan: Persamaanya sama-sama membicarakan 
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kerjasama antara guru PAI dan guru BP. Adapun perbedaanya adalah ini 

membahas internalisasi nilai-nilai PAI terhadap siswa, sedangkan penelitian 

yang peneliti  lakukan membicarakan masalah Prestasi belajar PAI siwa. 

Kedua,Tesis yang ditulis oleh Angga Aris Twidyatama ,Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2010 yang berjudul Kerjasama Guru Bimbingan Konseling,Guru Pendidikan 

Agama Islam dan Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Penilaian 

Akhlak dan Kepribadian Siswa di MAN PAKEM Sleman Yogyakarta.Tesis 

ini membahas tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam, guru Bimbingan Konseling dan guru Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam penilaian akhlak dan kepribadian siswa di MAN 

PAKEM Sleman Yogyakarta.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bentuk-bentuk kerjasama yang 

dilakukan antar guru, agar dapat bertukar informasi tentang data siswa. 

Kemudian dari hasil kordinasi tersebut diserahkan kepada guru BK, untuk 

selanjutnya guru BK memberikan nilai akhlak dan kepribadian terhadap siswa 

berupa interval atau bukan berupaangka. 

Perrsamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Angga Aris 

Twidyatama dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu sama-sama 

ingin mengetahui bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh guru 

Bimbingan Konseling dengan guru Pendidikan Agama Islam. Dalam 

penelitian tersebut kerjasama yang dilakukan untuk mengetahui usaha guru 

dalam penilaian akhlak dan kepribadian siswa sedangkandalam penelitian 
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yang akan dilakukan oleh peneliti lebih kepada usaha guru dalam upaya 

internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam. 

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Machmudah, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010 dengan judul 

Kerjasama Guru Agama Islam dengan Guru Bimbingan dan Konseling dalam 

Mengatasi Perilaku Menyimpang Siswa di SMK Nusantara Weru Kabupaten 

Cirebon. Tesis ini mendiskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang 

bentuk kerjasama guru PAI dengan Guru Bimbingan Konseling dalam 

mengatasi perilaku menyimpang siswa di SMK Nusantara Weru Kabupaten 

Cirebon, sertafaktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dari 

kerjasama tersebut.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh 

guru agama dengan guru Bimbingan Konseling dalam mengatasi perilaku 

menyimpang siswa adalah dengan melakukan kerjasama yang bersifat 

kerjasama preventif dan kerjasama yang bersifat kuratif. Kerjasama preventif 

bertujuan untuk mencegah perilaku menyimpang, sedangkan kerjasama kuratif 

dilakukan untuk menyadarkan siswa yang melakukan pelanggaran atau 

perilaku menyimpang dengan menggunakan pendekatan psikologis dan 

pendekatan agama. 

Persamaan Tesis di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

yaitu sama-sama melakukan kerjasama antara guru Bimbingan Konseling 

dengan guru Pendidikan Agama Islam Akan tetapi ada perbedaan mendasar 

diantara Tesis yang dilakukan oleh machmudah dengan peneliti, yaitu jika 
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machmudah membahas mengenai upaya guru dalam mengatasi Perilaku 

menyimpang siswa, sedangkan penelitian ini akan membahas lebih khusus 

tentang kerjasama guru  Pendidikan Agama dengan guru BPuntuk 

meningkatkan prestasi belajar PAI siswa 

Keempat, Tesis yang ditulis oleh Khaidaroh Shofiya F, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas IlmuTarbiyah dan Keguruan UIN                   

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015 dengan judul Kerjasama Guru Bimbingan 

Konseling dengan Guru PAI untuk Mengatasi Kesulitan Belajar PAI Kelas 

VII MTs N Kaliangkrik Magelang Tahun Pelajaran 2014/2015.  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan kesulitan belajar PAI di Kelas VII MTsN Kaliangkrik 

Magelang. Disamping itu juga upaya kerjasama yang dilakukan oleh guru 

Bimbingan Konseling dengan Guru PAI dalam mengatasi permasalahan yang 

terjadidi sekolah tersebut.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan 

kesulitan belajar PAI bersumber dari siswa, guru dan lingkungan. Kerjasama 

yang dilakukan oleh guru BK dengan guru PAI dilakukan  Dalam bentuk 

formal informal, adapun upaya yang dilakukan keduanya                                                                                                                                                                                                                                                                        

informal, adapun upaya yang dilakukan keduanya bersifat preventif 

(mencegah), preservatif (pemeliharaan) dan kuratif (penyembuhan). 

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Khaidaroh 

Shofiya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ,yaitu sama-samaingin 

mengetahui bagaimana kerjasama yang dilakukan guru Bimbingan Konseling 
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dengan guru Pendidikan Agama Islam. Adapun perbedaan kerjasama yang 

dilakukan oleh Khaidaroh Shofiya F mengkaji tentang kesulitan belajar 

Pendidikan Agama Islam oleh peserta didik kelas VII, sedangkan dalam 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih pada meningkatkan Prestasi 

Belajar PAI siswa. 

Kelima,Tesis yang ditulis oleh Muhammad Jadid, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2016 dengan judul Internalisasi Nilai-nilai Keislaman dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII SMP IT Alam Nurul Islam 

Sleman.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep, 

mendiskripsikan dan menganalisis langkah-langkah, serta mengetahui hasil 

dari penanaman atau internalisasi nilai-nilai keislaman di SMP IT Alam Nurul 

Islam Sleman.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep internalisasi nilai-

nilai keislaman dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas VIII SMP 

IT Alam Nurul Islam Sleman adalah proses penanaman nilai-nilai keislaman 

kepada peserta didiksupaya dimengerti, dipahami, dan diterima untuk 

diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk 

melestarikan nilai-nilai agama Islam sebagai bekal beribadah kepada Allah 

SWT. Intenalisasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran pendidikan agama 

Islam kelas VIII SMPIT. 
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B. Kajian Teori  

1. Guru Pendidikan Agama Islam  

a. Hakikat Guru PAI  

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, guru didefinisikan sebagai 

orang yang dipekerjakan (profesi atau pencahariannya) mengajar. 

Menurut Jamil (2013:23) kata guru yang dalam bahasa arab disebut 

mu’allimat ustadz yang artinya orang yang pekerjaaannya mengajar 

(hanya menekankan satu sisi tidak melihat sisi lain sebagai pendidik 

dan pelatih). Mecloed sebagaimana dikutip Muhibbin Syah (2015:222) 

mengartikan guru sebagai A person whose accupation is theaching 

other, yakni seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain. 

Menurut Husnul Chotimah dalam Jamal Ma’mur Asmani 

(2012:20) mengatakan bahwa guru adalah orang yang memfasilitasi 

alih ilmu pengetahuan dari sumber belajar kepada peserta didik. 

Syarbini (2015:30) mengartikan guru ialah pendidik yang memberikan 

kepada siswa, biasanya guru adalah pendidik yang memegang mata 

pelajaran disekolah. Sedang dalam pengertian sederhana, guru adalah 

orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. guru dalam 

pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di 

tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, 

tetapi bisa juga di masjid, musolla, rumah, dan sebagainya Djamarah, 

(2016:31).  
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Disisi lain Moh Uzer Usman (2011:5) memberikan pengertian 

spesifik tentang guru yaitu sebagai jembatan atau profesi yang 

memerlukan keahlian khusus sebagai guru, dengan kata lain, pekerjaan 

ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian 

khusus melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Jadi guru 

bukanlah seseorang yang hanya bertindak mengajar di sembarang 

tempat, tetapi ditempat-tempat khusus dan juga guru berkewajiban 

mendidik siswa dengan mengabdikan dirinya untuk cita-cita mulia, 

yaitu mencapai tujuan pendidikan universal, sehingga fungsi peranan 

guru menjadi sangat berat.  

Pendidikan agama islam dalam Undang-undang RI No. 20 

Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional itu disebutkan bahwa 

“Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau 

kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. Dalam hal ini pendidikan agama Islam adalah 

pendidikan yang mengajarkan agama Islam namun juga mengajarkan 

ilmu umum yaitu dengan tujuan untuk menghormati agama lain dan 

hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan persatuan nasional Dakir dan Sardimi, (2011:31). 

Menurut Halimatussa’diyah (2020:12-13) Pendidikan Agama 

Islam adalah pendidikan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu 

berupa bimbingan dan asuhan agar nantinya setelah selesai dari 

peisindidikan itu ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan 
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ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, 

serta menjadikan ajaran Islam sebagai suatu pandangan hidupnya demi 

keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.  

Menurut Muhaimin (2012:163) PAI dibakukan sebagai nama 

kegiatan mendidikkan agama Islam. PAI sebagai mata pelajaran 

seharusnya dinamakan “Agama Islam”, karena yang diajarkan adalah 

agama Islam bukan pendidikan agama Islam. Nama kegiatannya atau 

usaha-usaha dalam mendidikkan agama Islam disebut sebagai 

pendidikan agama Islam. Kata “pendidikan” ini ada pada dan 

mengikuti setiap mata pelajaran. Pendidikan agama Islam merupakan 

salah satu bagian dari pendidikan Islam. 

Menurut Zakiah Daradjat (2013:86), pendidikan agama Islam 

adalah pendidikan dengan melalui ajaran agama Islam, pendidik 

membimbing dan mengasuh anak didik agar dapat memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam secara menyeluruh, 

serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai pandangan hidup untuk 

mencapai keselamatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. 

Pendapat yang lain mengatakan, bahwa Pendidikan Agama 

Islam dapat diartikan sebagai program yang terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 

hingga mengimani ajaran agama Islam serta diikuti tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan 
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kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan 

persatuan bangsa Alim, (2016:6). 

Hal ini sesuai dengan UU R.I. No.20/2003 pasal 37 (1): 

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:  

1) Pendidikan agama;  

2) Pendidikan kewarganegaraan;  

3) Bahasa;  

4) Ilmu Pengetahuan Alam;  

5) Ilmu pengetahuan sosial;  

6) Seni dan budaya;  

7) Pendidikan jasmani dan olahraga;  

8) Keterampilan/kejuruan; dan  

9) Muatan lokal.  

Di dalam Peraturan Pemerintah R.I. No.19/2005 pasal 6 (1) 

juga memberikan penjelasan tentang isi kurikulum pendidikan dasar 

dan menengah. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, 

dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:  

1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;  

2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;  

3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;  

4) kelompok mata pelajaran estetika; 

5) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan 

Berdasarkan UU R.I. No.20/ 2003 dan Peraturan Pemerintah 

R.I. No.19/2005 pasal 6 (1) pendidikan agama dimaksudkan untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Pendidikan 

agama (Islam) sebagai suatu tugas dan kewajiban pemerintah dalam 

mengemban aspirasi rakyat, harus mencerminkan dan menuju ke arah 
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tercapainya masyarakat pancasila dengan warna agama. Agama dan 

pancasila harus saling isi mengisi dan saling menunjang. 

Berdasarkan pengertian guru pendidikan agama Islam (PAI) 

yang telah dipaparkan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa guru pendidikan agama Islam (PAI) merupakan orang yang 

melaksanakan kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan secara sadar 

terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan pembelajaran 

(menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT). 

Serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat 

berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain guru pendidikan 

agama islam (PAI) adalah seseorang yang bertugas mengajar, 

mendidik, membimbing serta orang yang memahami tingkat 

perkembangan intelektual siswa di sekolahan dan menanamkan ilmu 

ilmu pengetahuan agama Islam dengan tujuan menyiapkan kader- 

kader islam yang mempunyai nilai-nilai keimanan. 

b. Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

Pada dasarnya peranan guru agama islam dan guru umum itu 

sama, yaitu sama-sama berusaha untuk memindahkan ilmu 

pengetahuan yang ia miliki kepada anak didiknya, agar mereka lebih 

banyak memahami dan mengetahui ilmu pengetahuan yang lebih luas 

lagi. 

Menurut Abdullah (2006:53) Peran (role) adalah perilaku yang 

sesuai dengan status seseorang. Peranan merupakan seperangkat 
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perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi 

atau kedudukan tertentu dalam masyarakat.  

Peran  utama seorang guru adalah mengajar dan mendidik 

peserta didik di sekolah. Menurut Al-Ghazali seperti yang ditulis 

Busyairi Majid memberikan tuntunan dan pedoman  bagi pendidik : 

1) Cinta kasih kepada peserta didik dan memperlakukannya seperti 

anaknya sendiri. 

2) Pendidik agar mencontoh prilaku Rasulullah. Tidak meminta upah 

dari mengajarkan ilmu dan tidak pula mengharapkan balasan atau 

ucapan terimaksih, tetapi hanya mencari keridhaan Allah SWT. 

3) Jangan alpa sedikitpun untuk menasehati murid. 

4) Mengeritik pelajar yang berbudi pekerti buruk dengan jalan sindiran, 

tidak terang-terangan, dengan jalan kasih saying dan tidak dengan 

mencaci maki. 

5) Sebagai penanggung jawab mata pelajaran, janganlah memasukkan 

kedalam jiwa pelajar sikap antipasti terhadap pelajaran lain. 

6) Guru dalam mengajar murid, disesuaikan dengan kadar daya 

pemahaman mereka, mengingat sabda Rasulullah “Kami para Nabi 

memerintahkan menempatkan manusia menurut kedudukan mereka 

dan berbicara dengan mereka sesuai dengan kadar daya pikir 

mereka”. 

7) Agar guru mengamalkan ilmunya, jangan sampai tingkah lakunya 

berlawanan dengan kata-katanya. 
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Mengingat begitu pentingnya peranan hubungan antar guru dan 

peserta didik dalam menentukan keberhasilan pembelajaran, maka 

guru dituntut untuk mampu menciptakan hubungan yang positif. Guru 

dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif agar siswa bersedia 

terlibat sepenuhnya pada kegiatan pembelajaran. Menurut Sutarsih 

(2012:5-7) Ada lima fungsi guru dalam proses pembelajaran, yaitu 

sebagai:  

1) Manajer dalam pembelajaran, seorang guru pada hakekatnya 

berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu 

dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas 

kebijaksanaan umum yang telah ditentukan. Dengan demikian guru 

bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengontrol kegiatan belajr siswa.  

2) Fasilitator, seorang guru berfungsi untuk memberikan kemudahan 

(kesempatan) kepada peserta didik untuk belajar. Guru tidak lagi 

merangkap sebagai satusatunya sumber belajar bagi peserta didik, 

namun guru berperan penting untuk dapat menunjukkan sumber-

sumber belajar lain kepada peserta didiknya.  

3) Moderator, guru bertugas mengatur, mengarahkan, mendorong dan 

mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Guru merupakan motor 

atau daya penggerak dari semua komponen pembelajran guna 

mencapi tujuan yang telah ditentukan.  
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4) Motivator, guru harus bisa memotivasi siswa, menciptakan 

lingkungan dan suasana yang mendorong siswa untuk mau belakar 

dan memiliki keinginan untuk belajar secara kontinu,  

5) Evaluator, guru bertugas mengevaluasi (menilai) proses belajar 

mengajar dan memberikan umpan balik hasil ( prestasi) belajar 

siswa, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

Heri jauhar Muchtar menyatakan sebagaimana yang dikutip 

Fathurrohman & Sulistyorini (2012:39) tugas pendidik dibagi menjadi 

dua, yaitu tugas secara umum dan khusus. Secara umum tugas 

pendidik adalah:  

1) Mujadid, yaitu sebagai pembaharu ilmu baik dalam teori maupun 

praktek sesuai dengan syariat Islam  

2) Mujtahid, yaitu sebagai pemikir yang ulung  

3) Mujahid, yaitu sebagai pejuang kebenaran. 

Sedangkan secara khusus tugas pendidik di lembaga pendidikan 

adalah sebagai berikut:  

1) Perencanaan yaitu mempersiapkan bahan, metode dan fasilitas  

2) Pelaksana yaitu pemimpin dalam proses pembelajaran  

3) Penilaian yaitu mengumpulkan data-data, menganalisis dan menilai 

keberhasilan proses belajar mengajar. 

Menurut Mursidin (2018:27) menyebutkan dua fungsi tugas 

pokok seorang guru, yaitu:  
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1) Fungsi penyucian yakni berfungsi sebagai pembersih, pemelihara, 

dan pengembang fitrah manusia. 

2) Fungsi pengajaran yakni menginternalisasikan dan 

mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai agama kepada 

manusia. Dalam hal ini, tanggung jawab pendidik adalah mendidik 

individu supaya beramal sholeh dan mendidik masyarakat untuk 

saling menasehati agar tabah dalam mengahadpi kesusahan, 

beribadah kepada allah serta menegakkan kebenaran. Tanggung 

jawab ini tidak hanya terbatas pada tanggung jawab moral guru 

terhadap anak didiknya akan tetapi lebih jauh dari itu. Pendidik 

atau guru akan mempertanggung jawabkan tugas yang 

dilaksanakannya dihadapan Allah SWT. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

guru pendidikan agama islam memiliki peranan untuk meningkatkan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan tentang agama 

Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman, dan bertakwa 

kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, manusia 

yang berkemampuan tinggi dalam kehidupan jasmaniyah dan 

rohaniyah akan menjadi masyarakat yang dapat berkembang secara 

harmonis dalam bidang fisik maupun mental, baik dalam hubungan 

antar manusia secara horizontal maupun vertikal dengan maha 

Penciptanya. Manusia yang mencapai tujuan pendidikan agama islam 
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akan dapat menikmati kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

c. Sifat-Sifat Guru Pendidikan Agama Islam 

Wahyudi (2012:14) menjelaskan bahwa agar dapat 

melaksanakan tugas dan kewajiban kependidikan islam dengan baik, 

seorang guru juga harus memiliki sifat-sifat tertentu yang dengan sifat-

sifat ini diharapkan segala tigkah laku dapat diteladani dengan baik. 

Sifat- sifat yang harus dimiliki oleh guru diantaranya: 

1) Guru harus bersifat ikhlas 

2) Guru harus bersifat sabar 

3) Guru harus senantiasa membekali diri dengan ilmu dan bersedia 

mengkaji dan mengembangkannya 

4) Guru harus mampu mengelola pesera didik, tegas dalam bertindak, 

dan meletakkan segala masalah secara proposional 

5) Guru harus bersikap adil diantara para peserta didiknya. 

Menurut Al-Ghazali dalam Samsul (2012:88) menyebutkan 

beberapa sifat guru PAI dalam pembelajaran yaitu :  

1) Sabar 

2) Bersikap tawadhu’ 

3) Senantiasa bersifat kasih sayang, tanpa pilih kasih (objektif), yaiu 

guru hendaknya menyayangi murid tanpa membedakan antara 

murid yang satu dengan lain 

4) Duduk dengan sopan, tidak riya’ atau pamer, yaitu guru harus 

senantiasa menjadi contoh bagi muridnya dalam berbagai hal 

termasuk duduk dengan sopan, tidak riya dan pamer 

5) Memiliki sifat bersahabat dengan murid- muridnya. 

6) Membimbing dan mendidik murid yang bodoh dengan cara yang 

sebaik-baiknya. Artinya guru hendaknya dapat membimbing murid 

dan menjadikan murid yang bodoh dapat bersemangat untuk 

belajar. 
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Menurut Ahmad (2015:82-83) juga menyebutkan bahwa guru 

dalam islam sebaiknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut: (a). Tenang 

(Tidak bermuka musam), (b). Pemaaf, (c). Senang memberi 

nasehat,(d). Tegas dalam perkataan dan perbuatan, etapi tidak kasar, 

(e). Menyayangi muridnya dan memperlakukan mereka seperti 

anaknya sendiri, (f). Hendaklah guru melarang muridnya berkelakuan 

tidak baik dengan cara lemah lembut bukan dengan cara mencaci 

maki, (g). Hendaklah guru mengamalkan ilmunya, jangan perkataanya 

berbeda dari perbuatannya, (h). Hendaklah guru mengajarkan masalah 

yang sesuai dengan kemampuan murid, (i). Hendaklah guru 

memperlakukan semua muridnya dengan cara adil, jangan 

membedakan murid atas dasar kekayaan atau kedudukan. 

Begitu juga An-Nahlawi yang dikutip oleh Sitiatava (2016:57-

58) menetapkan beberapa sifat bagi seorang guru, yakni:  

1) Memiliki sifat rabbani. Artinya seorang guru harus mengaitkan 

dirinya kepada Tuhan melalui ketaatan pada syariat Allah Swt,  

2) Mengajarkan ilmunya dengan sabar,  

3) Memiliki kejujuran. Artinya tang diajarkan harus sesuai dengan 

yang dilakukan,  

4) Mampu bersikap tegas dan meletakkan sesuatu sesuai dengan 

proporsinya,  

5) Memahami anak didik baik dari karakter maupun kemampuannya,  

6) Bersikap adil terhadap seluruh anak didik. 
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Al-qur’an sebagai firman Allah menjelaskan bagaimana guru 

harus orang yang memiliki ilmu yang luas dalam surat Al-Baqarah 

ayat 247 

َََوقَالََ َإِنَّ َوَبِيُُّهۡم ََٱلَُهۡم ََلًََُّللَّ َيَُكىُن َأَوَّٰى َقَالُٓىاْ ََمِلٗكۚا ََطالُىَت َلَُكۡم َبَعََث قَۡد

َبََِۡلُمۡلكَُٱ َهََۡلُمۡلكَِٲَعلَۡيَىاََووَۡحُهَأََحقُّ َّمِ َيُۡؤَتََسعَٗة ََولَۡم ََۡلَمالَِۚٱِمۡىًُ قَاَلَِإنَّ

ََٱ ََوَزاَديََُۡصَطفَٰىًَُٱَّللَّ َفِيََۥَعلَۡيُكۡم َُٱوَََۡلِجۡسِمَ ٱوَََۡلِعۡلمَِٱبَۡسَطٗة َۥيُۡؤتِيَُمۡلَكًََُّللَّ

َوََ َُٱَمهَيََشآُءۚ ِسٌعََعِليٞمََّللَّ ََوٰ
 

Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah 

mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana 

Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan 

pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang 

cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah 

memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh 

yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha 

mengetahui (Q.S. Al-Baqarah: 247)  
 

Berdasarkan berbagai pendapat tentang sifat guru tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa seorang guru PAI harus mempunyai sifat- 

sifat di atas, yaitu: sabar, tawadhu’, adil, senantiasa bersifat kasih tanpa 

pilih kasih, dan lain-lain. Oleh sebab itu sifat-sifat tersebut harus 

dimiliki pendidik agar bisa disenangi dan dicintai muridnya. Karena 

pada hakikatnya sifat pendidik sangat mempengaruhi anak dan mata 

pelajarannya. Jika sifat-sifat tersebut ada didalam pendidik maka di 

samping disenangi oleh siswanya. Siswanya juga akan meneladani 

sifat-sifatnya dan menyenangi mata pelajaran yang diampunya. 

 

2. Guru Bimbingan dan Penyuluhan  
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a. Hakikat Guru Bimbingan dan Penyuluhan  

Guru pembimbing berhubungan erat dengan adanya proses 

bimbingan. Bimbingan sendiri memiliki beberapa pengertian dasar. 

Guru pembimbing terdiri dari dua kata Guru dan Pembimbing, dari 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Guru diartikan sebagai orang yang 

pekerjaannya mengajar dan dimaknai sebagai tugas profesi. 

sedangkan kata Pembimbing, berasal dari kata Bimbing, dengan 

tambahan prefiks Pe- yang berarti orang atau pelaku pembimbingan. 

Jadi pembimbing merupakan orang yang melakukan proses 

bimbingan atau pembimbingan. 

Sedangkan arti bimbingan itu sendiri menurut Abu (2018:6) 

adalah proses pemberian bantuan kepada murid (peserta didik), 

dengan memperhatikan murid itu sebagai individu dan makhluk social 

serta memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan individu, agar 

muriditu dapat membuat tahap maju seoptimal mungkin dalam proses 

perkembangannya dan agar dia dapat menolong dirinya menganalisa 

dan memecahkan masalah-masalahnya semuanya itu demi memajukan 

kebahagiaan hidup, terutama ditekankan pada kesejahteraan mental. 

Bimbingan identik dengan pendidikan. Artinya apabila 

seseorang melakukan kegiatan mendidik berarti ia juga sedang 

membimbing. Sebaliknya apabila seseorang melakukan aktifitas 

bimbingan (memberikan pelayanan bimbingan), berarti ia juga sedang 

mendidik. Pelayanan bimbingan dan penyuluhan (BP) biasa dilakukan 
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dalam setting lembaga pendidikan (sekolah atau madrasah), keluarga, 

masyarakat, organisasi, industry, dan lain sebagainya. Disampaikan 

Tohirin, (2017:1) 

 Bimbingan dan konseling merupakan usaha membantu 

murid-murid agar dapat memahami dirinya, yaitu potensi dan 

kelemahan-kelemahan diri. Samsul, (2010: 9). Bimbingan adalah 

proses pendidikan yang teratur dan sistematik guna membantu 

pertumbuhan anak muda atas kekuatannya dalam menentukan dan 

mengarahkan hidupnya sendiri, yang pada akhirnya ia dapat 

memperoleh pengalaman– pengalaman yang dapat memberikan 

sumbangan yang berarti bagi masyarakat. disampaikan  Prayitno, 

(2014: 94)  

Dewa (2018:60) menyebutkan bahwa guru pembimbing adalah 

orang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling. Berlatar 

belakang pendidikan minimal sarjana strata satu (S1) dari jurusan 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB), Bimbingan Konseling 

(BK), atau Bimbingan Penyuluhan (BP). Mempunyai organisasi 

profesi bernama Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN), 

melalui proses sertiikasi, asosiasi ini memberikan lisensi bagi para 

konselor. Khusus bagi para guru pembimbing pendidikan bertugas 

dan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan layanan 

konseling pada peserta didik di satuan pendidikan (sering disebut guru 

BP/BK atau pembimbing). 
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Winkel dan Hastuti (2012:184) mengartikan bahwa guru 

bimbingan dan penyuluhan adalah seorang tenaga profesional yang 

memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan 

seluruh waktunya pada layanan bimbingan dan penyuluhan. Tenaga 

ini memberikan layanan-layanan bimbingan dan penyuluhan kepada 

para siswa dan menjadi konsultan bagi staf sekolah dan orang tua. 

Pengertian guru bimbingan dan konseling juga telah dijelaskan 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan penyuluhan 

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada pasal 1 

dijelaskan bahwa Guru Bimbingan dan penyuluhan adalah pendidik 

yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) 

dalam bidang bimbingan dan penyuluhan dan memiliki kompetensi di 

bidang bimbingan dan penyuluhan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa guru bimbingan dan konseling adalah tindakan yang dilakukan 

oleh tenaga profesional dalam bidang bimbingan dan konseling yang 

telah berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) 

bidang bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan 

bimbingan maupun konseling kepada para siswa, staf sekolah dan 

orang tua siswa. 

 

b. Tugas dan Fungsi Guru Bimbingan dan Penyuluhan  
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Tugas-tugas guru BP dimaksudkan agar guru BP mengetahui 

mengenai tugas-tugasnya dalam pelaksanaan bimbingan dan 

konseling. Adapun tugas-tugas guru BP konselor menurut Mugiarso 

(2019: 114) yaitu:  

1) Memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling,  

2) Merencanakan program bimbingan dan konseling,   

3) Melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling,  

4) Melaksanakan layanan pada berbagai bidang bimbingan terhadap 

sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya,  

5) Melaksanakan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan 

konseling, 

6) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling,  

7) Menganalisis hasil evaluasi,  

8) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis evaluasi,  

9) Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling, dan 

10)  Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator 

guru pebimbing.  

Secara lebih khusus konteks tugas guru BP pada jalur 

pendidikan formal khususnya jenjang sekolah menengah merupakan 

habitat yang paling subur, karena dijenjang ini guru BP dapat berperan 

secara maksimal dalam memfasilitasi peserta didik 

mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya.  
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Hanya saja, terdapat perbedaan yang khas antara peran serta 

guru BP yang menggunakan proses pengenalan diri sebagai konteks 

layanan dalam rangka menumbuhkan kemandirian mereka mengambil 

sendiri berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya yang 

berkaitan dengan pendidikan maupun tentang pemillihan, penyiapan 

diri serta kemampuan mempertahankan karir, dengan bekerja sama 

secara isi-mengisi dengan guru yang menggunakan mata pelajaran 

sebagai konteks layanan dengan menyelenggarakan pembelajaran 

yang mendidik, yaitu pembelajaran yang sekaligus berdampak 

mendidik Depdiknas, (2007: 32).  

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 Tentang 

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 3  ditegaskan 

bahwa “tugas pokok guru pembimbing adalah :  

1) menyusun program bimbingan,  

2) melaksanakan program bimbingan,  

3) mengevaluasi pelaksanaan bimbingan,  

4) analisis hasil pelaksanaan bimbingan,  

5) dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik 

yang menjadi tanggung jawabnya” .  

Selain itu menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 025O1995 Tentang Petunjuk Teknis Ketentuan 

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 5 
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dalam Iqbal (2019:75), menyebutkan bahwa tugas dari guru 

pembimbing adalah:  

1) Setiap guru pembimbing diberi tugas sekurang-kurangnya terhadap 

150 siswa  

2) Bagi sekolah yang tidak memiliki guru berlatar belakang guru 

bimbingan dan penyuluhan, maka guru yang telah mengikuti 

penataran bimbingan dan penyuluhan sekurang-kurangnya 180 jam 

dapat diberi tugas sebagai guru pembimbing. Penugasan ini bersifat 

sementara sampai guru yang ditugasi mencapai taraf bimbingan 

dan konseling sekurang-kurangnya D3 atau di sekolah tersebut 

telah ada guru pembimbing yang berlatar belakang minimal D3 

bidang bimbingan dan penyuluhan. 

3) Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling dapat 

diselenggarakan di dalam atau di luar jam sekolah. Kegiatan 

bimbingan dan konseling di luar jam sekolah sebanyak- banyaknya 

sekolah itu, atas persetujuan kepala sekolah.  

4) Guru pembimbing yang tidak memenuhi jumlah siswa yang diberi 

pelayanan bimbingan dan konseling, diberi tugas sebagai berikut:  

a) Memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah 

lain baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri. Penugasan 

dilakukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang, 

sekurang-kurangnya kepala kantor departemen pendidikan 

kebudayaan kabupatenkotamadya, atau  
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b) Melakukan kegiatan lain dengan ketentuan bahwa setiap 2 jam 

efektif disamakan dengan membimbing 8 delapan orang siswa. 

Kegiatan lain tersebut misalnya menjadi pengelola perpustakaan 

dan tugas sejenis yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Pendidikan Dasa dan Menengah. Kegiatan tersebut tidak dinilai 

lagi pada unsure penunjang, karena telah digunakan untuk 

memenuhi jumlah kewajiban siswa yang harus dibimbing.  

5) Bagi guru pembimbing yang jumlah siswa yang dibimbingnya 

kurang dari 150 siswa, diberi angka kredit secara proporsional.  

6) Bagi guru pembimbing yang jumlah siswa yang dibimbingnya 

lebih dari 150 siswa, diberi bonus angka kredit. Bonus angka kredit 

bimbingan diberikan dari butir melaksanakan program bimbingan, 

pemberian bonus angka kredit kelebihan siswa yang dibimbing 

sebanyak-banyak 75 siswa.  

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 

Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 54 butir 6 disebutkan bahwa “Beban 

kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh 

tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu paling 

sedikit 150 seratus lima puluh peserta didik per tahun pada satu atau 

lebih satuan pendidikan “.  

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru 

Pasal 54 butir 6 bahwa: Yang dimaksud dengan “mengampu layanan 
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bimbingan dan konsleing” adalah pemberian perhatian, pengarahan, 

pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 

seratus lima puluh peserta didik, yang dapat dilaksanakan dalam 

bentuk pelayanan tatap muka terjadwal di kelas dan layanan 

perseorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan yang 

memerlukan. Wibowo, 2012: 12  

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara No 03VPB2010 dan Nomor 14 Tahun 

2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan 

Angka Kreditnya Pasal 22 yaitu “Penilaian kinerja Guru bimbingan 

dan konseling konselor dihitung secara proporsional berdasarkan 

beban kerja wajib paling kurang 150 seratus lima puluh orang siswa 

dan paling banyak 250 dua ratus lima puluh orang siswa per tahun” 

. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

tugas guru BP adalah melaksanakan pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan dimulai dari menyusun program bimbingan, 

melaksanakan program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan 

bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut 

dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi 

tanggung jawabnya yaitu sekurang-kurangnya 150 peserta didik asuh 

setiap guru BP dan paling banyak 250 peserta didik asuh.  

Bagi guru BP yang memiliki peserta didik asuh kurang dari 

jumlah minimal maka guru BP diperkenankan untuk memberikan 
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pelayanan terhadap sekolah lain baik negeri maupun swasta. 

Disamping itu dalam melaksanakan tugas guru BP perlu memiliki 

kompetensi yang mendukung dalam tugas profesionalnya salah 

satunya kompetensi professional.   

Selain memiliki tugas sebagai salah satu pendidik Menurut 

Supriatna (2011: 238) guru bimbingan dan penyuluhan di sekolah juga 

memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:  

1) Membantu peserta didik mengembangkan potensi secara optimal 

baik dalam bidang akademik maupun sosial pribadi, memperoleh 

pengalaman belajar yang bermakna di sekolah, serta 

mengembangkan akses terhadap berbagai peluang dan kesempatan 

baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah  

2) Membantu guru memahami peserta didik, mengembangkan proses 

belajar mengajar yang kondusif serta menangani permasalahan 

dalam proses pendidikan  

3) Membantu pimpinan sekolah dalam penyediaan informasi dan data 

tentang potensi dan kondisi peserta didik sebagai dasar pembuatan 

kebijakan peningkatan mutu pendidikan.  

4) Membantu pendidik dan tenaga kependidikan lain dalam 

memahami peserta didik dan kebutuhan pelayanan; serta  

5) Membantu orang tua memahami potensi dan kondisi peserta didik, 

tuntutan sekolah serta akses keterlibatan orang tua dalam proses 

pendidikan.  
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Adapun fungsi guru BP konselor menurut Lesmana (2015: 93), 

yaitu:  

1) Sebagai konselor, yaitu membuat asesmen, mengevaluasi, 

mendiagnosis, dapat memberikan rujukan, menjadi pemimpin 

kelompok, memimpin kelompok pelatihan, membuat jadwal, serta 

mengingtepretasikan tes yang telah dilaksanakan  

2) Sebagai agen pengubah, yaitu guru BK dapat menganalisis sistem, 

testing, mengevaluasi segala kegiatan bimbinga dan konseling, 

merencanakan program, dapat berhubungan dengan masyarakat 

dengan baik, menjadi konsultan dalam bidangnya, dapat membela 

kliennya, dapat berpenampilan sebagai guru BK yang dapat 

diandalkan dalam menyelesaikan setiap permasalahan kliennya, 

serta memiliki jaringanhubungan dengan berbagai pihak.  

3) Sebagai agen prevensi primer, yaitu dapat menjadi pemimpin 

kelompok dalam pengajaran kepada orang tua siswa, menjadi 

pemimpin dalam berbagai pelatihan misalnya ketrampilan 

interpersonal, dapat merencanakan panduan untuk pembuatan 

keputusan pribadi dan ketrampilan pemecahan masalah.  

4) Sebagai manajer, yaitu dapat membuat jadwal kegiatan bimbingan 

dan konseling, testing, perencanaan, membuat asesmen kebutuhan, 

mengembangkan survey danatau kuesioner, mengelola tempat, dan 

menyusun serta menyimpan data dan material. 

Menurut Tohirin (2019:50) Pelayanan bimbingan dan 
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penyuluhan khususnya disekolah memiliki beberapa fungsi, 

diantaranya yaitu : 

1) Fungsi pencegahan, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah 

pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah 

yang dapat menghambat perkembangannya  

2) Fungsi pemahaman, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman 

tentang diri siswa beserta permasalahannya dan juga 

lingkungannya, oleh karena itu sendiri dan pihak-pihak yang 

membantunya (pembimbing).  

3) Fungsi pengentasan, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa dan 

membantu siswa untuk bisa menyelesaikan masalahnya  

4) Fungsi pemeliharaan, melalui fungsi ini layanan bimbingan dan 

penyuluhan memelihara segala sesuatu yang baik (positif) yang 

ada pada diri siswa, baik hal itu merupakan pembawaan maupun 

hasil- hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini.  

5) Fungsi penyaluran, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan berupaya mengenali masing-masing siswa secara 

perorangan, selanjutnya memberikan bantuan menyalurkan kearah 

kegiatan atau program yang dapat menunjang tercapainya 

perkembangan yang optimal.  
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6) Fungsi penyesuian, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan membantu terciptanya penyesuaian antara siswa 

dengan lingkungan.  

7) Fungsi pengembangan, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan 

dan penyuluhan diberikan kepada siswa untuk membantu siswa 

dalam mengembangkan keseluruhan potensinya secara lebih 

terarah.  

8) Fungsi perbaikan, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan diberikan kepada siswa untuk memecahkan masalah- 

masalah yang dihadapi siswa, bantuan yang diberikan tergantung 

kepada masalah yang dihadapi siswa. Dalam fungsi ini siswa yang 

mengalami masalah yang mendapat prioritas untuk diberikan 

bantuan, sehingga diharapkan masalah yang dihadapi siswa tidak 

akan terjadi lagi dimasa yang akan datang.  

9) Fungsi advokasi, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan adalah membantu peserta didik memperoleh 

pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang 

mendapatkan perhatian. 

c. Macam-macam Layanan Bimbingan dan Penyuluhan 

Prayitno dan Erman (2014:69) menyebutkan ada sejumlah 

layanan dalam bimbingan dan penyuluhan di sekolah diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Layanan orientasi  
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Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan 

penyuluhan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak 

lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta 

didik (terutama orang tua) memahami lingkungan (seperti sekolah) 

yang baru dimasuki peserta didik untuk mempermudah dan 

memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru 

ini.  

2) Layanan informasi  

Layanan informasi yaitu layanan bimbingan yang 

memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat 

memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik (terutama 

orang tua) dalam menerima dan memahami informasi (seperti 

informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan 

keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga, dan 

masyarakat.  

3) Layanan penempatan penyaluran  

Yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta 

didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat 

(misalnya, penempatan/penyaluran di dalam kelas, kelompok 

belajar, jurusan atau program studi, program pilihan, magang, 

kegiatan kurikuler/ekstrakurikuler) sesuai dengan potensi, bakat, 

dan minat serta kondisi pribadinya.  
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4) Layanan bimbingan belajar  

Yaitu layanan bimbingan dan penyuluhan yang 

memungkinkan peserta didik mengembangkan diri berkenaan 

dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang 

cocok dengan kecepatan dan kesulitan beelajarnya, serta berbagai 

aspek dan tujuan dan kegiatan belajar lainnya, sesuai dengan 

perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian.  

5) Layanan konseling perseorangan  

Layanan konseling perorangan yaitu layanan bimbingan 

dan penyuluhan yang memungkinkan peserta didik yang 

mendapatkan layanan langsung secara tatap muka denagn guru 

pembimbing/konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan 

permasalahannya.  

6) Layanan bimbingan kelompok  

Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan 

yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-

samamemperoleh beberapa bahan dari narasumber tertentu 

(terutama dari pembimbing konselor) yang berguna untuk 

menunjang kehidupannya sehari-hari baik untuk pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. Layanan bimbingan kelompok 

mempunyai tiga fungsi:  

a) Berfungsi informatif  

b) Berfungsi pengembangan  
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c) Berfungsi preventif dan kreatif.  

Pelayanan bimbingan kelompok memanfaatkan dinamika 

kelompok untuk mencapai tujuan pelayanan bimbingan. Agar 

dinamika kelompok yang berlangsung dalam kelompok tersebut 

dapat secara efektif bermanfaat bagi pembinaan para anggota 

kelompok, maka jumlah anggota sebuah kelompok tidak boleh 

terlalu besar, sekitar 10 orang, atau paling banyak 15 orang.  

7) Layanan konseling kelompok  

Layanan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan 

penyuluhan yang memungkinkan peserta didik memeperoleh 

kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan 

yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Dinamika kelompok 

adalah suasana yang hidup, yang berdenyut, yang berkembang 

yang ditandai dengan adanaya interaksi antarsesama anggota 

kelompok. Pelayanan konseling kelompok merupakan pelayanan 

yang diselenggarakan dalam suasana kelompok. Tujuan konseling 

kelompok, meliputi:  

a) Melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan 

banyak orang .  

b) Melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap 

teman sebayanya.  

c) Dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing 

anggota kelompok.  
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d) Mengentaskan permasalahan-permsalahan kelompok. 

Prayitno dan Erman (2014:69) menyebutkan ada sejumlah 

layanan dalam bimbingan dan penyuluhan di sekolah diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Layanan orientasi  

Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan 

penyuluhan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak 

lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta 

didik (terutama orang tua) memahami lingkungan (seperti sekolah) 

yang baru dimasuki peserta didik untuk mempermudah dan 

memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru 

ini.  

2) Layanan informasi  

Layanan informasi yaitu layanan bimbingan yang 

memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat 

memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik (terutama 

orang tua) dalam menerima dan memahami informasi (seperti 

informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan 

keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga, dan 

masyarakat.  

3) Layanan penempatan penyaluran  

Yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta 
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didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat 

(misalnya, penempatan/penyaluran di dalam kelas, kelompok 

belajar, jurusan atau program studi, program pilihan, magang, 

kegiatan kurikuler/ekstrakurikuler) sesuai dengan potensi, bakat, 

dan minat serta kondisi pribadinya.  

4) Layanan bimbingan belajar  

Yaitu layanan bimbingan dan penyuluhan yang 

memungkinkan peserta didik mengembangkan diri berkenaan 

dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang 

cocok dengan kecepatan dan kesulitan beelajarnya, serta berbagai 

aspek dan tujuan dan kegiatan belajar lainnya, sesuai dengan 

perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian.  

5) Layanan konseling perseorangan  

Layanan konseling perorangan yaitu layanan bimbingan 

dan penyuluhan yang memungkinkan peserta didik yang 

mendapatkan layanan langsung secara tatap muka denagn guru 

pembimbing/konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan 

permasalahannya.  

6) Layanan bimbingan kelompok  

Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan 

yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-

samamemperoleh beberapa bahan dari narasumber tertentu 

(terutama dari pembimbing konselor) yang berguna untuk 
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menunjang kehidupannya sehari-hari baik untuk pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. Layanan bimbingan kelompok 

mempunyai tiga fungsi:  

a) Berfungsi informatif  

b) Berfungsi pengembangan  

c) Berfungsi preventif dan kreatif.  

Pelayanan bimbingan kelompok memanfaatkan dinamika 

kelompok untuk mencapai tujuan pelayanan bimbingan. Agar 

dinamika kelompok yang berlangsung dalam kelompok tersebut 

dapat secara efektif bermanfaat bagi pembinaan para anggota 

kelompok, maka jumlah anggota sebuah kelompok tidak boleh 

terlalu besar, sekitar 10 orang, atau paling banyak 15 orang.  

7) Layanan konseling kelompok  

Layanan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan 

penyuluhan yang memungkinkan peserta didik memeperoleh 

kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan 

yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Dinamika kelompok 

adalah suasana yang hidup, yang berdenyut, yang berkembang 

yang ditandai dengan adanaya interaksi antarsesama anggota 

kelompok. Pelayanan konseling kelompok merupakan pelayanan 

yang diselenggarakan dalam suasana kelompok. Tujuan konseling 

kelompok, meliputi:  

a) Melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan 
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banyak orang .  

b) Melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap 

teman sebayanya.  

c) Dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing 

anggota kelompok.  

d) Mengentaskan permasalahan-permsalahan kelompok. 

 

3. Prestasi Belajar PAI 

a. Hakikat Prestasi Belajar PAI 

Pengertian prestasi belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) 

akan dikemukakan satu persatu dari kata-kata yang menyusunnya. 

Prestasi Belajar Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, 

yaitu “prestasi” dan “belajar”. Pada setiap kata tersebut memiliki 

makna tersendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi 

adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, 

dan sebagainya). Prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh 

karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Kemudian dalam 

bahasa Indonesia prestasi yang berarti hasil usaha. Istilah prestasi 

belajar (achievement) berbeda dengan hasil belajar (learning 

outcome).  

Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek 

pengetahuan sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan 

watak peserta didik disampaikan  Rosyid, (2019:5-6). Menurut Sutiah 
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(2020:72) prestasi belajar adalah tingkatan keberhasilan peserta didik 

dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam 

bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes, mengenai sejumlah materi 

tertentu. Prestasi belajar dapat ditunjukkan dengan penilaian ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.  

1) Ranah Kognitif Ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar 

berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. 

Ranah kognitif mencakup enam kategori. 

2) Ranah Afektif Ranah Afektif berorientasi pada nilai dan sikap. 

Ranah afektif dibagi menjadi lima kategori. 

3) Ranah Psikomotorik Ranah psikomotorik menunjukkan adanya 

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, 

manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Ranah psikomotorik 

menjadi tujuh kategori. 

Menurut Tirtonegoro (2011:43) prestasi belajar adalah 

penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil 

yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. 

Sedangkan menurut Tohirin (2016:151) prestasi belajar adalah apa 

yang dicapai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar. 

Dengan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam adalah suatu hasil yang telah dicapai 

(dilakukan) oleh peserta didik setelah adanya aktifitas belajar mata 
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pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang telah ditetapkan di 

sekolah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan pula. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Terdapat beberapa hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi 

pencapaian prestasi belajar. Menurut Slameto (2013:54), faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua, 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang 

ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern 

adalah faktor yang ada di luar individu. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat diketahui bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sebagai berikut:  

1) Faktor Intern  

Dalam faktor intern ada 3 hal, yaitu:  

a) Faktor jasmaniah dibagi menjadi dua, yaitu:  

(1) Kesehatan, sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan 

beserta bagian-bagiannya/ bebas dari penyakit 

(2) Cacat tubuh, sesuatu yang menyebabkan kurang baik/ 

kurang sempurna mengenai tubuh/ badan. 

b) Faktor psikologis  

Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

antara lain adalah inteligensi, perhatian, minat, bakat, 

kematangan, kecakapan, sikap, kebiasaan, motivasi, disiplin 

dan partisipasi.  
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c) Faktor kelelahan  

Kelelahan bisa berupa kelelahan jasmani maupun kelelahan 

rohani.Agar siswa dapat belajar dengan baik sehingga hasil 

atau prestasinya memuaskan, harus dihindari jangan sampai 

terjadi kelelahan dalam belajarnya.  

2) Faktor Ekstern  

Faktor ekstern juga dibagi menjadi tiga faktor, yaitu:  

a) Faktor keluarga siswa yang belajar akan menerima pengaruh 

dari keluarga berupa cara orangtua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi 

keluarga.  

b) Faktor sekolah faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini 

mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran 

dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode 

belajar dan tugas rumah.  

c) Faktor masyarakat, pengaruh ini terjadi karena keberadaan 

siswa dalam masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat, 

mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat, 

yang semuanya mempengaruhi belajar. 

Menurut Muhibbin Syah (2017 :144), secara global faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dapat dibedakan 

menjadi :  
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1) faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan atau 

kondisi jasmani dan rohani siswa meliputi,  

a) aspek psikologis antara lain: tingkatecerdasan siswa, sikap 

siswa, bakat siswa, minat siswa dan motivasi siswa  

b) aspek fisiologis antara lain: kondisi fisik, kesehatan jasmani, 

dan kondisi panca indera.  

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni lingkungan 

disekitar siswa meliputi :  

a) Lingkungan sosial antara lain: guru, keluarga, staf 

administrasi, dan teman sekelas 

b) Lingkungan non sosial antara lain: kondisi gedung sekolah, 

rumah tempat tinggal keluarga siswa, alat-alat belajar, kedaan 

cuaca dan waktu belajar yang digunakan  

3) Faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiaan pembelajaran materi-materi pelajaran. 

Menurut Arden N fransen Sumadi Suryabrata, (2016 : 236) 

faktofaktor psikologis yang mempengaruhi seseorang untuk belajar 

adalah :  

1) Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih 

luas  

2) Adanya sifat yang kreatif yang ada pada sifat manusia dan 

keinginan untuk selalu maju  
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3) Adanya keinginan untuk mendapat simpatik dari orang tua, guru 

dan teman- teman  

4) Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan dengan usaha 

yang baru, baik kooperatif maupun kompetisi  

5) Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai 

pelajaran  

Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari pada 

belajar. Wasty Soemanto (2016:113–121), mengemukakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar terdiri dari tiga hal 

yaitu faktor stimuli, faktor metode belajar, dan faktor individual.  

1) Faktor stimuli belajar yaitu panjangnya bahan pelajaran, kesulitan 

bahan pelajaran, beratnya bahan pelajaran, berat ringannya tugas, 

dan suasana lingkungan eksternal.  

2) Faktor–faktor metode belajar yaitu kegiatan berlatih dan praktik 

over learning atau drill, prestasi selama belajar, pengenalan 

tentang hasil–hasil belajar, belajar dengan keseluruhan, dan 

dengan bagian–bagian, penggunaan modal indra, penggunaan 

dalam belajar, bimbingan dalam belajar, kondisi–kondisi intensif.  

3) Faktor–faktor individual yaitu kematangan, faktor usia, 

kronologis, faktor perbedaan jenis kelamin, pengalaman 

sebelumnya, kapasitas mental , kondisi kesehatan jasmani, kondisi 

kesehatan rohani, dan motivasi. 

c. Fungsi Prestasi Belajar 
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Sepanjang rentang kehidupannya, manusia pasti mengejar 

suatu prestasi atau hasil dari usaha yang telah dilakukannya. sesuai 

dengan tingkat kemampuan masing-masing. Mengejar sesuatu yang 

akan memberikan kepuasan tertentu pada diri manusia. Baik prestasi 

dalam pekerjaan, maupun prestasi dalam bidang akademik, khususnya 

yang berada di lingkungan sekolah. Prestasi tersebut tentunya mampu 

memberi manfaat bagi yang meraihnya.  

Adapun fungsi dari prestasi belajar menurut Zainal Arifin, 

(2015:3) yaitu:  

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai anak didik.  

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu.  

3) Prestasi belajar sebagai informasi dalam inovasi pendidikan.  

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan.  

5) Prestasi belajar sebagai indikator terhadap daya serap (kecerdasan) 

anak didik.  

 

Zainal Arifin (2015:4) juga mengemukakan kegunaan prestasi 

belajar diantaranya :  

1) Sebagai umpan balik bagi pendidik dalam mengajar.  

2) Untuk keperluan diagnostik.  

3) Untuk keperluan bimbingan dan penyuluhan.  

4) Untuk keperluan penempatan dan penjurusan.  

5) Untuk menentukan isi kurikulum.  

6) Untuk menentukan kebijaksanaan sekolah.  

 

Mengingat betapa pentingnya fungsi dan kegunaan dari prestasi 

belajar, maka siswa diharapkan untuk selalu berusaha mencapai 

prestasi belajar yang seoptimal mungkin. 

C. Kerangka Berpikir 
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Menurut S. Nasution pertasi belajar adalah : “kesempurnaan yang 

dicapai seorang dalam berfikir, merasa dan berbuat.” Prestasi belajar 

dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni :  kognitif, afektif dan 

psikomotor. Sebaiknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang 

belum mampu memenuhi target dalam tiga kritaria tersebut. Salah satu factor 

ekstrem yang dapat mempengaruhi belajar adalah keadan sekolah. Keadaan 

sekolah ini meliputi cara pennyajian pelajaran dan kurikulum. Ketauladanan 

dan profesionalisme guru yang kurang baik akan mempengaruhi prestasi 

belajar. 

Pelayanan bimbingan penyuluhan disekolah merupakan bagian yang 

integral dari program pendidikan, karena sebagian besar dari masalah yang 

dihadapi peserta idik bersumber dari tuntutan belajar disekolah yang 

dipengaruhi oleh lingkungannya, maka par pembimbing atau konseler haus 

mengenal bidang pendidikan secara konkrit dan menyeluruh. Karena 

bimbingan konseling merupakan proses yang bermakna serta merupakan suatu 

kegiatan yang berkesinambungan melalui tahapan yang sistematis dan 

berencana mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan. 

Disamping guru BP, guru agama juga memiliki peranan yang sangat 

penting dalam pendidikan, sebagaimana ketahui guru agama juga memiliki 

peranan yang sangat penting dalam pendidikan, sebagai ketahui guru agama 

dituntut untuk bisa menjaga perasaan siswanya, mampu memberikan 

pendidikan agama islam secara tepat, mampu mendorong siswanya mencapai 

tujuan, menegur dan menilai hasil belajar. 
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Bentuk diagram bertujuan menjelaskan secara garis besar pola substansi 

penelitian yang akan di laksanakan. Kerangka pikir dibuat berdasarkan 

pertanyaan penelitian (research question), dan mempresentasikan suatu 

himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep atau 

variabel tersebut. 
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                               Gambar 2.1. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi Masalah : 

1) Siswa kurang 

memperhatikan guru 

waktu diterangkan. 

2) Siswa kurang tertarik 

mengikuti penjelasan guru 

3) Siswa guyon sendiri 

4) Siswa kurang aktif 

mengikuti kegiatan belajar 

mengajar 

5) Prestasi siswa masih belum 

menggembirakan  

 

Dampak yang 

timbul : 

Prestasi belajar 

PAI 60 % 

masih belum 

sesuai dengan 

harapan 

Teori untuk 

mengatasi 

masalah adalah : 

Kerasama antara 

guru PAI dan 

guru Bimbingan 

Penyuluhan 

Harapanya adalah :  
Adanya peningkatan 

Prestasi belajar PAI siswa 
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BAB III 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Profil SMK Sultan Agung Ngawen Blora 

1. Sejarah SMK Sultan Agung  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sultan Agung Ngawen Blora 

adalah sekolah menengah kejuruan yang didirikan pada 4 September 2013 

oleh Yayasan Sultan Agung Ngawen, telah memperoleh Izin Bupati No. 

420/2330/2013 dan Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olah 

Raga Kabupaten Blora No. 423/211/2013. beralamat di Jl. Sukolilo 

No.km. 05, Warudoyong, Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58254 

SMK Sultan Agung Ngawen Blora berdiri di atas lahan seluas 

6.245 m2. Membuka 2 Kompetensi keahlian yaitu Teknik Kendaraan 

Ringan Otomotif (TKR) dan Tata Busana (TB). Pada awal berdiri tahun 

pelajaran 2013/2014 jumlah siswa 20 anak TKR dan saat ini tahun 

pelajaran 2019/2020 berjumlah 291 siswa TKR dan TB. 

SMK Sultan Agung Ngawen  awal berdiri dipimpin oleh Bapak 

Drs. H. Chosyi’in dengan  mengedepankan pendidikan yang disiplin, 

menyenangkan dan berakhlaqul karimah. Alhamdulillah SMK Sultan 

Agung Ngawen sejak awal berdiri telah mampu memperoleh tempat di 

hati semua kalangan masyarakat Ngawen dan sekitarnya sehingga tiap 

tahun siswanya semakin bertambah.. Semoga SMK Sultan Agung Ngawen 

di masa yang akan datang semakin maju dan sukses, aamiin. 
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2. Profil SMK Sultan Agung 

Adapun profil SMK Sultan Aguang Ngawen Blora disajikan pada 

uraian di bawah ini: 

Nomor Statistik Sekolah/ NPSN :  4020 3161 4041/ 69787205 

Nama Sekolah : SMK Sultan Agung 

Kompetensi Keahlian : -Teknik Kendaraan Ringan Otomotif  

-Tata Busana 

Alamat  : Jl. Raya Sukolilo Km. 0,5 RT. 01 RW. 07 

Kelurahan : Ngawen 

Kecamatan : Ngawen 

Kabupaten : Blora 

Provinsi : Jawa Tengah 

KodePos : 58254 

No. Telp. : (0296) 4319536 

Email :  smk.sultanagung.ngawen@gmail.com 

Tahun Sekolah Dibuka : 2013 

Status Sekolah : Swasta 

WaktuPenyelenggaraan : Pagi 

TempatPenyelenggaraanPraktik : Sekolah sendiri 

SK Pendirian SMK Sultan Agung : 420 / 2330 / 2013 

SuratIzinOperasional : 423 / 211 / 2013 

AktePendirian : No. 117 tanggal 28 Januari 2021 

KelompokYayasan : LP Ma’arif NU. 
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3. Visi, Misi dan Tujuan  

Setiap lembaga pendidikan pastinya memiliki visi dan misi yang 

ingin dicapai lembaga tersebut, begitupun dengan SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora mempunyai visi, misi yang ingin dicapai. SMK Sultan 

Agung Ngawen Blora . 

Adapun visi dan misi yang sudah disepakati dan ingin dicapai oleh 

semua warga sekolah, baik dari pihak yayasan, Kepala Sekolah, dan 

semua steak holder yang terlibat dalam menjalankan Visi dan Misi. 

Adalah ssebagai berikut : 

”Terwujudnya tamatan yang beriman, cerdas, produktif, 

professional, dan kompetitif di era globalisasi”. 

Adapun Misi SMK Sultan Agung adalah : 

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas spiritual, akademik, 

dan cerdas memanfaatkan peluang usaha.  

2. Menghasilkan sumber daya manusia yang produktif dalam setiap 

pekerjaannya.  

3. Menghasilkan sumber daya manusia yang professional dan mampu 

bersaing di era globalisasi.  

4. Memberikan layanan yang optimal bagi siswa dan masyarakat melalui 

diklat yang berstandar nasional. 

5. Menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif sesuai dengan 

perkembangan teknologi masyarakat industry. 
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Strategi SMK Sultan Agung 

1. Melaksanakan tata tertib, jadwal pelajaran yang telah disusun sesuai 

dengan kurikulum.  

2. Mengadakan serta mengerjakan administrasi sekolah, kelas dengan 

benar dan sesuai dengan kebutuhan.  

3. Memprogramkan kegiatan sekolah, kelas dalam kurun waktu jangka 

pendek, menengah, dan panjang.  

4. Memberdayakan kegiatan MGMP dan KKKS.  

5. Mengadakan studi banding dalam kegiatan ekstra kurikuler dengan 

sekolah yang lebih maju.  

6. Mempersiapkan materi bahasan untuk dijadikan tugas siswa dalam 

kegiatan ko kurikuler.  

7. Memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi.  

8. Meningkakan kesejahteraan bagi pengabdi pendidikan. 

9. Meningkatkan hubungan yang harmonis antara sekolah, masyarakat 

dan pemerintah setempat.  

10. Menciptakan kekeluargaan yang nampak, di lingkungan tempat 

kedinasan.  

11. Menciptakan lingkungan yang sehat dan asri.  

12. Melaksanakan norma-norma susila dan akhlaqul karimah dalam 

memantaBPan ketaqwaan terhadap Allah SWT. 
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4. Data Guru SMK Sultan Agung  

Guru merupakan tenaga pendidik yang akan menghasilkan anak 

didik berkualitas dengan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak 

didik. Oleh karena itu, peran guru sangatlah penting untuk pembangunan 

nasional bangsa Indonesia serta melahirkan generasi-generasi yang 

berkualitas untuk masa depan. Demikian halnya dengan SMK Sultan 

Agung Ngawen Blora guru menjadi hal yang penting untuk meningkatan 

kualitas pembelajaran. 

Tabel 3.1. Data Guru SMK Sultan Agung Ngawen Blora 

No Nama JK Status Kep Jenis PTK 

1 Adhi Pradana L GTY/PTY Guru Mapel 

2 Agus Budiarso L GTY/PTY Guru Mapel 

3 Arif Ulin Nuha L GTY/PTY Guru Mapel 

4 Bagus Suprihanto L GTY/PTY Guru Mapel 

5 Chosyi'in L GTY/PTY Guru Mapel 

6 Eli Masykuroh P GTY/PTY Guru Mapel 

7 Eli Sumarti Laili P GTY/PTY Guru Mapel 

8 Ellysa Risnawati P GTY/PTY Guru Mapel 

9 Emy Susilowati P GTY/PTY Guru Mapel 

10 Khoironi Taufik Bayu P L GTY/PTY Guru Mapel 

11 Machfudz Bayu Pradana L GTY/PTY Guru Mapel 

12 Mahmud Ansori L GTY/PTY Guru Mapel 

13 Maria Ulfa P GTY/PTY Guru Mapel 

14 Muhamad Nurfuadi L GTY/PTY Guru Mapel 

15 Muhammad Amin Raiz L GTY/PTY Guru BP 

16 M Choiru Miftahil Huda L GTY/PTY Guru Mapel 

17 Octavia Lina Dwi Hariani P GTY/PTY Guru Mapel 

18 Ridlo Utomo L Guru Honor  Guru Mapel 

19 Shinta Risdi Putriani P GTY/PTY Guru Mapel 

20 Siti Mukarromah P GTY/PTY Guru Mapel 

 

Guru di SMK Sultan Agung Ngawen Blora  memilki satu kesatuan 

peran dan fungsi yang tak terpisahkan, antara kemampuan mendidik, 
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membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan tersebut 

merupakan kemampuan integrativ, yang satu sama lain tak dapat 

dipisahkan dengan yang lain. 

Berikut ini beberapa peran guru SMK Sultan Agung Ngawen Blora 

diantaranya: 

1. Sebagai Educator merupakan peran yang utama dan terutama. Peran 

ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik, sebagai role model, 

memberikan contoh dalam hal sikap dan perilaku, dan membentuk 

kepribadian peserta didik.  

2. Sebagai manager, pendidik memiliki peran untuk menegakkan 

ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, 

memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di 

sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh warga 

sekolah.  

3. Sebagai administrator, guru memiliki peran untuk melaksanakan 

administrasi sekolah, seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar 

nilai, buku rapor, administrasi kurikulum, administrasi penilaian dan 

sebagainya. Bahkan secara administrative para guru juga sebaiknya 

memiliki rencana mengajar, program smester dan program tahunan, 

dan yang paling penting adalah menyampaikan rapor atau laporan 

pendidikan kepada orang tua siswa dan masyarakat.  

4. Peran guru sebagai supervisor terkait dengan pemberian bimbingan 

dan pengawasan kepada peserta didik, memahami permasalahan yang 
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dihadapi peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan 

proses pembelajaran, dan akhirnya memberikan jalan keluar 

pemecahan masalahnya.  

5. Peran sebagai leader bagi guru lebih tepat dibandingkan dengan peran 

sebagai manager. Karena manager bersifat kaku dengan ketentuan 

yang ada. Dari aspek penegakan disiplin misalnya, guru lebih 

menekankan disiplin mati. Sementara itu, sebagai leader guru lebih 

memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta 

didik. Dengan demikian, disiplin yang telah ditegakkan oleh guru dari 

peran sebagai leader ini adalah disiplin hidup.  

6. peran sebagai innovator, seorang guru harus memiliki kemauan belajar 

yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya 

sebagai guru. Tanpa adanya semangat belajar yang tinggi, mustahil 

bagi guru dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Adapun peran sebagai 

motivator terkait dengan peran sebagai educator dan supervisor. Untuk 

meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi, siswa perlu 

memiliki motivasi yang tinggi, baik motivasi dari dalam dirinya sendiri 

(intrisik) maupun dari luar (ekstrinsik), yang utamanya berasal dari 

gurunya sendiri 

5. Data Siswa SMK Sultan Agung  

Belajar merupakan suatu aktifitas yang dilakukan seseorang yang 

menyebaBPan adanya perubahan tingkah laku di bidang pengetahuan, 
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keterampilan, kebiasaan, kegemaran dan sikap. Belajar merupakan 

pekerjaan yang cukup berat yang menuntut sikap kritis dan kemampuan 

intelektual yang hanya dapat diperoleh dengan praktik langsung. Demikian 

halnya di SMK Sultan Agung Ngawen Blora dimana pembelajaran 

dilakukan oleh semua siswa dengan melakukan praktek langsung sesuai 

dengan jurusan keahlian masing-masing. 

Tabel 3.2. Data Siswa SMK Sultan Agung 

 

6. Prestasi Akademik dan Non Akademik  

Dunia sekolah tidak melulu soal belajar di kelas dan segala macam 

kegiatan akademik. Kamu akan bertemu dengan banyak kegiatan non-

akademik yang juga bisa mengantarkanmu meraih prestasi. Seperti 

kehidupan yang harus selalu seimbang, saat sekolah nanti kalian harus bisa 

menyeimbangkan antara prestasi akademik dengan prestasi non-akademik, 

seperti yang ditunjukkan oleh para siswa di SMK Sultan Agung. Kegiatan 

non-akademik adalah hal yang tidak berhubungan dengan hal akademis 

atau segala hal diluar kegiatan formal pembelajaran. Jadi, prestasi non-

akademik adalah prestasi yang dicapai oleh lembaga sekolah atau siswa 

melalui berkegiatan, berorgansisasi, dan juga bersosialisasi dengan orang 

lain atau pihak lain. Prestasi ini biasanya didapat melalui keikutsertaan 
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dalam kegiatan organisasi, ekstrakurikuler, atau lomba-lomba di bidang 

non-akademis yang diadakan oleh sekolah, instansi, lembaga resmi, 

ataupun komunitas. Prestasi non-akademik di organisasi EDS (English 

Debat School) SMK Sultan Agung Ngawen Blora adalah: 

1. Juara 3 debat Bahasa Inggris dalam Lomba Bakat Online tingkat jawa 

tengah 

2. Juara harapan 1 puisi Bahasa Inggris East Java English 

Competition 2018 

3. Juara harapan 1 pidato East Java English Competition 2018 

4. Juara 3 pidato Bahasa Inggris se-jateng di Universitas Negeri 

Semarang 

5. Juara 1 presenter School Contest radar Semarang 

6. Juara 2 debat Bahasa Inggris se-karesidenan Pati 

Prestasi non-akademik di bidang olahraga (Ekstrakurikuler 

Olahraga) 

1. Juara 3 karate Piala Gubernur Jatim 2020 

2. Juara 2 Karate pada kategori Kumite +48 kg tahun 2018 

3. Juara 3 Karate Kategori Kumite +48 kg tahun 2018 

4. Juara 4 futsal Rajawali Cup 2018 

5. Juara 2 futsal Petra Cup 2016 

6. Juara 2 Sepak Takraw Karesidenan Semarang 2017 

Prestasi non-akademik di bidang seni (Ekstrakurikuler Seni) 

1. Juara  2 musik akustik milad SMA Muhamadiyah 2018 
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2. Juara 3 vokal grup di Kabupaten Blora   2019 

3. 50 besar Bintang Radio Jawa Tengah 

7. Sarana dan Prasarana  

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, suatu lembaga 

pendidikan sudah tentu memerlukan fasilitas yang memadai dalam rangka 

melancarkan proses pendidikan, baik itu fasilitas berupa fisik maupun non 

fisik. Sehingga untuk menjadi lembaga pendidikan yang baik secara 

kualitas tuntunan atau fasilitas yang lengkap atau memadai dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan anak didik menjadi hal yang tak bisa diabaikan. 

Sarana dan persamaan merupakan suatu alat untuk media yang menunjang 

untuk keberhasilan dalam lembaga. Demikian pula pada lembaga 

pendidikan selain menjadi daya tarik bagi masyarakat juga menjadi 

motivasi bagi siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditentukan. 

berikut sarana dan prasarana di SMK Sultan Ageng Ngawen Blora. 

Tabel 3.3. Sarana Prasarana SMK Sultan Ageng 

No Sarana dan Prasarana Jumlah Keadaan 

1 Kantor Kepala  1 Baik 

2 Ruangan Guru  1 Baik 

3 Ruang TU  1 Baik 

4 Ruang BP/BK / BK  

 

1 Baik 

5 Ruangan Kelas  12 Baik 

6 Ruangan Lab. Komputer  1 Baik 

7 Ruang Kesenian  1 Baik 

8 Ruang Bengkel  1 Baik 

9 Ruang Ketrampilan  1 Baik 

10 Koperasi  

 

1 Baik 

11 Perpustakaan  1 Baik 

12 Kamar Mandi Guru  1 Baik 

13 Kamar Mandi Siswa  4 Baik 
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14 Tempat Parkir  1 Baik 

15 Gudang 1 Baik 

16 Aula 1 Baik 

 

B. Hasil Penelitian  

1. Bentuk Kerjasama yang dilakukan Guru PAI dan guru BP dalam 

meningkatkan  prestasi belajar PAI siswa di SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora, Jawa Tengah. 

Guna mengetahui bentuk-bentuk kerjasama guru PAI dan Guru BP 

dalam  meningkatkan prestasi belajar PAI siswa di SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang bersifat 

terstruktur supaya peneliti lebih mudah dan terarah dalam melakukan 

wawancara pada setiap informan. Hal ini berdasarkan pedoman 

wawancara yang telah dibuat sebelumnya. 

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh guru PAI dengan guru 

bimbingan dan penyuluhan dalam melakukan kerjasama untuk 

meningkatkan prestasi belajar PAI siswa di SMK Sultan Agung Ngawen 

Blora. Bagaimana bentuk kerjasama yang sudah dilakukan di madrasah 

oleh guru BP dan guru mata pelajaran PAI dapat peneliti ketahui dari hasil 

wawancara yang diungkapkan berikut ini. 

a. Koordinasi 

Dengan adanya koordinasi  ini diharapkan  akan memudahkan 

kedua belah pihak yaitu antara guru BP dan guru mata pelajaran PAI 

untuk memecahkan masalah yang terjadi pada siswa.Adapun bentuk 

koordinasi yang dilakukan oleh guru PAI dan guru BP antara lain : 
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1) Koordinasi interen Guru PAI dan Guru BP Terkait Prestasi 

Belajar PAI siswa. 

Dalam hal ada persoalan terkait dengan prestasi belajar siswa, 

guru PAI akan mendatangi guru BP untuk diajak diskusi guna 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siwa terkait dengan 

persoalan belajar. Hal ini dapat kita kita lihat dari hasil diskusi 

berikut ini. 

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh guru BP dan guru mata 

pelajaran PAI yaitu seperti halnya konsultasi, diskusi dimana 

guru PAI mendatangi guru BP, dengan memberikan laporan 

mengenai masalah siswa, pernah saya dapati laporan tentang 

siswa sulit melaksanakan tugas dan remidian di mata pelajaran 

PAI, setelah itu saya mengidentifikasi masalah yang terjadi 

pada diri siswa, sehingga dia sulit dan tidak bisa mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Jadi kita 

komunikasikan ada feedback ada umpan baliknya terhadap 

guru mata pelajaran PAI, guru itu tidak cuma memberikan dan 

memasrahkan tidak. Kami itu sama-sama memberikan output 

dan outcome jadi guru PAI dapat informasi berupa 

kekurangan-kekurangan yang dimiliki siswa dan saya bisa 

mengidentifikasi berdasarkan laporan dari guru mata pelajaran 

seperti itu. Terkadang pula guru BP memanggil guru mata 

pelajaran PAI untuk membantu memaksimalkan pelayanan 

bimbingan dan konseling terhadap siswa, dan juga seperti 

halnya sharing dan obrolan-obrolan santai mengenai 

permasalahan yang ada di madrasah yang berhubungan dengan 

permasalahan siswa, ya meskipun obrolan tersebut tidak 

dilakukan secara formal (wawancara/Amin 

Rais/BP/2/Juni/2021) 
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Gambar 3.1 

Diskusi guru PAI dan  guru BP 

SMK Sultan Agung Ngawen Blora 

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan diatas, bahwa guru PAI SMK 

Sultan  

Agung Ngawen Blora dengan guru BP melakukan diskusi 

membahas tentang prestasi belajar PAI di semua kelas pada program 

keahlian masing-masing. bentuk kerjasama ini dibernakan dalam 

wawancara dengan guru PAI. Sebagaimana halnya pertanyaan 

peneliti kepada guru mata pelajaran PAI, dan berikut penjelasannya: 

iya memang kami guru PAI ada kerjasama dengan guru BP 

maupun guru yang lain dan bentuk kerjasamanya misalnya 

seandainya ada guru yang tidak hadir bisa di gantikan oleh 

guru piket dengan catatan bahwa guru yang tidak hadir tadi 

khususnya guru PAI memberikan tugas dan tugas tersebut 
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diberikan di kelas jadi terjadilah sebuah kerjasama diantara 

guru mata pelajaran PAI dengan guru piket, kemudian khusus 

dengan guru PAI adalah kerjasama dalam penangan anak yang 

bermasalahan dalam belajar maupun dalam masalah 

kedisiplinan serta anak yang selalu ada permasalahan di kelas 

maupun dilingkungan sekolah. (wawancara/Ahmad 

Anshori/PAI/3/Juni/2021) 

. 

 

Kerjasama ini terbentuk agar guru BP dengan mudah 

mengetahui keaktifan siswa di kelas dan masalah apa yang sering 

terjadi di kelas kususnya prestasi belajar. Dengan mengetahui 

masalah yang sering terjadi pada siswa, guru BP akan dengan mudah 

memberikan bantuan ketika ada bimbingan klasikal di kelas. 

Bimbingan yang terjadi dikelas ini sudah terstruktur dari pihak 

sekolah. 

Dalam kerjasama antara guru BP dan guru mata pelajaran PAI 

ada beberapa bentuk-bentuk kerjasama. Ini dijelaskan oleh guru BP 

SMK Sultan Agung Ngawen Blora: 

Kerjasama yang terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora 

tidak hanya dari guru BP ke guru mata pelajaran PAI saja, 

tetapi juga ke mata pelajaran lainnya. Untuk itu bentuk-bentuk 

kerjasama secara umumnya yang lebih sepesifik ke guru mata 

pelajaran PAI adalah yang Pertama bentuk diadakannya 

bimbingan kelompok secara bergiliran di kelas X-XI-XII yang 

sebelumnya guru BP sudah mendapatkan laporan dari wali 

kelas bahwa siswa dikelas X-XI-XII kami selaku guru BP 

melakukan pemberian motivasi pada setiap memasuki kelas 

maupun bertemu langsung kepada siswa dengan begitu siswa 

akan lebih termotivasi untuk meningkatkan belajarnya agar 

nilainya bisa meningkat secara berkelanjutan 

(wawancara/Amin Rais/BP/2/Juni/2021). 
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2) Koordinasi Guru PAI dan Guru BP  dengan Wali Kelas Terkait 

Prestasi Belajar PAI siswa. 

Untuk menambah informasi agar lebih valid, selain wawancara 

dengan guru BP, peneliti juga mewawancarai wali kelas dengan 

pertanyaan yang sama. Berikut penjelasannya: 

iya benar. memang guru BP dan guru PAI banyak melakukan 

kerjasama kerjasama dalam menangani beberapa siswa yang 

bermasalah baik bermasalah pada aspek prestasi maupun 

kenakalan, Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk kegiatan 

yang dilakukan perorangan atau kelompok dan didalamnya 

terdapat aktifitas tertentu yang sudah terarah dengan tujuan 

bersama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam hal 

ini adalah perbaikan siswa (wawancara/Maria 

Ulfa/WKLS/4/Juni/2021) 

 

 
 

Gambar 3.2 

Diskusi  Guru PAI dengan salahsatu wali kelas 

SMK Sultan Agung Ngawen Blora 
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3) Koordinasi Guru PAI dan Guru BP  dengan Kepala Sekolah 

Terkait Prestasi Belajar PAI siswa. 

Agar lebih terarah dan sesuai dengan visi misi sekolah dalam 

pembinaan kepada siswa SMK sultan Agung, maka guru PAI dan 

guru BP dalam meningkatkan prestasi belajar di SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora juga minta arahan dari kepala sekolah. 

Hal ini dibenarkan oleh kapala sekolah sebagaimana dalam 

pernyataan wawancaranya sebagaimana berikut : 

Ada beberapa kerjasama yang dilakukan guru PAI dan guru 

BP di sekolah ini diantaranya kerjasama dalam menangani 

siswa yang mengalami keterlambatan belajar, kemudian 

kerjasama dalam menangani siswa yang mengalami masalah 

kedisplinan dan kerjasama dalam mengani kenakalan siswa. 

Tiga kerjasama ini sepengatahuan saya yang selama ini di ada 

hubungan kerjasma komunikasi dan koordinasi. dan ini 

dilakukan kerjasam disetiap kelas diberbagai kelas jurusan 

mulai dari jurusan keahlian tatabosa, teknik sepeda montor, 

teknik mekanik otomotif, maupun pada kelas teknik komputer 

dan jaringan (wawancara/Rif’an Baidlawi/KS/7/Juni/2021) 

 

 
 

Gambar 3.4 

Diskusi Guru PAI dengan Kepala SMK Sultan Agung 

SMK Sultan Agung Ngawen Blora 



79 
 

Apa yang disampaikan oleh kepala sekolah berkenaan dengan 

kerjasama antara guru PAI dengan guru BP dibenarkan oleh siswa 

SMK Sultan Agung Ngawen Blora dalam kegiatan wawancara: 

 

Jika kami tidak disiplin dalam mengikuti pembelajaran PAI 

memang kemudian akan diberikan pembinaan oleh guru BP. 

contoh misalnya setelah pelajaran kejuruan dengan praktek di 

bengkel montor kemudian pelajaran PAI sementara kami harus 

ganti baju dari baju bengkel menuju baju sragam pelajaran, 

kemudian terlambat masuk kelas jam pelajaran, keterlambatan 

1 sampai 2 kali masih diberikan maaf tapi kalau sudah tiga 

kami kami dipanggil guru BP, demikian halnya ketika nilai 

semester pada mata pelajaran PAI rendah juga kemudian guru 

BP ikut membantu dalam remidi maupun memotivasi belajar 

(wawancara/Faris Fatahilah/SSW/15/Juni/2021) 

 

 

4) Koordinasi Guru PAI dan Guru BP  dengan Orang Tua Terkait 

Prestasi Belajar PAI siswa. 

Peneliti melakukan wawancara kepada guru BP “Bantuan apa 

saja yang diberikan guru BP kepada guru mata pelajaran PAI dalam 

usaha meningkatkan prestasi belajar siswa?” berikut penjelasannya: 

Kerjasama dengan orang tua atau wali kelas, jadi kita 

support dari situ tidak berhenti dari oranguta dan 

walikelas tetapi teman-temannya juga harus support juga 

jadi semuanya ikut membantu (Amin 

Rais/BP/2/Juni/2021) 

 

Hal ini dibenarkan oleh kepala sekolah SMK Sultan 

Agung Ngawen Blora yang menjelaskan bahwa: 

Memang benar guru BP melakukan kerjasama 

koordinasi dengan berbagai pihak dalam menangani 

kenakalan siswa kerjasama dan koordinasi itu kepada 

wali kelas, orang tua, juga kepada komite sekolah dan 

lain sebagainya (wawancara/Rif’an 

Baidlawi/KS/7/Juni/2021) 
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Gambar 3.7. 

Guru BP berkoordinasi dengan pihak orang tua terkait 

dengan permasalahan kenakalan siswa 

 

b. Identifikasi masalah 

Untuk menentukan siswa yang diperkirakan prestasi belajarnya 

menurun, sehingga memerlukan bimbingan dan pengawasan dari guru 

mata pelajaran PAI maupun guru BP. Dalam melaksanakan kegiatan 

ini, maka guru BP mencari informasi yang berkaitan dengan para 

siswa tersebut agar dapat ditentukan letak permasalahan yang ialami 

oleh siswa tersebut: 

1) Mempelajari prestasi belajar PAI yang dicapai siswa yang terdapat 

di rapot.  

2) Mendata yang berhubungan dengan pribadi siswa dengan metode 

wawancara yang dilakukan pada siswa dari masing-masing kelas. 
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3) Melakukan observasi cara melakukan pengamatan secara langsung 

ketika mata pelajaran PAI.  

Pengamatan yang di lakukan guru BP dengan menggunakan 

metode yang disebutkan diatas. Dapat ditentukan bahwa seluruh siswa 

di kelas X-XI-XII membutuhkan layanan bimbingan konseling terlebih 

dahulu. 

c. Langkah Diagnosis  

Dari pengamatan yang dilakukan guru BP, dengan 

menggunakan metode observasi dan wawancara maka dapat 

disimpulkan bahwa siswa kelas X-XI-XII mengalami permasalahan 

berikut:  

1) Prestasi belajar PAI ada yang menurun ada pula yang stabil  

2) Nilai ulangan dan ujian tidak stabil atau bisa dikatakan turun naik. 

d. Langkah Prognosis 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut kemungkinan yang 

terjadi pada siswa adalah:  

1) Apabila masalah yang muncul dengan segera di atasi 

kemungkinan besar yang akan terjadi adalah siswa akan terlambat 

dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru mata pelajaran 

PAI, prestasi belajar siswa kelas X-XI-XII akan sulit berkembang. 

2) Apabila masalah-masalahnya teratasi, kemungkinan klien bisa 

meningkatkan prestasi belajar PAI, bagi siswa kelas X-XI-XII 
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yang memiliki rata-rata bawah, sedang maupun rata-rata atas 

dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

e. Langkah Terapi  

Usaha pemberian bantuan adalah upaya yang dilakukan untuk 

membantu siswa di masing-masing kelas dalam memecahkan masalah 

penurunan prestasi belajar menuju perkembangan yang optimal. 

Pemberian bantuan ini harus di sesuaikan dengan penyebab timbulnya 

masalah yang dihadapi siswa di masing-masing kelas. Jenis bantuan 

yang di rencanakan guru BP dan guru PAI untuk siswa adalah: 

1) Bimbingan  

Dalam teknik ini pemberian bantuan dilaksanakan dalam 

bentuk bimbingan di kelas. Layanan ini bertujuan untuk membantu 

siswa di kelas dalam memecahkan masalah, dengan bantuan yang 

diberikan guru PAI dan guru BP. Dengan harapan terjadi 

perubahan pada siswa agar tidak mengulangi kemabali masalah 

penurunan prestasi belajar PAI tersebut.  

Guru BP ,meberikan Bimbingan  atau dorongan kepada siswa 

agar lebih meningkatkan prestasi belajrnya terutaa dalam mata 

pelajaran PAI. Dalam bimbingan guru BP memberikan masukan 

bahwa dengan berusaha, belajar dengan tekun dan semangat akan 

dapat membantu menigkatkan prestasi belajar siswa.  

Dalam bimbingan guru BP memberi masukan bahwa masalah 

prestasi belajar PAI ini dapat dengan mudah diatasi. Untuk 
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menyikapinya maka jalan yang di sarankan adalah siswa diajak 

untuk member motivasi dirinya sendiri, karena selain motivas dari 

guru BP motivasi dari dalam diri akan ikut membantu 

menyelesaikan masalah prestasi belajar yang dihadapi. 

2) Pemberian Motivasi 

Dengan memberi motivasi maka diharapkan  akan 

memudahkan guru PAI dan guru BP untuk membantu siswa yang 

memiliki masalah prestasi belajar. Utamanya prestasi belajar PAI 

siswa..Berikut adalah motivasi yang diberkan oleh guru BP dan 

guru PAI. 

a) Pemberian moivasi Belajar oleh Guru BP  

Latar belakang adanya kerjasama sebenarnya untuk 

membantu siswa dalam memecahkan masalah yang sedang 

dihadapinya. Dengan memberi motivasi maka akan 

memudahkan guru PAI dan guru BP untuk membantu siswa 

yang memiliki masalah maupun tidak. Selain itu kerjasama ini 

terjadi karena antara guru BP dengan guru PAI telah 

menyadari bahwa untuk memantau siswa dalam kegiatan di 

sekolah tidak dapat dilakukan seorang diri tetapi juga harus 

melibatkan banyak pihak diantaranya kerjasama dengan guru 

PAI. Peneliti melakukan wawancara kepada guru BP “Apa 

yang melatarbelakangi terjadinya kerjasama antara guru BP 

dengan guru mata pelajaran PAI?” berikut penjelasannya: 
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Iya jadi asal awal terjadinya kerjasama ini adalah karena 

adanya kesadaran bersama bahwa penangan siswa tidak 

bisa diatasi oleh guru BP saja melainkan harus kerjasama 

dengan semua pihak. Jadi kerjasama ini intinya adalah 

meningkatkan tanggung jawab dari masing-masing 

personal sehingga kita saling membantu, menopang dan 

mendorong siswa agar bisa mencapai nilai atau prestasi 

yang di inginkan atau minimal KKM jadi kita saling 

bekerja sama (wawancara/Amin Rais/BP/4/Juni/2021) 

 

Dibawah ini pembinaan siswa kelas kejuruan teknik 

sepeda montor dan tata busana oleh guru BP terkait dengan 

pemberian motivasi belajar PAI. 

 

Gambar 3.5  

Pemberian motivasi oleh guru BP pada kelas kejuruan 

TKR dan Tata Busana yang mengalami keterlambatan 

belajar PAI  

 

Peneliti melakukan wawancara kepada guru mata 

pelajaran PAI bahwa “Kerjasama apa saja yang sudah 
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dilakukan antara guru mata pelajaran PAI dan guru BP?” 

berikut penjelasannya: 

“Seperti ini misalkan saya mengajar di kelas kemudian 

mendapati salah satu anak setiap pelajaran PAI tidak 

hadir, guru bidang studi tersebut akan melaporkan ke 

wali kelas. Walikelas akan mengatasi anak tersebut 

dengan bantuan guru BP jadi selain wali kelas BP juga 

ikut turun tangan. selain itu juga kerjasama dalam 

mengani siswa yang prestasi belajarnya menurun, 

maupun pada khasus kenakalan siswa 

(wawancaraAhmad Chosyi’in/PAI/3/Juni/2021) 
 

Sebagaimana halnya pertanyaan peneliti kepada guru BP, 

dan berikut penjelasannya: 

Saya selaku Guru BP telah memberi motivasi untuk 

belajar dirumah jadi tidak menggantungkan ke gurunya 

disekolah, mereka harus membuka buku sebelum materi 

tersebut diajarkan, membaca walaupun sedikit. Jadi 

ketika materi sudah disampaikan setidaknya sudah 

mengerti poin-poinnya (wawancara/Amin 

Rais/BP/2/Juni/2021) 

 

b) Pemberian moivasi Belajar oleh Guru PAI  

Selain  guru BP , guru mata pelajaran PAI juga 

memberikan motivasi belajar  kepada siswa. Seperti yang 

sudah di jelaskan bahwa kerjasama ini terjalin untuk 

membantu siswa untuk memecahkan masalah pembelajaran 

ataupun untuk membantu siswa menyelesaikan masalah 

pribadi yang berakibat terjadi penurunan nilai mata pelajaran 

PAI khususnya pada siswa kelas XI, maupun kelas yang lain 

sesuai dengan berbagai jurusan keahlian seperti tata busana, 

dan  teknik otomotif mobil.  hal ini berdasarkan pengamatan 
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yang dilakukan peneliti di lingkungan sekolah pada saat 

pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan satu minggu 

dua kali sebelum PPKM tingkat mikro diberlakukan. 

Masalah pembelajaran yang terjadi biasanya tentang 

penurunan nilai pada mata pelajaran PAI untuk itu “ Untuk itu 

guru PAI juga berusaha memberikan motivasi sehingga 

prestasi belajar siswa bisa ditingkatkan. Adapun bagaimana 

cara guru mata pelajaran PAI memberikan motivasi untuk 

meningkatkan prestasi belajar?” berikut hasil wawancara  

dengan  siswa kelas XI: 

Menurut saya memang guru PAI dan guru BP sudah 

berupaya meningkatkan prestasi belajar secara intensif 

membina siswa secara personal. Dengan cara memberi 

motivasi. Jadi siswa yang nilai-nilai di bawah KKM 

dibina secara mandiri, kemudian diberikan motivasi. 

seperti kelas saya (wawancara/SSW/15/Juni/2021) 

 

 
 

Gambar 3.6 

Guru PAI memberi motivasi siswa kelas XI  Tata Busana 

SMK Sultan Agung Ngawen Blora 

 

Siswa kelas XI yang mengalami penurunan nilai ini 

sebelumnya telah diberikan motivasi oleh guru BP. Peneliti 

melakukan observasi kelas ketika guru BP melakukan kegiatan 
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motivasi di kelas XI tersebut. Hasil observasi yang didapat 

oleh peneliti dari beberapa kali observasi dilakukan dengan 

mengamati kegiatan ketika guru BP di kelas mulai dari awal 

guru BP memasuki kelas, memberi salam, mengabsen siswa, 

memberikan ice breaking agar siswa lebih berkonsentrasi lagi 

ketika guru BP memberikan treatment, memberikan arahan 

kepada siswa untuk menyebutkan masalah apa saja yang 

dihadapi ketika mata pelajaran PAI berlangsung.  

Setelah mengetahui masalah apa saja yang menyebabkan 

penurunan prestasi belajar, guru BP mememberikan beberapa 

solusi dan motivasi di kelas XI tersebut, agar siswa dapat lebih 

meningkatkan prestasi belajar PAI. Setelah itu peneliti 

mencatat setiap kegiatan motivasi yang berlangsung. Serta 

guru BP tidak hanya melakukan motivasi sekali saja tetapi 

beberapa kali sampai siswa kelas XI mengalami perubahan.  

Setelah melakukan kegiatan observasi di dalam kelas 

tersebut akan terlihat apakah siswa di kelas XI tersebut 

mendengarkan motivasi yang dilakukan guru BP atau tidak dan 

peneliti dapat melihat siswa yang diberikan motivasi tersebut 

dapat termotivasi untuk meningkatkan prestasi belajarnya atau 

tidak.  

Peneliti melakukan wawancara kepada guru mata 

pelajaran PAI “Bagaimana cara guru mata pelajaran PAI 
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menangani siswa yang mengalami penurunan nilai ataupun 

yang tidak?” berikut penjelasannya: 

Yang pertama kita mengulang kembali materi yang 

mungkin tidak dipahami, kalau memang yang lain sudah 

paham ada beberapa siswa yang tidak paham jadi kita 

mengulangi lagi mulai nol sampai paham otomatis tidak 

apa-apa kita menyita waktu dari siswa yang sudah paham 

demi siswa yang belum paham wawancara/Mahmud 

Anshori/PAI/3/Juni/2021) 

 

 

Peneliti melakukan wawancara kepada guru BP 

“Bagaimana cara guru BP melakukan penanganan untuk 

meningkatkat prestasi belajar siswa pada siswa yang 

mengalami penurunan nilai pada mata pelajaran PAI ataupun 

yang tidak?” berikut penjelasannya: 

Kami melakukan motivasi pada setiap siswa dikelas X-

XI-XII dari berbagai jurusan program keahlian di SMK 

Sultan Agung Ngawen Blora. Kegiatan motivasi tersebut 

dilakukan setiap satu minggu sekali pada hari senin, 

setelah itu kami berkoordinasi dengan guru bidang studi 

untuk melakukan pemantauan dari nilai ulangan harian 

yang pertama, kedua, ketiga serta UTS. Untuk anak 

nilainya sudah bagus kita tidak bisa memberikan fasilitas 

selain motivasi agar mempertahankan nilai tersebut, 

tetapi ketika kelas dua kami memberikan sarana dengan 

mengikut sertakan mereka untuk olimpiade 

(wawancara/Amin Rais/BP/2/Juni/2021) 

 

 

f. Pengambilan langkah Urgen 

 

Kerjasama ini dilakukan untuk mencari jalan keluar, karena 

guru mata pelajaran paling mengerti keadaan siswa disaat kegiatan 

belajar berlangsung, sehingga dapat dengan mudah ikut memantau 

perkembangan siswa.  
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Selain itu guru PAI juga dpat langsung melihat kemampuan 

siswa maupun nilai belajar siswa sudah menunjukan peningkatan 

atau belum. Dengan demikian guru mata pelajaran juga sangat 

berperan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Antara guru BP dan guru mata pelajaran PAI memiliki 

peran masing-masing dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Peran tersebut menentukan tugas antara guru BP dan guru mata 

pelajaran PAI dalam usaha meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Peran guru BP untuk meningkatkan prestasi belajar siswa adalah 

memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa agar mendorong 

siswa untuk lebih meningkatkan prestasi belajarnya. 

Terjalinya kerjasama antara guru BP dengan guru mata 

pelajaran PAI ini membantu siwa meningkatkan prestasi 

belajarnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa 

informan dapat diambil kesimpulan bahwa kerjasama Guru PAI 

dan guru BP dalam meningkatkan  prestasi belajar PAI siswa di 

SMK Sultan Agung Ngawen Blora, Jawa Tengah meliputi: 

1) Guru BP satu minggu sekali sebelum pelajaran PAI memberikan 

motivasi kepada siswa untuk aktif dalam pembelajaran. 

2) Guru PAI melakukan identifikasi terhadap kenakalan siswa di 

kelas, kemudian di laporkan kepada guru BP untuk diberikan 

pembinaan lebih intensif. 
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3) Apabila guru PAI ada kegiatan sehingga tidak sempat mengajar 

di kelas, maka guru BP mewakili masuk dan memberikan 

pembelajaran PAI. 

4) Guru BP dan Guru PAI bersama-sama melakukan pembinaan 

secara menyeluruh pada hari hari besar peringatan agama yang 

diadakan di SMK Sultan Agung. 

5) Apabila ada siswa yang terlambat masuk jam pelajaran PAI 

mencapai tiga kali kemudian siswa tersebut meminta surat 

rekomendasi kepada guru BP. 

Kerjasama Guru PAI Dan Guru Bp Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar PAI Siswa Di SMK Sultan Agung Ngawen Blora Tahun 

2020/2021 terbagi ke dalam tiga aspek yaitu kerjasama dalam menangani 

siswa yang mengalami keterlambatan belajar PAI, kerjasama dalam 

menangani siswa yang bermasalah dengan kedisiplinan belajar, dan 

kerjasama dalam menangani kenakalan siswa baik di dalam kelas PAI 

maupun di lingkungan sekolah SMK Sultan Agung Ngawen Blora. 

 

2. Faktor Pendukung dan Kendala Kerjasama Guru PAI dan guru BP 

untuk Meningkatkan Prestasi Belajar PAI Siswa di SMK Sultan 

Agung Ngawen Blora. 

a. Faktor Pendukung 

Dalam setiap pekerjaan kita akan selalu dihadapkan pada faktor 

pendukung dan juga faktor penghambat atau kendala. Demikian pula 
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upaya kerjasama yang dilakukan oleh guru PAI dan guru BP dalam 

upaya peningkatan belajarPAI siswa. Adapun faktor pendukung yang 

bisa kita gali kegiatan ini antara lain : 

 

1) Dukungan kepala sekolah,  

Faktor pendukung dalam melakukan kerjasama yang pertama 

adalah dukungan dari Kepala Sekolah. Bentuk dukungan ini bisa kita 

lihat dan di uraikan melalui  hasil wawancara dengan guru BP 

sebagai berikut: 

Berbicara faktor pendukung untuk melakukan kerjasama 

memang keduanya menjadi satu kesatuan untuk menentukan 

kegagalan dan kesuksesan tersendiri bagi saya sebagai guru 

pembimbing di sekolah. Mengenai faktor pendukungnya sih 

alhamdulillah karena kepala sekolah disini sangat mendukung 

dengan adanya kerjasama guru bimbingan dan konseling 

dengan guru mata pelajaran, kerjasama dengan orang tua, dan 

juga kerjasama dengan wali kelas. Selain itu juga, wali kelas 

sebagian kecil memang sudah paham tentang perannya, ya 

meskipun tidak di tanya oleh guru BP tapi beliau 

mengkomunikasikan tentang permasalahan yang ada pada 

peserta didiknya. Jadi tidak sebatas ada kasus baru dilaporkan. 

Sehingga kalau sudah diamati ada kejanggalan-kejanggalan, 

ada beberapa wali kelas langsung melaporkan untuk sekedar 

meminta solusi ataupun meminta saran dan masukan dari guru 

BP. Dan yang menjadi faktor penghambatnya dari guru mata 

pelajaran itu ada juga, karena masih ada guru yang 

menganggap setiap permasalahan siswa adalah tanggung jawab 

BP, jadi kurang berkontribusi dengan adanya bimbingan dan 

konseling juga kurang berkolaborasi dengan saya selaku guru 

BP, yang kedua tidak semuanya guru mata pelajaran 

melakukan kerjasama dengan guru BP, tapi memang ada 

sebagian yang bisa dengan mudah diajak kerjasama ya ada 

sebagian kecil yang agak sulit diajak kerjasama (Amin 

Rais/BP/2/Juni/2021) 
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2) Motifasi Guru PAI dalam meningkatkan Prestasi Belajar PAI 

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa kerjasama antara guru 

PAI dan guru BP dalam peningkatan prestasi belajar PAI di SMK 

Sultan Agung sudah bisa dikatakan baik. hal ini dibuktikan dengan 

seringnya guru PAI dan guru BP bergantian memberi motivasi pada 

siswa. terlaksannya pembelajaran PAI dengan sudah baik disiplin 

dan hasilnya cukup bagus dan berpengaruh pada prestasi belajar PAI 

siswa kearah yang lebih baik.  

Bagi siswa motivasi oleh guru BP ini sudah tidak asing lagi 

dan tidak jadi beban mental bagi siswa, sebaliknya bimbingan dan 

konseling sudah menjadi tempat berkeluh kesah bagi siswa dalam 

segala masalah, mereka sudah menganggap guru pembimbing 

sebagai orang tua mereka sendiri, tempat bertanya dan 

menyelesaikan masalah mereka. Orang tua siswa juga sangat 

mendukung kegiatan bimbingan dan konseling tersebut, karena 

sebagain besar orang tua siswa sudah memahami betapa pentingnya 

peranan bimbingan dan konseling tersebut. Dan dengan adanya guru 

pembimbing, orang tua siswa merasa terbantu dalam membimbing 

anak-anaknya agar berhasil dalam belajarnya. Hal ini sesuai dengan 

apa yang disampaikan oleh informan bahwa 

Dukungan dan hambatan tentunya pasti adanya, namun 

diselesaikan dengan pendekatan pendekatan edukatif humanis. 

namun secara keseluruhan bahwa kemitraan dan kerjasama 

antara guru pendidikan agama Islam dengan guru BP adalah 

bentuk kerjasama yang sama-sama saling menguntungkan dan 

merupakan tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan 
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pendidikan. Tidak terlepas dari kerjasama dengan guru BP, 

guru Pendidikan Agama Islam juga memiliki peran yang 

sangat penting dalam mengatasi perilaku bermasalah dalam 

belajar (Rif’an Baidlawi/KS/7/Juni/2021) 

 

3) Motifasi Guru BP dalam meningkatkan Prestasi Belajar PAI 

Bagi siswa motivasi oleh guru PAI ini sudah tidak asing 

lagi dan sangat bermanfaaat bagi siswa, mereka sudah menganggap 

guru pembimbing sebagai orang tua mereka sendiri, tempat 

bertanya dan menyelesaikan masalah mereka. Orang tua siswa juga 

sangat mendukung kegiatan bimbingan d tri guru PAI rsebut, 

karena sebagain besar orang tua siswa sudah memahami betapa 

pentingnya peranan bimbingan dan konseling tersebut. Dan dengan 

adanya guru pembimbing, orang tua siswa merasa terbantu dalam 

membimbing anak-anaknya agar berhasil dalam belajarnya. Hal ini 

sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan bahwa 

Dukungan dan hambatan tentunya pasti adanya, namun 

diselesaikan dengan pendekatan pendekatan edukatif 

humanis. namun secara keseluruhan bahwa kemitraan dan 

kerjasama antara guru pendidikan agama Islam dengan guru 

BP adalah bentuk kerjasama yang sama-sama saling 

menguntungkan dan merupakan tanggung jawab bersama 

demi tercapainya tujuan pendidikan. Tidak terlepas dari 

kerjasama dengan guru BP, guru Pendidikan Agama Islam 

juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi 

perilaku bermasalah dalam belajar (Rif’an 

Baidlawi/KS/7/Juni/2021) 

 

4) Dorongan Orang Tua  

Juga dipaparkan oleh oleh guru PAI SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora bahwa yang menjadi faktor pendukung dari 
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kerjasama guru bimbingan dan konseling dengan guru mata 

pelajaran PAI untuk meningkatkan prestasi belajar siswa adalah 

dukungan dari orang tua.  

Adapun dukungan dari orang tua itu dapat kita lhat dari 

wawancara berikut : 

Faktor pendukungnya yaitu dari orang tua sendiri contohnya 

seperti jika ada siswa yang datang terlambat masuk ke sekolah 

itu dipulangkan oleh guru BP dan harus membawa orang 

tuanya ke sekolah. Jadi saya itu bisa tanya langsung ke orang 

tuanya apa benar siswa ini seperti ini sehingga ada kesaksian 

antara guru BP, guru mata pelajaran PAI sekaligus wali kelas 

dari siswa saya yang datang terlambat dan ada orang tua disitu. 

Jadi orang tua disini juga ikut berkontribusi dengan adanya 

pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sedangkan 

faktor penghambatnya yaitu dari siswa, karena ada siswa yang 

diberikan surat pemanggilan orang tua tetapi orang tuanya 

tidak datang ke sekolah setelah ditelusuri siswa yang 

bersangkutan belum siap untuk memberikan surat tersebut 

kepada orang tuanya itu yang menjadi hambatan dari saya 

sebagai guru mata pelajaran dengan guru BP, bagaimana 

mengoptimalkan prestasi belajar siswa, jika siswanya sendiri 

selalu terlambat dan tidak mengikuti pembelajaran dalam kelas 

(Mahmud Anshori/PAI/3/Juni/2021) 

 

5) Sumberdaya guru yang berkualitas, 

Sumber daya guru ini sangat penting karena dengan adanya 

SDM  yang berkualitas akan sangat mempengaruhi proses belajar 

mengajar. Dan bila proses belajar mengajar ini berkualitas maka 

outputpun akan berkualitas. 

6) Kesadaran semua Steak Holder  sekolah dalam membangun 

budaya mutu.  

Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh wali 

kelas pada kesempatan yang lain bahwa mengenai faktor 
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pendukung dan penghambat guru PAI dan guru bimbingan dan 

konseling dalam melakukan kerjasama untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa di SMK Sultan Agung berikut hasil 

wawancaranya: 

Faktor pendukungnya itu ketika guru mata pelajaran PAI  

dan guru BP melakukan home visit ke rumah Tokoh 

masyarakat/agama ternyata disambut dengan baik. juga 

merupakan faktor pendukung untuk kemajuan siswa untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya. Sedangkan faktor 

penghambatnya itu ketika tidak ada kerjasama dari wali 

kelasnya. Contohnya guru mata pelajaran dan guru BP 

sudah semangat tetapi wali kelasnya tidak mendukung 

sehingga siswa tidak ada kemauan tidak ada peningkatan 

seperti itu. Dan hambatan lainnya buku pegangan siswa, 

kadang ada beberapa siswa yang catatannya tidak lengkap, 

buku paket tidak punya, LKS tidak punya jadi termasuk 

hambatan (Maria Ulfa/WKLS/4/Juni/2021) 

 

b. Faktor Penghambat 

1) Masih terdapat guru yang menganggap semua permasalahan 

siswa adalah tugas dan tanggung jawab guru BP, 

Dalam melakukan kerjasama antara guru bimbingan dan 

konseling dengan guru mata pelajaran PAI untuk membantu siswa 

meningkatkan prestasi belajar siswa, ternyata ada faktor penghambat 

atau aral yang membuat usaha sia-sia dan terbengkalai atau bahkan 

pendukung yang dapat menyelesaikan pemasalahan yang terjadi. 

Dalam hal ini faktor penghambat yang disampaikan oleh guru 

BP yaitu: masih terdapat guru yang menganggap semua 

permasalahan siswa adalah tugas dan tanggung jawab guru BP, dan 
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hal ini yang menjadi permasalahan terhadap relasi guru BP dan guru 

mata pelajaran PAI dalam melakukan kerjasama, 

2) Tidak semuanya guru mata pelajaran melakukan kerjasama 

dengan guru BP 

sebagian besar ada yang mudah diajak kerjasama dan 

sebaliknya sebagian kecil ada yang agak sulit untuk diajak 

kerjasama, 

3) Guru BP tidak mempunyai jam masuk kelas 

Ditambahkan oleh salah satu informan wawancara selaku 

kepala SMK Sultan Agung Ngawen Blora mengenai faktor 

penghambat dan pendukung dalam melakukan kerjasama guru 

bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran PAI untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu guru bimbingan dan 

konseling tidak mempunyai jam masuk kelas, berikut hasil 

wawacaranya: 

Yang menjadi hambatannya sih guru BP tidak mempunyai jam 

masuk kelas sehingga saat mau memberikan motivasi secara 

rutin tidak bisa jadi harus nunggu guru mata pelajaran yang 

tidak masuk. Nah hambatannya itu sebagai guru BP disitu 

tidak mempunyai jam masuk kelas sehingga tatap muka 

dengan siswa terbatas, jadi ikatan siswa dengan BP itu 

renggang mungkin karena jarang bertatap muka secara 

langsung, dan selain itu yang menjadi hambatan juga karena 

masih ada guru mata pelajaran dan wali kelas yang acuh tak 

acuh atau cuek terhadap siswanya kurang memperhatikan 

terhadap permasalahan yang ada pada diri siswa. namun semua 

ini terus kami lakukan pendekatan pendekatan pribadi (Ahmad 

yoga afandi/KS/7/Juni/2021) 
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Pada kesempatan peneliti melakukan pengamatan di kelas pada 

saat guru BP mengisi jam kosong pada pembelajaran PAI di SMK 

Sultan Agung Ngawen Blora. 

 

 

 

Gambar 3.8. 

Guru BP mengisi jam kosong mata pelajaran PAI 

di kelas IX program keahlian tata busana 

 

4) Terkadang siswa tidak mau ketika diminta menghadap kepada 

guru BP,  

Ardiansyah siswa kelas XI juga memaparkan mengenai faktor 

penghambat dan pendukung guru BP dan guru mata pelajaran PAI 

dalam melakukan kerjasama untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa berikut hasil wawancaranya: 

Menurut saya ya bu faktor penghambatnya itu dari siswa 

tersendiri karena masih ada siswa ketika di panggil ke ruang 

BP itu tidak mau dan merasa takut. Sehingga guru BP disini 

melakukan berbagai cara agar siswa tersebut menemui guru 

BP. Bagaimana untuk meningkatkan prestasi belajar siswa jika 

siswanya sendiri tidak mau diberikan layanan bimbingan dan 
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konseling seperti halnya konseling individual yang dilakukan 

oleh guru BP nah disitu yang menjadi hambatan oleh guru BP 

menurut saya. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu guru BP 

dan guru PAI yang sangat antusias dalam membantu 

permasalahan siswa dalam belajarnya dan untuk meningkatkan 

prestasinya (Ardianyah/SSW/15/Juni/2021) 

 

5) Siswa tidak mau melakukan perubahan  

 

Setiap kegiatan program yang dijalankan tentunya tidak 

selamanya berjalan mulus, akan ada berbagai macam kendala baik 

dari guru, siswa, sarana dan prasarana maupun hal-hal yang lain. 

Kendal-kendala tersebut dapat menghambat pelaksanaan suatu 

program yangtelah terancana.  

Dan diantara faktor penghambat tersebut adalah kenyatan 

dilapangan dilapangan bahwa  siswa tidak mau melakukan 

perubahan atau cuek. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara 

sebagai berikut: 

Hambatan yang dihadapi tentu saja ada, kadang bisa dari 

siswanya, guru sampai orang tua juga. Kadang juga situasi 

dan kondisi tidak memungkinkan. Dari siswa misalnya, tidak 

adanya keinginan untuk berubah, walau sudah dinasehati, di 

berikan layanan tetap saja sama, bahkan tidak mau untuk 

melaksanakan kegiatan yang diberikan. Kemudian lagi waktu 

juga menjadi hambatan, untuk melakukan layanan konseling 

individu biasanya dilakukan diluar jam pelajaran biasanya 

digunakan jam istirahat, waktu istirahat hanya 15 menit, 

untuk melakukan konseling sangat tidak memungkinkan, 

dalam waktu 15 menit itu yang seharusnya menjadi waktu 

istirahat siswa kadang digunakan untuk melakukan layanan. 

Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang menjadi 

hambatannya (Rif’an Baidlawi/KS/7/Juni/2021) 

 

Untuk itu, kepala sekolah, guru mata pelajaran PAI, guru 

wali kelas dan terlebih lagi guru BK harus menciptakan kesadaran 
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diri kepada siswa-siswa agar menanamkan betul dalam diri 

pentingnya arti belajar. Dan kemudian tambahan untuk pemberian 

pekerjaan rumah yang mendapat perhatian orang tua di rumah. Agar 

orang tua juga dapat memperhatikan anak-anaknya dalam belajar. 

Sebab hal ini merupakan tugas pendidik yang harus memikirkan 

bagaimana agar anak didik dapat berhasil. 

 

3. Implikasi Kerjasama Guru PAI dan Guru Bimbingan dan 

Penyuluhan di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, Jawa Tengah.  

Dari hasilpenelitian yang penulis lakukan,  implikasi kerjasama guru 

PAI dengan guru BP di SMK Sultan Agung Ngawen Blora. Adalah 

sebagaimana berikut : 

a) Siswa semakin giat belajar dan Mandiri. 

Dari  data hasil wawancara berkenaan dengan implikasi 

kerjasama guru BP dengan guru mata PAI di SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora, ternyata siswa semakin giat dalam belajar. 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan guru 

bimbingan dan penyuluhan selaku koordinator BP: 

Mengenai prestasi belajar PAI yang terjadi pada siswa setelah 

mendapatkan bimbingan dari guru BP dan juga guru PAI pasti 

ada kemajuan di dalamnya meskipun tidak terlalu signifikan 

namun dengan adanya kerjasama antara guru BP dan guru 

mata pelajaran maka cukup membantu. Secara logika ya 

karena sudah ditangani oleh dua orang justru akan berdampak 

positif seperti halnya guru mata pelajaran memberikan 

bimbingan belajar lebih terhadap siswa diluar jam mata 

pelajaran di sela-sela waktu istirahat dan dibantu oleh saya 

sebagai guru BP yang selalu memberikan motivasi, 
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memberikan dukungan, memberikan pengarahan, memberikan 

pandangan yang baik dan juga memberikan support pada siswa 

yang mulai malas belajar. Nah dengan hal tersebut dapat di 

evaluasi oleh guru mata pelajaran dari adanya perkembangan 

siswa di dalam kelas yang awalnya siswa tidak terlalu 

bersemangat di dalam kelas dan sekarang lebih bersemangat 

untuk mengikuti kegiatan yang ada di sekolah lebih-lebih 

dalam kegiatan belajar (Amin Rais/BP/2/Juni/2021) 

 

Peran guru BP dalam memberikan motivasi sehingga 

berimplikasi terhadap kemandirian belajar PAI siswa di SMK Sultan 

Agung Ngawen Blora Senada dengan hasil wawancara dengan siswa 

Ardiansyah kelas XI, mengenai peran guru BP di sekolah berikut hasil 

wawancaranya: 

Menurut saya peran guru BP disini sudah bagus apalagi dalam 

hal prestasi belajar karena setiap proses belajarnya itu selalu 

dipantau oleh guru BP, misalnya saja siswa itu ramai di dalam 

kelas dan berada di depan kelas ketika tidak ada guru mata 

pelajaran. Guru BP itu memberikan motivasi meskipun tidak 

ada guru mata pelajaran, agar tetap tenang di dalam kelas dan 

bisa belajar sendiri dengan baik. Setelah itu guru BP 

memberikan bimbingan di dalam kelas (Shohibul 

amin/SSW/15/Juni/2021) 

 

b) Siswa menyadari akan pentingnya Ilmu Pengetahuan 

Usaha guru BP dan Guru mata pelajaran PAI menigkatkan 

prestasi belajar siswa. Masalah yang sering terjadi pada siswa 

biasanya kebanyakan siswa itu tidak mengerti pentingnya ilmu di 

masa yang akan datang. Untuk itu diperlukannya motivasi yang 

kuat dari guru BK, wali kelas, guru mata peajaran dan orang tua 

serta teman-temannya diharapkan ikut membantu siswa untuk lebih 
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termotivasi dalam belajar. Hal ini diperkuat pernyataan dari siswa 

kelas XI bahwa: 

Iya menurut saya setelah adanya kerjasama yang terus 

menerus antara guru PAI dan guru BP siswa disini semakin 

tertib dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Sehingga berdampak terhadap prestasi belajar PAI yang 

semakin meningkat pula khususnya pada kelas XI kelas 

saya sendiri (Wawancara/SSW2/15/Juni/2021) 

 

c) Siswa tidak takut lagi dipanggil oleh guru BP maupun guru 

PAI 

Prestasi belajar dapat meningkat setelah diketahui rata-rata 

kelas pada nilai akhir semester. Prestasi belajar pada hakikatnya 

merupakan hasil yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses 

belajar dari suatu program pada waktu tertentu, biasanya prestasi 

belajar ini dapat di lihat dari data yang berupa skor atau nilai 

setelah mengerjkan tes yang diberikan oleh guru.  

Nilai-nilai tersebut akan menentukan sejauh mana 

kemampuan siswa dalam pembelajaran. Untuk itu siswa diharapkan 

mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan setelah dilakukan 

bimingan ternyata siswa sudah tidak lagi takutketemu guru BP 

maupun PAI. Hal ini selaras dengan hasil wawancara bersama 

siswa kelas XIII bahwa: 

Iya menurut saya selama ini prestasi belajar PAI siswa 

disini meningkat setelah adanya kerjasama antara guru PAI 

dan guru BP. Karena memang setiap siswa yang rendah 

nilai ulangannya kemudian dipanggil guru BP diberikan 

motivasi belajar. Dan siswa tidak takut lagi Jadi sekarang 
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sudah ada perbaikan prestasi PAI  (Rizki 

Ramadhani/SSW3/15/Juni/2021) 

 

d) Siswa mau berkonsultasi tatkala ada kesulitan belajar. 

Hal ini senada juga dengan apa yang dipaparkan oleh salah 

satu informan selaku guru mata pelajaran PAI mengenai prestasi 

belajar siswa dengan adanya kerjasama antara guru BP dan guru 

mata pelajaran PAI berikut hasil wawancaranya: 

Yang saya lakukan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

ya saya memberikan bimbingan belajar lebih ketika diluar 

jam mata pelajaran. Dan untuk hasilnya sih ada peningkatan 

untuk siswa yang benar-benar mempunyai kemauan membuat 

dirinya lebih bisa, pada waktu istirahat itu ada beberapa siswa 

yang menemui saya ke ruang guru. Kemudian setelah selesai 

diberikan bimbingan saya memberikan soal-soal pengayaan 

untuk PR dan hasilnya di koreksi di sekolah. Dilihat dari 

hasil prestasi belajar siswa yang sering melakukan bimbingan 

belajar prestasi belajarnya lumayan tinggi sebagian siswa 

termasuk bagian 10 besar di dalam kelas. Dan hal yang 

menjadikan prestasi belajar siswa lebih meningkat tentunya 

karena adanya kerjasama dengan guru BP yang selalu 

membantu mengatasi permasalahan yang ada pada peserta 

didik 

(Maria Ulfa/PAI/3/Juni/2021) 

 

Hasil wawancara diatas dapat diperkuat dengan hasil 

pengamatan peneliti disaat jam istirahat tepat jam 09.45 Wib terdapat 

siswa yang mendatangi guru mata pelajaran PAI di ruang guru untuk 

meminta bimbingan belajar dari pelajaran yang sudah disampaikan di 

kelas karena belum cukup dipahami pada saat jam mata pelajaran 

berlangsung. Senada dengan hasil wawancara dengan Moh. Hasin 

siswa kelas X hasil wawancaranya sebagai berikut: 
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Iya bu jadi begini kalau ada materi yang tidak di mengerti di 

kelas itu saya mendatangi guru mata pelajaran PAI ke ruang 

guru atau kantor untuk menjelaskan ulang materi yang sudah 

di pelajari di dalam kelas agar saya lebih paham dan tidak 

merasa kebingungan ketika menghadapi ujian nantinya dan 

hal ini juga biar tidak berpengaruh terhadap nilai saya 

(Mar’atus sholihah/SSW/15/Juni/2021) 

 

 

Gambar 3.10.  

Siswa aktif bertanya dalam pembelajaran PAI  

setelah adanya pembinaan dari guru BP 

 

e) Prestasi belajar PAI meningkat 

Juga dipaparkan oleh kepala sekolah SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora bagaimana prestasi belajar siswa dengan adanya 

kerjasama guru bimbingan dan konseling dengan guru mata 

pelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa berikut hasil 

wawancaranya: 

Menurut saya prestasi belajar PAI siswa dengan adanya 

kerjasama antara guru BP dengan guru mata pelajaran PAI 

sudah cukup baik, karena guru BP dengan guru mata 
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pelajaran PAI terus melakukan bimbingan secara berkala 

terhadap siswa yang kurang baik prestasi belajarnya 

sehingga lebih mudah di didik dan diarahkan (Rif’an 

baidlawi/KS/7/Juni/2021) 

Selain itu dipaparkan oleh ibu guru mata pelajaran PAI 

mengenai prestasi belajar siswa dengan adanya kerjasama antara 

guru BP dan guru mata pelajaran berikut paparannya: 

Prestasi belajar itu menentukan diri sendiri dan juga 

menentukan sekolah kita kalau siswa itu berprestasi 

insyaallah sekolah kita juga akan dipandang lebih maju, 

guru-gurunya juga dipandang bahwa sudah berhasil 

mendidik peserta didiknya. Sehingga dengan kerjasama 

sangat besar kemungkinan untuk membantu siswa agar 

lebih meningkat prestasi belajarnya pada mata pelajaran 

PAI  (Mukaromah/WKLS/4/Juni/2021) 

 

Hasil wawancara dengan siswa kelas X SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora menjelaskan adanya peningkatan prestasi setelah 

adanya kerjasama antara guru PAI dengan guru BP.  

Iya setelah saya mendapat motivasi dari guru BP berkenaan 

dengan keungguhan dalam belajar PAI saya menjadi lebih 

sadar akan pentingnya ilmu di masa depan. Karena memang 

akhir akhir ini guru BP dengan guru PAI saling bekerjsama 

dimana ada anak yang malas belajar langsung guru PAI 

melaporkan ke guru BP dan diberi pembinaan. 

Alhamdulillah setelah adanya pembinaan secara intensif 

prestasi belajar PAI saya meningkat 

(Sirojudin/SSW/15/Juni/2021) 

 

f) Akhlaq siswa menjadi semakin baik. 

Demikain halnya pada saat pengamatan ketika 

pembelajaran PAI berlangsung bahwa memang siswa setelah 

adanya kerjasama guru PAI dengan BP dalam mengani kenakalan 

siswa, kedisiplinan siswa maupun akhlaq siswa sekarang mereka 



105 
 

menjadi lebih baik sebagaimana hasil pengamatan guru yang 

tampak pada gambar di bawah ini: 

 

Selain  memiliki pengetahuan yang baik dalam melakukan 

teknik-teknik bimbingan konseling, serta memiliki kemampuan 

untuk melaksanakan kegiatan layanan dalam mengatasi berbagai 

masalah yang dihadapi siswa. Selanjutnya guru BK juga harus 

memiliki sifat dan sikap yang baik, yang dapat dicontoh oleh 

siswa-siswanya. Kemudian guru BK juga harus bisa membuat 

siswa merasa nyaman, dan senang, sehingga siswa lebih mudah 

mengemukakan perasaan dan permasalahannya sehingga hasil dari 

kulaitas bimbingan tersebut berimplikasi terhadap perbaikan 

pembelajaran PAI sebagaimana hasil wawancara bersama siswa 

bahwa: 

iya memang setelah adanya pemberian motivasi dari guru 

PAI maupun guru BP menjadi lebih semangat belajar. Guru 

BP disini baik dan ramah, guru BK selalu ngasih pelajaran 

ke kami, dan juga selalu mengingatkan kami kalau kami 

melakukan kesalahan, guru BK mengawasi kami (Abdul 

Mufis/SSW2/15/Juni/2021) 

 

Dari pemaparan siswa tersebut diketahui bahwa siswa 

senang dengan adanya guru BP, siswa merasa dengan adanya guru 

BP maka akan selalu ada yang mengingatkan dan mengawasi 

mereka. Guru BP memang seharusnya menyenangkan bagi siswa-

siswanya.  
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Untuk itu guru BP perlu melakukan pendekatan dan 

merangkul siswa-siswanya, agar siswa merasakan kondisi yang 

nyaman terhadap guru BP. Ini juga disampaikan oleh kepala 

sekolah SMK Sultan Agung Ngawen Blora dalam wawancara 

mengenai strategi yang dilakukan guru BK, sebagai berikut: 

Strategi nya lebih kepada pendekatan dengan anak didik, 

dirangkul dengan baik. Karena guru BP seharusnya lebih 

dekat dengan siswa dibandingkan guru mata pelajaran PAI, 

karena guru BP ini lebih tau bagaimana luar dalam siswa, 

jadi guru BP harus tau, dan juga guru BP harus menjaga 

rahasia siswanya. Kalau ada yang terlambat bisa ditangani 

kalau ada masalah anak ditanyakan. Guru BP harus bisa 

sedekat mungkin dengan siswanya, dan dapat merangkul 

siswa tersebut (Rif’an Baidlawi/KS/7/Juni/2021) 

 

 

Selanjutnya, untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi 

siswa guru BK harus mempersiapkan berbagai langkah-langkah 

dalam menyusun program BK yang dilakukan oleh guru BK agar 

strategi yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan guru BK: 

Iya, sebelum kita melakukan strategi yang telah dibuat terlebih 

dahulu kita menganalisis kebutuhan dan permasalahan 

siswa itu apa, kita analisis data dulu kemudian baru kita 

buat Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL). Kemudian 

melaksanakan layanan sesuai dengan RPL yang telah dibuat 

yaitu dengan memberikan materi layanan dan mengadakan 

jam tambahan (Amin Rais/BP/2/Juni/2021) 

 

Dari pemaparan diatas dapat kita ketahui bagaimana 

kerjasama guru BP dengan guru mata pelajaran PAI untuk 

meningkatkan prestasi belajar PAI siswa di SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora sudah cukup baik, bisa dilihat dari hasil nilai 
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ulangan harian maupun dari ulangan semester. bagaimana guru 

mata pelajaran PAI dan guru BP melakukan kerjasama 

sebagaimana yang sudah di paparkan di atas bahwa guru BP 

berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dengan saling 

memberikan feedback atau umpan balik dan sama-sama 

memberikan output dan outcome, sehingga dari hal yang demikian 

akan mempermudah guru BP untuk mengidentifikasi berdasarkan 

laporan dari guru mata pelajaran PAI. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  

 

 

A. Bentuk Kerjasama yang dilakukan Guru PAI dan guru BP dalam 

meningkatkan  prestasi belajar PAI siswa di SMK Sultan Agung Ngawen 

Blora. 

Kerjasama antara guru PAI dengan guru BP di SMK Sultan Agung 

Ngawen Bloro berdasarkan temuan penelitian adalah terjalinya kerjasama 

antara guru BP dengan guru mata pelajaran PAI yang  membantu siswa 

meningkatkan prestasi belajarnya. 

Bentuk kerjasama antara guru PAI dengan guru BP di SMK Sultan 

Agung Ngawen Blora berdasarkan temuan  penelitian adalah ada beberapa 

macam.  Namun demikian bahwa terjalinya kerjasama antara guru BP dengan 

guru mata pelajaran PAI ini membantu siswa meningkatkan prestasi 

belajarnya. 

Bentuk-bentuk kerjasama itu dapat dilihat sebagaimana berikut : 

g. Koordinasi 

Sutisna (1989: hal 37) medefinisikan koordinasi ialah proses 

mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan 

sumber-sumber lain kearah tercapainya maksud-maksud yang telah 

ditetapkan.  

Anonim (2003: Hal.139) mendefinisikan koordinasi ialah suatu 

sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, 
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dan kesederhanaan berbagai kegiatan inter dan antar institusi-institusi di 

masyarakat melalui komunikasi dan dialog-dialog antar berbagai individu 

dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan teknologi 

informasi.  

Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan 

teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan 

pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan 

harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. 

 Berdasarkan pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan koordinasi ialah proses mengintegrasikan (memadukan), 

menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanakan tugas yang  

terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien Sutisna, (1989: hal.85) 

Kerjasama Guru PAI Dan Guru Bp Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar PAI Siswa di SMK Sultan Agung Ngawen Blora Tahun 2020/2021 

terbagi ke dalam tiga aspek yaitu kerjasama dalam menangani siswa yang 

mengalami keterlambatan belajar PAI, kerjasama dalam menangani siswa 

yang bermasalah dengan kedisiplinan belajar, dan kerjasama dalam 

menangani kenakalan siswa baik di dalam kelas PAI maupun di 

lingkungan sekolah SMK Sultan Agung Ngawen Blora. 

Dengan mengacu pada teori-teori diatas dan mengacu pada apa 

yang terjadi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kordinasi 

di SMK Sultan Agung Ngawen. Dan  ternyata  adanya koordinasi     
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memudahkan kedua belah pihak yaitu antara guru BP dan guru mata 

pelajaran PAI untuk memecahkan masalah belajar yang terjadi pada siswa. 

.Adapun bentuk koordinasi yang dilakukan oleh guru PAI dan guru 

BP antara lain : 

5) Koordinasi interen Guru PAI dan Guru BP Terkait Prestasi 

Belajar PAI siswa. 

Dalam  hal ini berkaitan dengan teori yang sudah dibahas di 

bab sebelumnya mengenai bentuk kerjasama. Dimana bentuk-bentuk 

kerjasama yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dengan guru 

bidang studi berupa  1) Bentuk usaha formal, dimana kegiatan yang 

diselenggarakan secara sengaja, berencana, terarah dan sistematis 

(seperti pelaksanaan program tahunan atau semester bimbingan dan 

konseling). 2) Bentuk usaha informal yaitu kegiatan yang 

diselenggarakan secara sengaja akan tetapi tidak berencana dan tidak 

sistematis (Wikan, 2016: 105) 

Dengan membandingkan dengan teori diatas dengan kenyataan 

di lapangan, dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadi kerjasama 

antara guru PAI dan guru BP. Dan adanya koordinasi ini ternyata 

memudahkan kedua belah pihak dalam mengambil langkah-langkah 

bersama guna membantu mengatasi persoalan siswa. 
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6) Koordinasi Guru PAI dan Guru BP  dengan Wali Kelas Terkait 

Prestasi Belajar PAI siswa. 

Sagala (2006:57) mengatakan sebagai institusi pendidikan 

sekolah merupakan suatu sistem tempat proses pendidikan 

berlangsung yang memiliki bergagai perangkat, unsur-unsur yang 

saling terkait misalnya guru.  

Senada dengan itu Adler (1982:63) menyatakan bahwa guru 

merupakan unsur manusiawi yang sangat menentukan keberhasilan 

pendidikan. Dimana guru ini di dalam sekolah harus memahami dan 

menguasai peranan sekolah dan hubungan koordinasi dan kerjasama 

antara komponen di dalamnya demi mencapai tujuan pendidikan dan 

tujuan sekolah itu sendiri. Sejalan dengan tujuan pendidikan. 

Koordinasi yang baik akan menghasilkan tujuan yang baik pula 

Untuk menambah informasi agar lebih valid, selain koordinasi 

dengan guru BP, guru PAI  juga koordinasi dengan  wali kelas 

.Kerjasama Guru PAI Dan Guru Bp Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar PAI Siswa di SMK Sultan Agung Ngawen Blora Tahun 

2020/2021. Menjadi lebih terarah setelah mendapat masukan dari wali 

kelas. 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama antara guru 

PAI dan guru BP dengan Walikelas. Dan ini sangat membantu guru 
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PAI dan guru BP dalam membantu meningkatkan prestasi belajar PAI 

siswa.  

7) Koordinasi Guru PAI dan Guru BP  dengan Kepala Sekolah 

Terkait Prestasi Belajar PAI siswa. 

Ulul Azam (2016: 78) mengatakan bahwa model bimbingan 

dan konseling komprehensif adalah suatu konsep bimbingan yang 

berasumsi sebagai berikut; a. Program bimbingan merupakan suatu 

kebutuhan yang mencakup sebagai dimensi yang terkait dan 

dilaksanakan secara terpadu, kejasama antara personel bimbingan dan 

personel sekolah lainnya, keluarga atau masyarakat. b. Layanan 

bimbingan ditunjukkan untuk seluruh siswa, menggunakan berbagai 

strategi (perkembangan pribadi dan dukungan system), meliputi ragam 

dimensi (masalah, setting, metode dan lama waktu layanan). c. 

Bimbingan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi siswa 

secara optimal, mencegah timbulnya masalah dan mrnyelesaikan 

masalah siswa. 

Agar lebih terarah dan sesuai dengan visi misi sekolah dalam 

pembinaan kepada siswa SMK sultan Agung, maka guru PAI dan 

guru BP dalam meningkatkan prestasi belajar di SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora juga minta arahan dari kepala sekolah 

Berdasarkan apa yang terjadi di lapangan dan juga teori diatas 

ternyata terjadi kerjasama guru PAI dan guru BP dengan kepala 



113 
 

sekolah. Dan ini ternyata sangat membantu dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa.  

8) Koordinasi Guru PAI dan Guru BP  dengan Orang Tua Terkait 

Prestasi Belajar PAI siswa. 

Dalam hal ada persoalan terkait dengan prestasi belajar siswa, 

guru PAI akan mendatangi orang tua untuk diajak diskusi guna 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siwa terkait dengan 

persoalan belajar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru PAI dan guru BP 

melaksankan perannya sebagai guru dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa, hal ini sesuai dengan teori menurut Husnul Chotimah 

dalam Jamal Ma’mur Asmani (2012:20) mengatakan bahwa guru 

adalah orang yang memfasilitasi alih ilmu pengetahuan dari sumber 

belajar kepada peserta didik. Syarbini (2015:30) mengartikan guru 

ialah pendidik yang memberikan kepada siswa, biasanya guru adalah 

pendidik yang memegang mata pelajaran disekolah. Sedang dalam 

pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada siswa. guru dalam pandangan masyarakat adalah 

orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak 

harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, 

musolla, rumah, dan sebagainya (Djamarah,2016:31).  
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Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama antara guru 

PAI dan guru BP dengan orang tua. 

Dengan adanya koordinasi ini ternyata sangat membantu 

memudahkan kedua belah pihak dalam mengambil langkah-langkah 

bersama guna membantu mengatasi persoalan siswa. 

h. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang penting dalam 

proses penelitian. Ketika peneliti menangkap fenomena yang berpotensi 

untuk diteliti, langkah selanjutnya yang mendesak adalah mengidentifikasi 

masalah dari fenomena yang diamati tersebut. 

Dalam penelitian sosial, proses identifikasi masalah dapat 

dilakukan dengan mendeteksi permasalahan sosial yang diamati. Dari situ, 

peneliti mengambil langkah untuk mengetahui lebih lanjut, bisa dengan 

melakukan observasi, membaca literatur, atau melakukan survey awal. 

Masalah yang dikaji dalam studi atau penelitian harus dipilih 

dengan cermat. Identifikasi masalah bukanlah tugas yang mudah. Terdapat 

beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam 

menganalisis situasi yang bermasalah (Van Dalen, 1973). 

Untuk menentukan siswa yang diperkirakan prestasi belajarnya 

menurun, sehingga memerlukan bimbingan dan pengawasan dari guru 

mata pelajaran PAI maupun guru BP. Dalam melaksanakan kegiatan ini, 
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maka guru BP mencari informasi yang berkaitan dengan para siswa 

tersebut agar dapat ditentukan letak permasalahan yang dialami oleh siswa 

tersebut: 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini terjadi 

di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada maka dapat 

disimpulkan bahwa identifikasi masalah belajar telah dilakukan oleh guru 

PAI dan guru BP. 

Dengan adanya identifkasi masalah  diharapkan bisa membantu 

guru PAI dan guru BP dalam : 

4) Mempelajari prestasi belajar PAI yang dicapai siswa yang terdapat di 

rapot.  

5) Mendata yang berhubungan dengan pribadi siswa dengan metode 

wawancara yang dilakukan pada siswa dari masing-masing kelas. 

6) Melakukan observasi cara melakukan pengamatan secara langsung 

ketika mata pelajaran PAI.  

i. Langkah Diagnosis  

Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen dalam Rosada 

(2016) mendefinisikan diagnosis sebagai berikut. 

 Upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang 

dialami seorang dengan melalui pengujian dan studi yang 

saksama mengenai gejala-gejalanya. 
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 Studi yang saksama terhadap fakta tentang suatu hal untuk 

menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan dan 

sebagainya yang esensial. 

 Keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang 

seksama atas gejala-gejala atau fakta tentang suatu hal 

Poerwadarminta dalam Mulyadi (2009) mendefinisikan 

diagnosis sebagai penentuan suatu penyakit dengan menilik atau 

memeriksa gejalanya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa istilah 

diagnosis biasanya digunakan dalam dunia kedokteran. 

Langkah ini digunakan untuk mengetahui persoalan yang 

dihadapi oleh siswa. Dari pengamatan yang dilakukan guru BP, 

dengan menggunakan metode observasi dan wawancara maka dapat 

disimpulkan bahwa siswa kelas X-XI-XII mengalami permasalahan 

berikut:  

3) Prestasi belajar PAI ada yang menurun ada pula yang stabil  

4) Nilai ulangan dan ujian tidak stabil atau bisa dikatakan turun naik. 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan diagnosi terhadap 

masala yang ada di SMK Sultan Agung Ngawen. Dan ini sangat 

membantu guru PAI dan guru BP dalam membantu meningkatkan 

prestasi belajar PAI. 

 

https://jagad.id/pengertian-fakta/
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j. Langkah Prognosis 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut kemungkinan yang 

terjadi pada siswa adalah:  

3) Apabila masalah yang muncul tidak segera di atasi, kemungkinan 

besar yang akan terjadi adalah siswa akan terlambat dalam 

memahami apa yang disampaikan oleh guru mata pelajaran PAI, 

prestasi belajar siswa kelas X-XI-XII akan sulit berkembang. 

4) Apabila masalah-masalahnya teratasi, kemungkinan klien bisa 

meningkatkan prestasi belajar PAI, bagi siswa kelas X-XI-XII 

yang memiliki rata-rata bawah, sedang maupun rata-rata atas 

dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan proses prognosis 

terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa terkait persoalan 

belajar. . Dan ini sangat membantu guru PAI dan guru BP dalam 

membantu meningkatkan prestasi belajar PAI 

k. Langkah Terapi  

Usaha pemberian bantuan adalah upaya yang dilakukan untuk 

membantu siswa di masing-masing kelas dalam memecahkan masalah 

penurunan prestasi belajar menuju perkembangan yang optimal. 

Pemberian bantuan ini harus di sesuaikan dengan penyebab timbulnya 



118 
 

masalah yang dihadapi siswa di masing-masing kelas. Jenis bantuan 

yang di rencanakan guru BP dan guru PAI untuk siswa adalah: 

3) Bimbingan  

Menurut Prayitno & Erman Amti (1994:99) Bimbingan 

adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang 

ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-

anak, remaja, maupun dewasa agar orang-orang yang dibimbing 

dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, 

dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan 

dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. 

Menurut Rochman Natawidjaja (1981) Bimbingan adalah 

proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara 

berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami 

dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak 

wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga serta 

masyarakat. Dengan demikian dia dapat mengecap kebahagiaan 

hidupnya serta dapat memberikan sumbangan yang berarti (Winkel 

& Sri Hastuti 2007:29). 

Dalam teknik ini pemberian bantuan dilaksanakan dalam 

bentuk bimbingan di kelas. Layanan ini bertujuan untuk membantu 

siswa di kelas dalam memecahkan masalah, dengan bantuan yang 

diberikan guru PAI dan guru BP. Dengan harapan terjadi 
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perubahan pada siswa agar tidak mengulangi kemabali masalah 

penurunan prestasi belajar PAI tersebut.  

Guru BP ,meberikan Bimbingan  atau dorongan kepada siswa 

agar lebih meningkatkan prestasi belajrnya terutaa dalam mata 

pelajaran PAI. Dalam bimbingan guru BP memberikan masukan 

bahwa dengan berusaha, belajar dengan tekun dan semangat akan 

dapat membantu menigkatkan prestasi belajar siswa.  

Dalam bimbingan guru BP memberi masukan bahwa masalah 

prestasi belajar PAI ini dapat dengan mudah diatasi. Untuk 

menyikapinya maka jalan yang di sarankan adalah siswa diajak 

untuk member motivasi dirinya sendiri, karena selain motivas dari 

guru BP motivasi dari dalam diri akan ikut membantu 

menyelesaikan masalah prestasi belajar yang dihadapi. 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan proses Bimbingan  

terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa terkait persoalan 

belajar. . Dan ini sangat membantu guru PAI dan guru BP dalam 

membantu meningkatkan prestasi belajar PAI 

4) Pemberian Motivasi 

Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan 

merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. 

Sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force yang artinya 
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sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan 

tindakan atau perilaku, dan di dalam tindakan tersebut terdapat 

tujuan tertentu. Menurut Umam(2012 : 159) .  

Pengertian dari motivasi tercaakup berbagai aspek tingkah 

atau perilaku manusia yang dapat mendorong seseorang untuk 

berperilaku atau tidak berperilaku. Namun dalam istilah berikut ini, 

motivasi adalah dorongan manusia untuk bertindak dan 

berperilaku. Sedangkan pengertian motivasi di kehidupan sehari-

hari, motivasi dapat diartikan sebagai proses yang dapat 

memberikan dorongan atau rasangan kepada karyawan sehingga 

mereka bersedia bekerja dengan ikhlas dan tidak terbebani menurut 

Saydam(2000 : 326) 

Dengan memberi motivasi maka diharapkan  akan 

memudahkan guru PAI dan guru BP untuk membantu siswa yang 

memiliki masalah prestasi belajar. Utamanya prestasi belajar PAI 

siswa.. 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemberian 

motivasi kepada siswa .  terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

siswa terkait persoalan belajar. . Dan ini sangat membantu guru 

PAI dan guru BP dalam membantu meningkatkan prestasi belajar 

PAI 



121 
 

Berikut adalah motivasi yang diberkan oleh guru BP dan 

guru PAI. 

c) Pemberian moivasi Belajar oleh Guru BP  

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai pengalaman sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan Apabila seseorang secara sadar belajar, maka ia 

menginginkan untuk mencapai hasil dari kegiatan belajar (Slameto, 

2010: 2). akan tetapi setiap siswa memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda dalam menyerap pelajaran. Begitu juga dengan siswa 

di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, Sebagian siswa masih 

memiliki prestasi belajar PAI yang rendah. 

Latar belakang adanya kerjasama sebenarnya untuk 

membantu siswa dalam memecahkan masalah yang sedang 

dihadapinya. Dengan memberi motivasi maka akan memudahkan 

guru PAI dan guru BP untuk membantu siswa yang memiliki 

masalah maupun tidak. Selain itu kerjasama ini terjadi karena 

antara guru BP dengan guru PAI telah menyadari bahwa untuk 

memantau siswa dalam kegiatan di sekolah tidak dapat dilakukan 

seorang diri tetapi juga harus melibatkan banyak pihak diantaranya 

kerjasama dengan guru PAI. Peneliti melakukan wawancara kepada 

guru BP “Apa yang melatarbelakangi terjadinya kerjasama antara 

guru BP dengan guru mata pelajaran PAI  
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Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemberian 

motivasi kepada siswa .  terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

siswa terkait persoalan belajar. . Dan ini sangat membantu guru 

PAI dan guru BP dalam membantu meningkatkan prestasi belaja 

d) Pemberian moivasi Belajar oleh Guru PAI  

Selain  guru BP , guru mata pelajaran PAI juga 

memberikan motivasi belajar  kepada siswa. Seperti yang sudah di 

jelaskan bahwa kerjasama ini terjalin untuk membantu siswa untuk 

memecahkan masalah pembelajaran ataupun untuk membantu 

siswa menyelesaikan masalah pribadi yang berakibat terjadi 

penurunan nilai mata pelajaran PAI khususnya pada siswa kelas XI, 

maupun kelas yang lain sesuai dengan berbagai jurusan keahlian 

seperti tata busana, dan  teknik otomotif mobil.  hal ini berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan peneliti di lingkungan sekolah pada 

saat pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan satu minggu 

dua kali sebelum PPKM tingkat mikro diberlakukan. 

Masalah pembelajaran yang terjadi biasanya tentang 

penurunan nilai pada mata pelajaran PAI untuk itu “ Untuk itu guru 

PAI juga berusaha memberikan motivasi sehingga prestasi belajar 

siswa bisa ditingkatkan. Adapun bagaimana cara guru mata 
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pelajaran PAI memberikan motivasi untuk meningkatkan prestasi 

belajar?”  

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemberian 

motivasi kepada siswa .  terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

siswa terkait persoalan belajar. . Dan ini sangat membantu guru 

PAI dan guru BP dalam membantu meningkatkan prestasi belaja 

l. Pengambilan langkah Urgen 

Kerjasama ini dilakukan untuk mencari jalan keluar, karena 

guru mata pelajaran paling mengerti keadaan siswa disaat kegiatan 

belajar berlangsung, sehingga dapat dengan mudah ikut memantau 

perkembangan siswa.  

Selain itu guru PAI juga dpat langsung melihat kemampuan 

siswa maupun nilai belajar siswa sudah menunjukan peningkatan atau 

belum. Dengan demikian guru mata pelajaran juga sangat berperan 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Antara guru BP dan guru mata pelajaran PAI memiliki peran 

masing-masing dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Peran 

tersebut menentukan tugas antara guru BP dan guru mata pelajaran 

PAI dalam usaha meningkatkan prestasi belajar siswa. Peran guru BP 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa adalah memberikan 
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motivasi atau dorongan kepada siswa agar mendorong siswa untuk 

lebih meningkatkan prestasi belajarnya. 

Terjalinya kerjasama antara guru BP dengan guru mata 

pelajaran PAI ini membantu siwa meningkatkan prestasi belajarnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat 

diambil kesimpulan bahwa kerjasama Guru PAI dan guru BP dalam 

meningkatkan  prestasi belajar PAI siswa di SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora, Jawa Tengah meliputi: 

6) Guru BP satu minggu sekali sebelum pelajaran PAI memberikan 

motivasi kepada siswa untuk aktif dalam pembelajaran. 

7) Guru PAI melakukan identifikasi terhadap kenakalan siswa di 

kelas, kemudian di laporkan kepada guru BP untuk diberikan 

pembinaan lebih intensif. 

8) Apabila guru PAI ada kegiatan sehingga tidak sempat mengajar di 

kelas, maka guru BP mewakili masuk dan memberikan 

pembelajaran PAI. 

9) Guru BP dan Guru PAI bersama-sama melakukan pembinaan 

secara menyeluruh pada hari hari besar peringatan agama yang 

diadakan di SMK Sultan Agung. 

10) Apabila ada siswa yang terlambat masuk jam pelajaran PAI 

mencapai tiga kali kemudian siswa tersebut meminta surat 

rekomendasi kepada guru BP. 
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Kerjasama Guru PAI Dan Guru Bp Dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar PAI Siswa Di SMK Sultan Agung Ngawen Blora 

Tahun 2020/2021 terbagi ke dalam tiga aspek yaitu kerjasama dalam 

menangani siswa yang mengalami keterlambatan belajar PAI, 

kerjasama dalam menangani siswa yang bermasalah dengan 

kedisiplinan belajar, dan kerjasama dalam menangani kenakalan siswa 

baik di dalam kelas PAI maupun di lingkungan sekolah SMK Sultan 

Agung Ngawen Blora. 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pengambilan langkah 

urgen   terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa terkait 

persoalan belajar. . Dan ini sangat membantu guru PAI dan guru BP 

dalam membantu meningkatkan prestasi belaja 

A. Faktor pendukung dan kendala kerjasama guru PAI dan guru BP untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar PAI Siswa di SMK Sultan Agung Ngawen 

Blora. 

c. Faktor Pendukung 

Dalam setiap pekerjaan kita akan selalu dihadapkan pada faktor 

pendukung dan juga faktor penghambat atau kendala. Demikian pula 

upaya kerjasama yang dilakukan oleh guru PAI dan guru BP dalam upaya 

peningkatan belajarPAI siswa. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti faktor 

pendorong adalah hal atau kondisi yang dapat mendorong atau 

menumbuhkan suatu kegiatan, usaha, atau produksi. 

 Adapun faktor pendukung atau pendorong  yang bisa kita gali 

kegiatan ini antara lain : 

7) Dukungan kepala sekolah,  

Faktor pendukung dalam melakukan kerjasama yang pertama 

adalah dukungan dari Kepala Sekolah. Bentuk dukungan ini bisa kita 

lihat dan di uraikan melalui  hasil wawancara dengan guru BP: 

Dukungan adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang 

baik itu moril maupun material untuk memotivasi orang lain dalam 

melaksanakan suatu kegiatan (Notoatmodjo, 2003). Mertua adalah 

sebutan untuk orang tua istri atau suami. Dukungan mertua merupakan 

upaya atau dorongan yang diberikan mertua kepada menantunya dalam 

melaksanakan suatu kegiatan (KKBI, 2017). 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemberian dukungan 

dari kepala sekolah kepada guru PAI dan guru BP terhadap kerjasama 

yang dilakukan guna membantu menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi oleh siswa terkait persoalan belajar. . Dan ini sangat 

membantu guru PAI dan guru BP dalam membantu meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 
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8) Motifasi Guru PAI dalam meningkatkan Prestasi Belajar PAI 

Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan 

suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan 

motif dapat dikatakan suatu driving force yang artinya sesuatu yang 

dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, 

dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Menurut 

Umam(2012 : 159) .  

Pengertian dari motivasi tercaakup berbagai aspek tingkah atau 

perilaku manusia yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku 

atau tidak berperilaku. Namun dalam istilah berikut ini, motivasi adalah 

dorongan manusia untuk bertindak dan berperilaku. Sedangkan 

pengertian motivasi di kehidupan sehari-hari, motivasi dapat diartikan 

sebagai proses yang dapat memberikan dorongan atau rasangan kepada 

karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan ikhlas dan tidak 

terbebani menurut Saydam(2000 : 326) 

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa kerjasama antara guru 

PAI dan guru BP dalam peningkatan prestasi belajar PAI di SMK 

Sultan Agung sudah bisa dikatakan baik. hal ini dibuktikan dengan 

seringnya guru PAI dan guru BP bergantian memberi motivasi pada 

siswa. terlaksannya pembelajaran PAI dengan sudah baik disiplin dan 

hasilnya cukup bagus dan berpengaruh pada prestasi belajar PAI siswa 

kearah yang lebih baik.  
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Bagi siswa motivasi oleh guru BP ini sudah tidak asing lagi dan 

tidak jadi beban mental bagi siswa, sebaliknya bimbingan dan 

konseling sudah menjadi tempat berkeluh kesah bagi siswa dalam 

segala masalah, mereka sudah menganggap guru pembimbing sebagai 

orang tua mereka sendiri, tempat bertanya dan menyelesaikan masalah 

mereka.  

Orang tua siswa juga sangat mendukung kegiatan bimbingan 

dan konseling tersebut, karena sebagain besar orang tua siswa sudah 

memahami betapa pentingnya peranan bimbingan dan konseling 

tersebut. Dan dengan adanya guru pembimbing, orang tua siswa merasa 

terbantu dalam membimbing anak-anaknya agar berhasil dalam 

belajarnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan 

bahwa. 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemberian motivasi 

oleh guru PAI guna membantu menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi oleh siswa terkait persoalan belajar. . Dan ini sangat 

membantu guru PAI dan guru BP dalam membantu meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

9) Motifasi Guru BP dalam meningkatkan Prestasi Belajar PAI 

Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan 

suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan 
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motif dapat dikatakan suatu driving force yang artinya sesuatu yang 

dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, 

dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Menurut 

Umam(2012 : 159) .  

Pengertian dari motivasi tercaakup berbagai aspek tingkah atau 

perilaku manusia yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku 

atau tidak berperilaku. Namun dalam istilah berikut ini, motivasi adalah 

dorongan manusia untuk bertindak dan berperilaku. Sedangkan 

pengertian motivasi di kehidupan sehari-hari, motivasi dapat diartikan 

sebagai proses yang dapat memberikan dorongan atau rasangan kepada 

karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan ikhlas dan tidak 

terbebani menurut Saydam(2000 : 326) 

Guru BP dalam aktifitas bimbingan dan konseling, tugas-tugasnya 

adalah ; membantu memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling 

kepada siswa, melakukan kerjasama dengan guru pembimbing atau 

guru BK dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan 

dan konseling, mengalihtangankan siswa yang memerlukan bimbingan 

konseling kepada guru BK , mengadakan upaya tindak lanjut program 

perbaikan dan program pengayaan, membantu mengumpulkan 

informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian bimbingan dan 

konseling dan berikut serta dalam layanan dan program bimbingan dan 

konseling.  
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Hal ini juga sesuai dengan teori dalam buku Bimbingan dan 

Konseling yang ditulis oleh Anas Salahudin (2010: 15)  mengenai 

peran, tugas, dan tanggung jawab guru mata pelajaran dalam bimbingan 

dan konseling yang diantaranya adalah:  

1) Membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling 

kepada peserta didik.  

2) Membantu guru pembimbing/konselor mengidentifikasi peserta 

didik yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, serta 

pengumpulan data tentang peserta didik tersebut.  

3) Mengalihtangankan peserta didik yang memerlukan pelayanan 

bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing/konselor.  

4) Menerima peserta didik alih tangan dari guru 

pembimbing/konselor, yaitu peserta didik yang menuntut guru 

pembimbing/konselor memerlukan  

5) Pelayanan mengajar/latihan khusus (seperti pengajaran/latihan 

perbaikan, program pengayaan).  

6) Membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru-peserta 

didik dan hubungan peserta didik yang menunjang pelaksanaan 

pelayanan pembimbingan dan konseling.  

7) Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada peserta didik 

yang memerlukan layanan/kegiatan bimbingan dan konseling untuk 

mengikuti/menjalani layanan/kegiatan yang dimaksudkan itu.  
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8) Berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah peserta 

didik, seperti konferensi kasus.  

Bagi siswa motivasi oleh guru BP ini sudah tidak asing lagi dan 

sangat bermanfaaat bagi siswa, mereka sudah menganggap guru 

pembimbing sebagai orang tua mereka sendiri, tempat bertanya dan 

menyelesaikan masalah mereka.  

Orang tua siswa juga sangat mendukung kegiatan bimbingan d 

ari guru PAI rsebut, karena sebagain besar orang tua siswa sudah 

memahami betapa pentingnya peranan bimbingan dan konseling 

tersebut. Dan dengan adanya guru pembimbing, orang tua siswa merasa 

terbantu dalam membimbing anak-anaknya agar berhasil dalam 

belajarnya 

10) Dorongan Orang Tua  

Selain itu dalam kefitrahannya, anak membawa potensi yang 

siap15dikembangkan, baik melalui tangan orang tuannya, pendidik, 

maupun masya akat sekitarnya karenanya orang tua harus pandai dan 

bijak dalam memberikan arahan, bimbingan, dan pendidikan bagi anak-

anaknya (Fatmawati M, famawi Dkk,2001:5-6) 

Dukungan adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang 

baik itu moril maupun material untuk memotivasi orang lain dalam 

melaksanakan suatu kegiatan (Notoatmodjo, 2003).  

Dorongan juga disebut motivasi, maka menurut Arifin Motivasi 

sering juga dipandang sebagai kebiasaan yang diperoleh, yakni 
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dorongan yang disebut motivasi berasal dari kelompok sosial menurut 

situasi belajar yang berbeda. 

Juga dipaparkan oleh oleh guru PAI SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora bahwa yang menjadi faktor pendukung dari kerjasama 

guru bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran PAI untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa adalah dukungan dari orang tua.  

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemberian dukungan 

dari orang tua kepada guru PAI dan guru BP terhadap kerjasama yang 

dilakukan guna membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

oleh siswa terkait persoalan belajar. . Dan ini sangat membantu guru 

PAI dan guru BP dalam membantu meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

11) Sumberdaya guru yang berkualitas, 

Salah satu faktor utama yang berperan dalam mencetak generasi 

muda berkualitas adalah guru. Dengan guru yang berkualitas, maka 

murid yang dihasilkan akan berkualitas pula. Sayang, kualitas guru di 

Indonesia masih minim. 

Pendapat tersebut disampaikan Pengamat Pendidikan Arief 

Rahman selepas konferensi pers terkait World Culture Forum 2013. 

"Yang harus diperbaiki dalam sistem pendidikan Indonesia adalah mutu 
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guru," kata Arief, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2013). 

Koswara (2008: 2) menyatakan bahwa, "Guru memegang 

peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa 

melalui pengembangan kepribadian dan nilai - nilai yang diinginkan. 

Dari dimensi tersebut, peranan guru sulit digantikan oleh yang lain". 

Maka dari itu alangkah baiknya dan seharusnya guru memiliki sikap 

dan sifat yang baik agar para siswa yang diajarnya dapat meniru dan 

mencontoh perilaku-perilaku baik tersebut. Dengan kata lain guru harus 

memiliki kualitas yang baik untuk menjadikan pendidikan lebih 

bermutu. 

Sumber daya guru ini sangat penting karena dengan adanya 

SDM  yang berkualitas akan sangat mempengaruhi proses belajar 

mengajar. Dan bila proses belajar mengajar ini berkualitas maka 

outputpun akan berkualitas. 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa kualitas guru sangat membantu 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa terkait persoalan 

belajar. . Dan ini sangat membantu guru PAI dan guru BP dalam 

membantu meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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12) Kesadaran semua Stake Holder  sekolah dalam membangun 

budaya mutu.  

Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh wali kelas 

pada kesempatan yang lain bahwa mengenai faktor pendukung dan 

penghambat guru PAI dan guru bimbingan dan konseling dalam 

melakukan kerjasama untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di 

SMK Sultan Agung . 

Goleman menjelaskan kesadaran diri yaitu perhatian terus 

menerus terhadap keadaan batin seseorang. Dalam keadaan refleksi diri 

ini, pikiran mengamati dan menggali pengalaman, termasuk 

emosi.Danies Goleman (1996: hal.58)  

May seorang psikiater yang mempelopori pendekatan 

eksistensial yang dikutip oleh Koesworo menjelaskan bahwa kesadaran-

diri adalah sebagai kapasitas yang memungkinkan manusia mampu 

mengamati dirinya sendiri maupun membedakan dirinya dari dunia 

(orang lain), serta kapasitas yang memungkinkan manusia mampu 

menempatkan diri di dalam waktu (masa kini, masa lampau, dan masa 

depan).E Koswara (1987:hal.1) 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemberian dukungan 

dari semua steak holder  kepada guru PAI dan guru BP terhadap 

kerjasama yang dilakukan guna membantu menyelesaikan 
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permasalahan yang dihadapi oleh siswa terkait persoalan belajar. . Dan 

ini sangat membantu guru PAI dan guru BP dalam membantu 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

d. Faktor Penghambat 

6) Masih terdapat guru yang menganggap semua permasalahan siswa 

adalah tugas dan tanggung jawab guru BP, 

Sesuai dengan teori yang sudah dibahas sebelumnya mengenai 

tugas guru mata pelajaran dalam operasional bimbingan di luar kelas. 

Tugas guru dalam layanan bimbingan tidak terbatas dalam kegiatan 

proses belajar-mengajar atau dalam kelas saja, tetapi juga kegiatan-

kegiatan bimbingan di luar kelas. Tugas-tugas bimbingan tersebut 

antara lain 1) memberikan pengajaran perbaikan (remidial teaching), 2) 

memberikan pengayaan dan pengembangan bakat siswa, 3) melakukan 

kunjungan rumah (home visit), 4) menyelenggarakan kelompok belajar 

(Soetjipto dan Kosasi, 2009: 107).   

Dalam melakukan kerjasama antara guru bimbingan dan 

konseling dengan guru mata pelajaran PAI untuk membantu siswa 

meningkatkan prestasi belajar siswa, ternyata ada faktor penghambat 

atau aral yang membuat usaha sia-sia dan terbengkalai atau bahkan 

pendukung yang dapat menyelesaikan pemasalahan yang terjadi. 

Dalam hal ini faktor penghambat yang disampaikan oleh guru 

BP yaitu: masih terdapat guru yang menganggap semua permasalahan 

siswa adalah tugas dan tanggung jawab guru BP, dan hal ini yang 
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menjadi permasalahan terhadap relasi guru BP dan guru mata pelajaran 

PAI dalam melakukan kerjasama. 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa masih ada guru yang cuek terhadap 

persoalan  yang  dihadapi oleh siswa, .seolah  permasalahan yang 

dihadapi oleh siswa terkait persoalan belajar adalah hanya tanggung 

jawab guru BP . Dan ini menjadi kendala bagi  guru PAI dan guru BP 

dalam membantu meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

7) Tidak semuanya guru mata pelajaran melakukan kerjasama 

dengan guru BP 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 704) kerjasama 

merupakan sesuatu yang ditangani oleh beberapa pihak. Kerjasama 

adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-

sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk 

mencapai suatu tujuan.  

Landsberger (2011) kerjasama atau belajar bersama adalah 

proses berkelompok dimana anggotaanggotanya mendukung dan saling 

mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Selain itu 

kemampuan kerjasama mampu meningkatkan rasa percaya diri dan 

kemampuan berinteraksi, serta melatih peserta didik beradaptasi dengan 

lingkungan baru. Karakter kerjasama dapat ditanamkan, dilatih, dan 
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dikembangkan melalui berbagai cara, salah satu bentuknya melalui 

kegiatan pembelajaran. Kerjasama dalam pembelajaran dapat dilakukan 

oleh dua peserta didik atau lebih yang saling berinteraksi, 

menggabungkan tenaga, ide atau pendapat dalam waktu tertentu dalam 

mencapai tujuan pembelajaran sebagai kepentingan bersama (Rukiyati, 

dkk, 201 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa masih ada guru yang cuek tidak mau 

bekerjasama dengan Guru BP .seolah  permasalahan yang dihadapi oleh 

siswa terkait persoalan belajar adalah hanya tanggung jawab guru BP . 

Dan ini menjadi kendala bagi  guru PAI dan guru BP dalam membantu 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

8) Guru BP tidak mempunyai jam masuk kelas 

Ditambahkan oleh salah satu informan wawancara selaku kepala 

SMK Sultan Agung Ngawen Blora mengenai faktor penghambat dan 

pendukung dalam melakukan kerjasama guru bimbingan dan konseling 

dengan guru mata pelajaran PAI untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa yaitu guru bimbingan dan konseling tidak mempunyai jam masuk 

kelas, berikut hasil wawacaranya. 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa guru BP tidak punya jam tatap muka. 
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Dan ini mengakibatkan guru BP kurang paham  terhadap persoalan  

yang  dihadapi oleh siswa,  Dan ini menjadi kendala bagi  guru PAI dan 

guru BP dalam membantu meningkatkan prestasi belajar siswa. 

9) Terkadang siswa tidak mau ketika diminta menghadap kepada 

guru BP. 

Ardiansyah siswa kelas XI juga memaparkan mengenai faktor 

penghambat dan pendukung guru BP dan guru mata pelajaran PAI 

dalam melakukan kerjasama untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa masih ada guru yang cuek terhadap 

persoalan  yang  dihadapi oleh siswa, .seolah  permasalahan yang 

dihadapi oleh siswa terkait persoalan belajar adalah hanya tanggung 

jawab guru BP . Dan ini menjadi kendala bagi  guru PAI dan guru BP 

dalam membantu meningkatkan prestasi belajar siswa. 

10) Siswa tidak mau melakukan perubahan  

Setiap kegiatan program yang dijalankan tentunya tidak 

selamanya berjalan mulus, akan ada berbagai macam kendala baik dari 

guru, siswa, sarana dan prasarana maupun hal-hal yang lain. Kendal-

kendala tersebut dapat menghambat pelaksanaan suatu program 

yangtelah terancana.  
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Dan diantara faktor penghambat tersebut adalah kenyatan 

dilapangan dilapangan bahwa  siswa tidak mau melakukan perubahan 

atau cuek. 

Dari hasil observasi dapat dilihat bahwa masih rendahnya 

kesadaran diri siswa sehingga ketika dalam proses belajar masih ada 

siswa yang malas dan tidak mau belajar. Terlebih lagi pada mata 

pelajaran yang tidak mereka senangi. Ada beberapa mata pelajaran yang 

tidak disenangi oleh siswa, dikarenakan ketidakmampuannya dalam 

menyerap mata pelajaran tesebut. 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa masih ada siswa yang tidak mau 

merubah kebiasaan yang jelek,  Dan ini menjadi kendala bagi  guru PAI 

dan guru BP dalam membantu meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Disinilah peran guru PAI SMK Sultan Agung Ngawen Blora 

yang kerja sama dengan guru BP yang lebih ditekankan, terus menerus 

memberikan membimbing siswa hingga muncul kesadaran diri siswa 

untuk belajar, dan menanamkan arti penting belajar. 

B. Implikasi kerjasama Guru PAI dan Guru Bimbingan dan Penyuluhan di 

SMK Sultan Agung Ngawen Blora.  

Dari hasil  penelitian yang penulis lakukan,  implikasi kerjasama 

guru PAI dengan guru BP di SMK Sultan Agung Ngawen Blora. Adalah 

sebagaimana berikut : 
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g) Siswa semakin giat belajar dan Mandiri. 

Ketika diketahui ada siswa yang bermasalah dalam belajarnya 

dan kurang memahami pembelajaran maka guru mata pelajaran PAI 

melatih siswa di dalam kelas sekaligus memberikan remedial teaching 

yang sudah di sarankan oleh guru bimbingan dan konseling kepada 

guru mata pelajaran. Remidial teaching ini tidak dilakukan di kelas 

namun bisa menjumpainya di ruang guru. Kemudian setelah selesai 

diberikan bimbingan dengan memberikan soal-soal pengayaan. 

Sesuai dengan teori yang sudah dibahas sebelumnya mengenai 

tugas guru mata pelajaran dalam operasional bimbingan di luar kelas. 

Tugas guru dalam layanan bimbingan tidak terbatas dalam kegiatan 

proses belajar-mengajar atau dalam kelas saja, tetapi juga kegiatan-

kegiatan bimbingan di luar kelas. Tugas-tugas bimbingan tersebut 

antara lain 1) memberikan pengajaran perbaikan (remidial teaching), 

2) memberikan pengayaan dan pengembangan bakat siswa, 3) 

melakukan kunjungan rumah (home visit), 4) menyelenggarakan 

kelompok belajar (Soetjipto dan Kosasi, 2009: 107).   

Dari  data hasil wawancara berkenaan dengan implikasi 

kerjasama guru BP dengan guru mata PAI di SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora, ternyata siswa semakin giat dalam belajar. 

Peran guru BP dalam memberikan motivasi sehingga 

berimplikasi terhadap kemandirian belajar PAI siswa di SMK Sultan 
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Agung Ngawen Blora Senada dengan hasil wawancara dengan siswa 

Ardiansyah kelas XI, mengenai peran guru BP di sekolah . 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa  implikasi dari kerjasama anatara Guru 

PAI dan Guru BP adalah : Siswa semakin menyadari belajar mandiri. 

h) Siswa menyadari akan pentingnya Ilmu Pengetahuan 

Mata pelajaran yang kurang menyenangkan selalu menjadi 

problematika dalam belajar, untuk itu guru harus menerapkan konsep 

belajar yang menyenangkan bagi siswa, sehingga mata pelajaran yang 

menurut siswa sulit untuk dipelajari menjadi lebih mudah dipelajari 

dengan konsep belajar yang menyenangkan.  

Kemudian yang paling penting dalam belajar adalah disiplin 

belajar. Siswa dituntut untuk disiplin, misalnya mengerjakan tugas 

yang diberikan guru, mengumpulkan tugas tepat waktu dan lain-lain. 

Dengan adanya kesadaran diri siswa untuk belajar, maka dengan 

sendirinya disiplin akan muncul. 

Usaha guru BP dan Guru mata pelajaran PAI menigkatkan 

prestasi belajar siswa. Masalah yang sering terjadi pada siswa 

biasanya kebanyakan siswa itu tidak mengerti pentingnya ilmu di 

masa yang akan datang. Untuk itu diperlukannya motivasi yang kuat 

dari guru BK, wali kelas, guru mata peajaran dan orang tua serta 
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teman-temannya diharapkan ikut membantu siswa untuk lebih 

termotivasi dalam belajar. 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa  implikasi dari kerjasama anatara Guru 

PAI dan Guru BP adalah : Siswa semakin menyadari akan arti penting 

dari ilmu pengetahuan.  

i) Siswa tidak takut lagi dipanggil oleh guru BP maupun guru PAI 

Prestasi belajar dapat meningkat setelah diketahui rata-rata kelas 

pada nilai akhir semester. Prestasi belajar pada hakikatnya merupakan 

hasil yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses belajar dari 

suatu program pada waktu tertentu, biasanya prestasi belajar ini dapat di 

lihat dari data yang berupa skor atau nilai setelah mengerjkan tes yang 

diberikan oleh guru.  

Nilai-nilai tersebut akan menentukan sejauh mana kemampuan 

siswa dalam pembelajaran. Untuk itu siswa diharapkan mendapatkan 

nilai yang memuaskan. Dan setelah dilakukan bimingan ternyata siswa 

sudah tidak lagi takutketemu guru BP maupun PAI 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa  implikasi dari kerjasama anatara Guru 

PAI dan Guru BP adalah : Siswa tidak lagi merasa takut tatkala 

dipanggil oleh Guru PAI maupun Guru BP. 
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j) Siswa mau berkonsultasi tatkala ada kesulitan belajar. 

Hal ini senada juga dengan apa yang dipaparkan oleh salah 

satu informan selaku guru mata pelajaran PAI mengenai prestasi 

belajar siswa dengan adanya kerjasama antara guru BP dan guru mata 

pelajaran PAI. 

Hasil pengamatan peneliti disaat jam istirahat tepat jam 09.45 

Wib terdapat siswa yang mendatangi guru mata pelajaran PAI di 

ruang guru untuk meminta bimbingan belajar dari pelajaran yang 

sudah disampaikan di kelas karena belum cukup dipahami pada saat 

jam mata pelajaran berlangsung. 

Dimyati Mahmud (2006: 23) mengemukakan bahwa “belajar 

adalah perubahan dalam diri seseorang yang terjadi karena 

pengalaman”. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi 

dan suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan - hambatan 

tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan - hambatan belajar 

ini bukan hanya masalah intruksional atau pedagogis saja, tetapi 

merujuk pada masalah psikologis. Peserta didik yang mengalami 

hambatan dalam proses pembelajaran akan mendapatkan hasil 

pembelajaran yang kurang optimal.  

Menurut Mulyadi (2010: 6), kesulitan belajar mempunyai 

pengertian yang luas, meliputi : 

a. Learning Disorder adalah keadaan dimana proses belajar seseorang 

terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dengan 
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demikian, hasil belajar yang dicapai akan lebih rendah dari potensi 

yang dimiliki. 

b. Learning Disabilities (ketidakmampuan belajar) adalah 

ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala dimana 

seseorang tidak mampu belajar (menghindari belajar) sehingga 

hasil belajarnya dibawah potensi intelektualnya.  

c. Learning disfunction (ketidakfungsian belajar) adalah 

menunjukkan gejala dimana proses belajar tidak berfungsi dengan 

baik meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas 

mental, gangguan alat indera atau gangguan psikologis lainnya.  

d. Under Achiever adalah mengacu pada seseorang yang memiliki 

tingkat potensi intelektual diatas normal, tetapi prestasi belajarnya 

tergolong rendah.  

e. Slow Learner adalah seseorang yang lambat dalam proses 

belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang 

yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa  implikasi dari kerjasama anatara 

Guru PAI dan Guru BP adalah: siswa  mau berkonsultasi saat ada 

kesulitan belajar. Dan ini memudahkan Guru PAI dan Guru BP saat 

mengatasi kesulitan belajar siswa. 
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k) Prestasi belajar PAI meningkat 

Telah  dipaparkan oleh kepala sekolah SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora bagaimana prestasi belajar siswa dengan adanya 

kerjasama guru bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran 

PAI adalah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Menurut Sutiah (2020:72) prestasi belajar adalah tingkatan 

keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran di 

sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil 

tes, mengenai sejumlah materi tertentu. Prestasi belajar dapat 

ditunjukkan dengan penilaian ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik.  

4) Ranah Kognitif Ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar 

berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. 

Ranah kognitif mencakup enam kategori. 

5) Ranah Afektif Ranah Afektif berorientasi pada nilai dan sikap. 

Ranah afektif dibagi menjadi lima kategori. 

6) Ranah Psikomotorik Ranah psikomotorik menunjukkan adanya 

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, 

manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Ranah psikomotorik 

menjadi tujuh kategori. 

Menurut Tirtonegoro (2011:43) prestasi belajar adalah 

penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk 
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simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil 

yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. 

Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa  implikasi dari kerjasama anatara 

Guru PAI dan Guru BP adalah semakin meningkatnya prestasi belajar 

PAI Siswa. 

l) Akhlaq siswa menjadi semakin baik. 

Demikain halnya pada saat pengamatan ketika pembelajaran 

PAI berlangsung bahwa memang siswa setelah adanya kerjasama guru 

PAI dengan BP dalam mengani kenakalan siswa, kedisiplinan siswa 

maupun akhlaq siswa sekarang mereka menjadi lebih baik 

Menurut Ibnu Mazkawaih, akhlak merupakan keadaan jiwa 

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan 

tanpa melalui pertimbangan pikiran dan perencanaan.Nasih Ulwan 

(2012; HAL 37) 

 Menurut Al-Ghozali: “fakhluqu „ibaratu „an haiatin fin nafsi 

raasikhatun „anha tashdurul af‟alu bisuhuulatin wa yusrin min ghairi 

hajaatin ila fikrin wa ru‟yatin”. (akhlak adalah sifat tertanam dalam 

jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah 

dilakukan tanpa perlu kepada pemikiran dan pertimbangan).Al 

Ghozali (1987:hal 52) 
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Berdasarkan analisis peneliti terhadap apa yang selama ini 

terjadi di SMK Sultan Agung Ngawen Blora, dengan teori yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa  implikasi dari kerjasama anatara 

Guru PAI dan Guru BP adalah : Akhlak siswa semakin baik. Dan ini 

memudahkan Guru PAI dan Guru BP saat mengatasi kesulitan belajar 

siswa. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan beberapa temuan penelitian tentang kerjasama guru pai 

dan guru BP dalam meningkatkan prestasi belajar PAI siswa di SMK Sultan 

Agung Ngawen Blora Tahun 2020/2021, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Bentuk Kerjasama yang dilakukan Guru PAI dan guru BP dalam 

meningkatkan  prestasi belajar PAI siswa di SMK Sultan Agung 

Ngawen Blora. 

Ada beberapa macam  yang peneliti temukan mengenai bentuk-bentuk 

kerjasama guru bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran di SMK 

Sultan Agung Ngawen Blora, diantaranya sebagai berikut:  

m. Koordinasi 

Dengan adanya koordinasi   ternyata  memudahkan kedua belah 

pihak yaitu antara guru BP dan guru mata pelajaran PAI untuk 

memecahkan masalah belajar yang terjadi pada siswa. Adapun bentuk 

koordinasi yang dilakukan oleh guru PAI dan guru BP antara lain : 

1) Koordinasi interen Guru PAI dan Guru BP Terkait Prestasi 

Belajar PAI siswa 

2) Koordinasi Guru PAI dan Guru BP  dengan Wali Kelas Terkait 

Prestasi Belajar PAI siswa. 
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3) Koordinasi Guru PAI dan Guru BP  dengan Kepala Sekolah 

Terkait Prestasi Belajar PAI siswa. 

4) Koordinasi Guru PAI dan Guru BP  dengan Orang Tua Terkait 

Prestasi Belajar PAI siswa 

n. Identifikasi masalah 

Untuk menentukan siswa yang diperkirakan prestasi belajarnya 

menurun, sehingga memerlukan bimbingan dan pengawasan dari guru 

mata pelajaran PAI maupun guru BP. 

o. Langkah Prognosis 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut kemungkinan yang 

terjadi pada siswa akan segera bisa diatasi:  

p. Langkah Terapi  

Usaha pemberian bantuan adalah upaya yang dilakukan untuk 

membantu siswa di masing-masing kelas dalam memecahkan masalah 

penurunan prestasi belajar menuju perkembangan yang optimal. 

1) Bimbingan 

2) Pemberian Motivasi 

q. Pengambilan langkah Urgen 

Yaitu langkah –langkah yang dianggab sangat penting bagi guru 

PAI dan guru BP 
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2. Faktor pendukung dan kendala kerjasama guru PAI dan guru BP 

untuk Meningkatkan Prestasi Belajar PAI Siswa di SMK Sultan 

Agung Ngawen Blora. 

a. Faktor Pendukung 

Faktor Pendukung Kerjasama Guru BP dengan guru Mata 

Pelajaran PAI untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMK 

Sultan Agung diantaranya adalah:  

1) Dukungan kepala sekolah 

2) Motifasi Guru PAI dalam meningkatkan Prestasi Belajar PAI 

3) Motifasi Guru BP dalam meningkatkan Prestasi Belajar PAI 

4) Dorongan Orang Tua  

5) Sumberdaya guru yang berkualitas 

6) Kesadaran semua Steak Holder  sekolah dalam membangun budaya 

mutu.  

b. Faktor Penghambat : 

1) Masih terdapat guru yang menganggap semua permasalahan 

siswa adalah tugas dan tanggung jawab guru BP, 

2) Tidak semuanya guru mata pelajaran melakukan kerjasama 

dengan guru BP 

3) Guru BP tidak mempunyai jam masuk kelas 

4) Terkadang siswa tidak mau ketika diminta menghadap 

kepada guru BP,  
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5) Terkadang siswa tidak mau ketika diminta menghadap 

kepada guru BP,  

6) Siswa tidak mau melakukan perubahan  

 

3. Implikasi kerjasama Guru PAI dan Guru Bimbingan dan Penyuluhan 

di SMK Sultan Agung Ngawen Blora. 

Implikasi yang terjadi pada siswa setelah mendapatkan bimbingan 

dari guru BP dan juga guru mata pelajaran PAI pasti ada kemajuan di 

dalamnya yang  signifikan.  adanya kerjasama antara guru BP dan guru mata 

pelajaran PAI lebih membantu siswa:  

a. Siswa semakin giat belajar dan Mandiri. 

b. Siswa menyadari akan pentingnya Ilmu Pengetahuan 

c. Siswa mau berkonsultasi tatkala ada kesulitan belajar 

d. Prestasi belajar PAI meningkat 

e. Akhlaq siswa menjadi semakin baik. 

B. Saran  

Ada beberapa saran terkait hasil penelitian terhadap kerjasama guru 

PAI dan Guru BP di SMK Sultan Agung Ngawen Blora diantaranya adalah: 

1. Guru PAI dan guru BP dalam meningktakan prestasi belajar siswa SMK 

Sultan Agung Ngawen Blora seharusnya mengadakan kerjasama yang solid, 

harus terus mempertahankan agar pelaksanaan PAI dan bimbingan 

penyuluhan dapat diimplementasikan oleh peserta didik melalui kompetensi 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang baik dan Islami. Sehingga apa 
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yang mereka pelajari di  sekolah bukan hanya sekadar dipahami namun harus 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Agar guru PAI dan guru BP dapat lebih semangat menjalankan tugasnya 

sebagai pendidik yang profesional, terampil dan dapat menjadi teladan bagi 

para peserta didiknya, dengan demikian disarankan untuk senantiasa menggali 

informasi sebanyak-banyaknya dan tidak berhenti  

3. Kepala sekolah, disarankan untuk menjalankan fungsinya sebagai manager 

maupun supervisor. Berikanlah kesempatan yang sama kepada guru terutama 

guru mata pelajaran PAI dan guru bimbingan konseling untuk memperoleh 

informasi baru berkenaan dengan inovasi pembelajaran. Sehingga mereka tidak 

tertinggal informasi dengan guru mata pelajaran lain.  

C. Penutup  

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. 

yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufiq-Nya kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

Penulis menyadari, meskipun dalam penulisan ini telah berusaha 

semaksimal mungkin, namun dalam penulisan tesis ini tidak bisa lepas dari 

kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu 

dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan 

yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan. Akhirnya hanya kepada 

Allah SWT. penulis memohon petunjuk dan bimbingan dari segala kesalahan 

dan kekhilafan dalam penulisan ini. Semoga laporan tesis ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. 
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