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BAB III 

 

BIMBINGAN KONSELING ISLAM DI SMP TEUKU UMAR SEMARANG 

 

A. Gambaran Umum SMP Teuku Umar Semarang 

1. Latar Belakang 

 Setelah berhasil mengelola Madrasah Diniyah Islamiyah, pengurus MDI 

P2A Karangrejo Semarang, melalui SK Pengurus No 21/P2A/X/1974 tertanggal 

25 November 1974 menambah satu amal usaha dengan mendirikan Sekolah 

Menengah Umum Tingkat Pertama dengan nama SMP Teuku Umar yang secara 

resmi beroperasional pada tanggal  2 Januari  1975 yang bertepatan dengan hari 

Jum’at Pon tangal 18 Dzulhijjah 1394 H. Pemberian nama Teuku Umar didasari 

oleh pertimbangan lokasi yang terletak tidak jauh dari jalan Teuku Umar dan 

diharapkan mampu membawa sekaligus menjiwai semangat kepahlawanan 

Teuku Umar serta Umar Bin Khatab. 

 Berdasarkan ketentuan pemerintah bahwa sekolah harus diselenggarakan 

oleh yayasan, maka segenap pengurus MDI P2A Karangrejo segera membentuk 

Yayasan Pendidikan Islam Teuku Umar Semarang yang dituangkan dalam akta 

notaris No 79 tangal 26 Februari 1986 dan diperbarui terakhir dengan Akta 

Notaris Ngadino, S.H, M.H, tangal 25 Juli 2013 Nomor 48 dan SK Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: AHU-5903.AH.01.04, 

tanggal 04 Oktober 2013. 

 Pada awal berdirinya, SMP Teuku Umar memiliki dua ruang kelas dengan 

jumlah siswa 23 orang. Seiring dengan perkembangan usia, pertumbuhan jumlah 

siswa dari tahun ke tahun selalu bertambah sehingga semakin memantapkan 

posisinya sebagai sekolah swasta Islam di kota Semarang. SMP Teuku Umar 

pertama kali memiliki 13 siswa kelas III pada tahun pelajaran 1977. Mereka 

diikutkan ujian dengan menginduk pada SMP N 5 Semarang dengan hasil 

86,30% (11 siswa) dinyatakan lulus dari keseluruhan siswa. Kemudian pada 

tahun pelajaran 1978/1979, pemerintah mempercayakan penuh kepada pihak 

sekolah untuk menyelenggarakan ujian secara mandiri. 
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 Pembinaan dan penilaian secara berkesinambungan dilakukan oleh 

pemerntah melalui mekanisme akreditasi, tahap pertama Teuku Umar menerima 

piagam pengakuan dari Kantor Wilayah Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Jawa Tengah melalui SK No. 0905/1/4.P/78 tertanggal 1 April 1978. 

Kemudian pada tangal 31 Desember 1985 menerima SMP DIAKUI. Selanjutnya 

pada akreditasi ulang pada tanggal 31 Desember 1990 menerima jenjang 

akreditasi SMP DIAKUI. Alhamdulillah, melalui usaha keras secara bersama-

sama dari unsur siswa, guru, orang tua dan yayasan serta dari Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 3 April 1996 dalam akreditasi ulang 

SMP Teuku Umar berhasil meraih jenjang akreditasi SMP DISAMAKAN. 

 SMP Teuku Umar terus maju dan mengembangkan diri dengan 

memberikan pembinaan dan layanan positif kepada siswa melalui berbagai 

kegiatan, misalnya kegiatan keagamaan, Latihan Dasar Kepemimpinan, OSIS, 

Olahraga, kesenian, Kepramukaan, serta BP/BK, diharapkan dapat menambah 

nilai bagi para siswa. Disamping itu upaya peningkatan profesionalisme 

pengelolaan sekolah terus ditingkatkan, baik tenaga edukatif maupun non 

edukatif, serta managemen, dimana semuanya ditujukan untuk peningkatan 

pelayanan masyarakat serta prestasi para siswa. 

 SMP Teuku Umar Semarang merupakan salah satu sekolah swasta yang 

ada di semarang dibawah naungan YPI (yayasan pendidikan Islam) Teuku 

Umar, sejak berdirinya 42 tahun yang lalu jumlah siswa-siswi SMP Teuku Umar 

selalu meningkat diawal hanya ada 23 siswa kini sudah mencapai 817 siswa. 

Berikut perkembangan Jumlah Siswa dari Tahun 2004/2005 S.D. Tahun 

2015/2016. SMP Teuku Umar Semarang terus mengalami perkembangan jumlah 

siswa di sepuluh tahun terakhir sebagaimana tabel di bawah ini: 

 

 

Tahun Ruang Jumlah Lulus Jumlah KET 
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Ajaran Kelas Kelas Murid Alumni  

 

 

 

 

Tera

kredi

tasi 

A 

7 8 9 JUM 7  8 9  

06/07 11 3 4 4 11 109 153 126 388 79% 99 

07/08 11 4 3 4 11 126 102 143 371 63% 142 

08/09 11 4 4 3 11 127 125 99 351 100% 99 

09/10 15 7 4 4 15 244 120 119 483 100% 119 

10/11 17 8 6 3 17 294 231 107 632 99% 106 

11/12 22 8 8 6 22 282 261 203 746 100% 203 

12/13 23 8 8 7 23 284 252 238 772 100% 236 

13/14 24 9 8 7 24 312 276 235 823 100% 235 

14/15 24 9 8 7 24 303 296 261 860 100% 261 

15/16 24 7 9 8 24 235 304 278 817 100% 278 

 

2. Ekstrakurikuler 

  Ekstrakurikuler merupakan kegiatan non pelajaran yang bertujuan untuk 

mengembangkan kepribadian, bakat dan skill agar menjadi siswa-siswi yang 

mempunyai keahlian, di SMP Teuku Umar ada 6 ekstrakurikuler yaitu: 

 

NO Jenis Ekstrakurikuler Hari Jam 

1. Futsal Senin 15.00-17.00 WIB 

2. Volley Ball Kamis 15.00-17.00 WIB 

3. Rebana Kamis 15.00-17.00 WIB 

4. Pramuka Jumat 14.30-17.00 WIB 

5. Karate Sabtu 14.30-16.30 WIB 

6. Musik Sabtu 14.30-16.30 WIB 

  

  Sedangkan kegiatan outbound training yang dilakukan di SMP Teuku 

Umar meliputi 4 bentuk outbound yaitu: 

 

1. Stone Walk 
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Tujuan permainan ini adalah untuk melatih keseimbangan otak. Tiap-tiap 

peserta dalam kelompok diminta berjala di atas bangunan dengan meletakkan 

tangan kebahu temannya dan mengikuti jalur yang telah dibuat. Dengan 

arahan ketua kelompok yang berjalan paling belakang, peseta berjalan 

mengikuti jalur tanpa ada satupun yang jatuh. Pemaknaan dalam permainan 

ini adalah bagaimana kelompok mengatur strategi dan melatih kedisiplinan 

serta kerjasama kelompok. 

 

 

2. Meniti Dua Tali 

Materi outbound meniti dua tali ini bertujuan untuk mengasah keberanian dan 

melatih percaya diri peserta. Dan yang paling utama adalah bagaimana 

peserta dapat mengkoordinasikan antara tangan dan kaki untuk 

menselaraskan keseimbangan di atas titian tali. Setiap peserta meniti tali 

dengan berpegangan tali yang membentang di atas, sedangkan di tengah tali 

terdapat halangan berupa tali yang membentang dari atas kebawah. Manfaat 

yang diperoleh dari outbound meniti dua tali ini adalah: menjadi siswa yang 

pemberani, mewujudkan pesert didik yang mempunyai rasa percaya diri 

tinggi dan disiplin dalam menjalankan tugas. 
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3. Evakuasi Bambu 

Tujuan permainan outbound training dari evakuasi bambu ini adalah untuk 

melatih kerjasama yang komunikatif. Alat bantu yang digunakan adalah 

bamboo dengan panjang 30 meter dan tali tambang. Prosedurnya adalah tiap 

kelompok  terdiri dari 3 peserta, 1 peserta dituntut untuk melewati jembatan 

bambu dengan dibantu 2 temannya sebagai tim evakuasi, untuk melewati 30 

meter bamboo ini peserta diberi waktu 2 menit. Manfaat yang diperoleh dari 

outbound evakuasi bambu ini adalah melatih bekerja cepat dan disiplin, 

kerjaama team yang baik serta belajar berkonsentrasi. 

 

4. Spider String 
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Kegiatan outbound training jenis spider ring ini bertujuan untuk membentuk 

rasa percaya diri peserta serta membangun rasa tanggung jawab. prosedur 

pelaksanaannya yaitu peserta harus berpindah dari satu string ke string 

selanjutnya tanpa menginjakkan kaki ke tanah sampai di string terakhir. 

Manfaat outbound jens ini adalah mampu membuat rasa percaya diri 

peserta, melatih keberanian, dan membentuk rasa tanggung jawab.  

 

 

3. Bimbingan Konseling di SMP Teuku Umar Semarang 

a. Visi 

  Visi bimbingan dan konseling di SMP Teuku Umar adalah terwujudnya 

kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan 

bantuan dalam pemberian dukungan perkembangan dan pengentasan masalah 

agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia. 

b.  Misi 

a. Misi pendidikan, yaitu memfasilitasi pengembangan peserta didik melalui 

pembentukan perilaku efektif-normatif dalam kehidupan keseharian dan 

masa depan. 

b. Misi pengembangan, yaitu memfasilitasi pengembangan potensi dan 

kompetensi peserta didik di dalam lingkungan sekolah, keluarga dan 

masyarakat. 
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c. Misi pengentasan masalah, yaitu memfasilitasi pengentasan masalah 

peserta didik mengacu pada kehidupan efektif sehari-hari. 

Struktur Organisasi Bimbingan dan Konseling SMP Teuku Umar Semarang 

 

       

Kepala Sekolah 

POMG    Tenaga Ahli 

Instansi Lain 

 

Guru Mata 

Pelajaran 

 Koordinator Bimbingan dan  

Konseling 

 Tata Usaha 

 

Guru Pembimbing  Wali Kelas 

 

Siswa 

 

Keterangan 

     : Garis Administrasi/Layanan 

     : Garis Kerjasama/Koordinasi 

Yayasan 

Pendidikan Islam 

Teuku Umar 

 Dinas 

Pendidikan Kota 

Semarang 
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1 Unsur Depdiknas, YPI, dan tenaga ahli adalah personil yang bertugas melakukan 

pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

2 Kepala sekolah (bersama wakil kepala sekolah) adalah penanggung jawab 

pendidikan pada satuan pendidikan secara keseluruhan, termasuk penanggung 

jawab dalam membuat kebijakan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. 

3 Koordinator bimbingan dan konseling (bersama guru BK sekolah) adalah pelaksana 

utama pelayanan bimbingan dan konseling. 

4 Guru adalah pelaksana pengajaran dan praktik. 

5 Wali kelas, adalah guru yang ditugasi secara khusus untuk mengurusi pembinaan 

dan administrasi satu kelas tertentu. 

6 Siswa, adalah peserta didik yang menerima pelayanan pengajaran dan bimbingan. 

7 Tata usaha, adalah pembantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan administrasi 

dan ketatausahaan. 

8 POMG adalah organisasi yang terdiri dari unsur sekolah, orang tua dan tokoh 

masyarakat, yang berperan membantu penyelenggaraan satuan pendidikan yang 

bersangkutan. 

 c.  Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling 

    Pelaksanaan bidang layanan bimbingan dan konseling yang ada di 

SMP Teuku Umar Semarang, meliputi:  

1. Bidang bimbingan pribadi  

  Bidang bimbingan pribadi merupakan pelayanan bidang 

bimbingan dalam rangka membantu peserta didik dalam menemukan 

pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

mandiri serta sehat jasmani dan rohani. 

2. Bidang bimbingan sosial  

  Bidang bimbingan dan sosial adalah pelayanan bimbingan 

yang bertujuan untuk membantu peserta didik memahami diri dalam 

kaitannya dengan lingkungan yang baru dan etika pergaulan sosial 

yang dilandasi dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. 
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Bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh semua pihak dalam hal 

ini lingkup sekolah seperti yang dianjurkan agar bersikap sopan 

terhadap siapa saja baik kepada guru, orang tua dan sesama teman.  

3. Bidang bimbingan belajar  

  Bidang bimbingan belajar merupakan layanan bimbingan 

yang bertujuan membantu peserta didik mengenal, menumbuhkan dan 

mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk 

menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program 

belajar dalam rangka menyiapkan dan untuk melanjutkan pendidikan 

ke tingkat yang lebih tinggi.  

4. Bidang bimbingan karier  

  Pelayanan yang berkaitan dengan bimbingan karir di SMP 

Teuku Umar Semarang ditujukan untuk mengenal potensi diri sebagai 

prasarat mempersiapkan masa depan karir masing-masing. Materi 

dalam bimbingan karir berupa pemilihan sekolah satu jurusan ke 

jenjang yang lebih tinggi dan karir yang sesuai dengan minat dan 

bakat peserta didik. Pelaksanaan yang semacam ini dilaksanakan oleh 

guru pembimbing. 

  Pelaksanaan ke- empat bidang layanan bimbingan tersebut 

di atas dalam hal ini bimbingan tentang waktu dan tempatnya di SMP 

Teuku Umar Semarang secara spesifik tidak terjadwalkan seperti 

materi pelajaran yang lain, dikarenakan materi- materi tersebut 

disampaikan secara insidental kepada siapa saja yang membutuhkan 

terhadap materi tersebut, kemudian untuk isi layananya sebagai 

berikut: 

1. Layanan orientasi, layanan ini adalah: layanan yang bertujuan 

agar peserta didik memahami lingkungan yang baru dimasukinya 

dan juga membantu untuk beradapatasi terhadap situasi atau 

kondisi yang baru ditempatinya. Materi layanan yang diberikan 

adalah tentang pengenalan medan dan lingkungan sekolah yang 

baru peserta didik tempati, materi ini diberikan pada kelas VII yang 



57 
 

baru memasuki tempat terbarunya, yaitu jenjang yang tadinya 

dasar, dan sekarang harus mengenal jenjang ke tahap menengah 

pertama.  

2. Layanan informasi, layanan ini adalah layanan yang mana 

bertujuan untuk memberikan informasi tentang hal – hal yang 

sangat dibutuhkan oleh peserta didik, materi layanan informasi ini, 

sangat dibutuhkan oleh semua peserta didik, materi layanan 

informasi diantaranya adalah mengenai tata tertib sekolah, 

mengenai jenis – jenis pekerjaan, norma / etika pergaulan teman 

sebayanya, mengembangkan motivasi belajar, konsep diri positif, 

teknik belajar efektif, kegiatan bakat dan minat.  

3.  Layanan penempatan dan pembelajaran, layanan ini yang 

diberikan adalah membantu dalam memperoleh atau memilih 

kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai, merencanakan pilihan 

sekolah menengah atas, merencanakan pilihan jurusan di perguruan 

tinggi, dan lapangan pekerjaan yang disenangi dan diminati. 

Sasarannya adalah peserta didik kelas VII, IX dilaksanakan minggu 

1,2 bulan januari 2017. 

4.  Layanan pembelajaran, layanan ini adalah layanan yang 

diberikan untuk membantu peserta didik agar dalam belajarnya 

dapat terlaksana dengan efektif dan memperoleh ketenangan dalam 

menjalaninya, dan dapat menggunakan waktu luang, belajar 

kelompok waktu ada jam kosong. Untuk sasarannya adalah semua 

peserta didik, baik itu yang masih berada di kelas VII, VIII, IX.  

5. Layanan bimbingan kelompok, layanan ini ditujukan untuk 

permasalahan umum yang dialami oleh peserta didik, seperti 

permasalahan remaja, kebersihan, cita – cita, dan masa depan. 

Sasarannya adalah peserta didik kelas VII, VIII, IX  

6. Layanan konseling kelompok, konseling kelompok ini bertujuan 

memecahkan masalah- masalah yang berkaitan dengan bolos 

sekolah, telak masuk, hubungan dengan guru dan teman, 
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sasarannya adalah VII, VIII, IX, yang dilakukan secara insidental, 

sewaktu – waktu masalah ini muncul maka peserta didik yang 

bersangkutan langsung dipanggil agar tidak terjadi kedua kalinya. 

7. Layanan konseling individu, layanan konseling individu ini 

dimaksudkan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara 

konselor dan klien atau peserta didik dengan guru pembimbing 

dalam rangka pengentasan masalah. Dalam mewujudkan  tindakan 

dari rencana itu guru bimbingan dan konseling punya acuan dari 

program harian itu, program harian itu dilaksanakan, kalau 

misalnya program harian itu tidak terlaksana karena adanya suatu 

kegiatan di luar ataupun mungkin karena sesuatu hal, guru 

bimbingan dan konseling pasti akan berusaha melakukannya di lain 

waktu sebisa mungkin. Dalam target itu sudah tersusun dalam 

program, jadi setelah guru bimbingan dan konseling itu 

melaksanakan program tersebut pasti ada yang namanya evaluasi, 

evaluasi diperlukan untuk mengetahui mana yang sudah terlaksana 

atau pun belum terlaksana dan apa kendalanya yang dilaksanakan 

pada akhir tahun. Untuk penjadwalan mengacu pada program 

hariannya, kalaupun itu semacam konseling individu guru 

bimbingan dan konseling itu bersifat insidental, jadi siswa yang 

datang itu tidak diketahui berapa – berapa yang akan datang, tapi 

semaksimal mungkin guru bimbingan dan konseling menjaring 

siswa sebanyak – banyaknya. Tidak ada jadwal khusus untuk 

layanan konseling individu, akan tetapi kegiatan yang rutin itu telah 

dilaksanakan guru bimbingan konseling, misalnya siswa itu tidak 

berangkat pada hari selasa tanpa keterangan atau alfa, guru 

bimbingan dan konseling pasti akan mengetahui siapa saja yang 

pada hari itu tidak berangkat, dan apabila esok harinya masih tidak 

ada keterangan maka guru bimbingan konseling akan menghubungi 

langsung kepada orang tuanya melalui telepon, untuk mengetahui 

keberadaannya. Bimbingan dan konseling merupakan bagian dari 
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pendidikan dan merupakan salah satu pendukung terlaksananya 

sistem pendidikan yang harus memadai dan bimbingan dan 

konseling yang ada di SMP Teuku Umar Semarang, secara umum 

bimbingan yang diselenggarakan membantu peserta didik dalam 

membina kepribadian dan memecahkan masalah serta 

mengembangkan bakat minatnya, dan semua program yang 

dilaksanakan semata-mata demi kebutuhan peserta didik khususnya 

Organisasi Pelayanan Bimbingan dan Konseling SMP Teuku Umar Semarang 

Kepala Sekolah  Tenaga Ahli 

Instansi Lain 

 

 

 

Wali Kelas  Guru Pembimbing  Guru Mata 

Pelajaran 

 

Siswa 

 

 Keterangan : 

   : Garis Hubungan Layanan 

    : Garis Kerjasama/Koordinasi 

Daftar Kelas Guru BK SMP Teuku Umar Semarang Tahun Pelajaran 2016/2017 

NO Nama Guru Jabatan Kelas yang di Ampu 

1. Erlina Permata Sari, Koordinator BK VII 1, VII 2 dan IX 5, 

Tata Usaha 
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M.Pd. IX 6 

2. Ayuk Ismawati, S.Pd. Guru BK VIII 1, VIII 2 dan IX 

7, 8, 9 

3. Hj. Teni Ermawati, 

BA 

Guru BK VIII 5 dan IX 1, 2, 3, 

4 

4. Widyaningrum, S.Pd. Guru BK VII 6 dan VIII 4, 6, 7 

5. Achmad Yogi, S.Pd. Guru BK VII 3, 4, 5, 7 dan  

VIII 3 

  

 Tugas koordinator guru BK dapat dirinci sebagai berikut: 

1 Mengkoordinasikan para guru BK sekolah 

2 Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling 

3 Menyusun program 

4 Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling 

5 Menilai program 

6 Mengadakan tindk lanjut 

7 Membuat usulan kepada kepala sekolah dan mengusahakan 

terpenuhinya tenaga, sarana dan prasarana 

8 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan bimbingan dan konseling 

kepada kepala sekolah. 

 Tugas guru BK sekolah sebagai berikut: 

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 

jumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya 

5 Melaksanakan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling 

6 Mengevaluasi proses dan hasil layanan bimbingan dan konseling 

7 Menganalisis hasil evaluasi 

8 Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis evaluasi 
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9 Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling 

10 Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru 

BK. 

B. Pelaksanan Bimbingan Konseling Islam Berbasis Pengalaman Outboud  

 Bimbingan konseling Islam berbasis pengalaman outbound yang diberikan 

kepada siswa dinilai sangat membantu dalam rangka untuk memecahkan 

permasalahan dan upaya mengembangkan potensi diri siswa. Mengunakan treatment 

pengalaman outbound ini para siswa lebih mudah menangkap nasihat serta solusi 

yang diberikan guru BK kepada siswa sebab kegiatan-kegiatan outbound seluruh 

siswa SMP Teuku Umar sudah pernah menjalaninya. Outbound yang biasa dilakukan 

di SMP Teuku Umar ini memang sangat membantu dalam mewujudkan karakter baik 

pada sisiwa. Siswa kelas VII yang baru masuk SMP Teuku Umar rutin setiap tahun 

dilaksanakan perkemahan yang di dalamnya terdapat materi outbound, setiap sebulan 

sekali outbound dilakukan di dalam kegiatan ekstra kurikuler kepramukaan. Sehingga 

kegiatan outbound yang rutin dilakukan ini, nilai-nilai yang terdapat pada outbound 

menjadi treatment dalam rangka membantu memecahkan masalah pada siswa 

maupun kenakalan pada siswa. 

 Dalam wawancara dengan Bapak Amad Yogi (Guru BK) beliau menyatakan 

bahwa kenakalan siswa yang terjadi di SMP Teuku Umar ini rata-rata melanggar 

kedisiplinan, meskipun sebagian ada yang melanggar norma hukun dan masyarakat 

namun untuk pelanggaran yang sifatnya berat dari pihak sekolah langsung 

memberikan kebijakan tegas. Di bawah ini merupakan table  kenakalan remaja yang 

dilakukan siswa SMP Teuku Umar Semarang: 

 

 

 

 

 

          Tabel 1 Kenakalan yang dilakukan siswa-siswi SMP Teuku Umar TA 2015/2016 

NO Kelas Siswa/Siswi Nakal 
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Laki-Laki Perempuan 

1 VII 6  

2 VIII 8  

3 IX 10 3 

Jumlah 24 3 

Jumlah Total 27 

 

                 Tabel 2 Jenis Kenakalan Berdasarkan Jumlah Siswa yang Melakukan 

No Jenis Kenakalan Jumlah Siswa Nakal 

1 Pemalakan 2 

2 Merokok 7 

3 Berkelahi 2 

4 Membolos 6 

5 Datang Terlambat 3 

6 Tidak Mengerjakan PR 4 

7 Berpakaian Tidak Sopan 3 

Jumlah 27 

 

                Tabel 3 Kenakalan oleh Siswa Kelas VIII sebagai Objek Penelitian 

No Nama Jenis Kenakalan 

1 Evan Chandra Berkelahi 

2 Niko Yanuar Membolos 

3 Sulthan Nur Membolos 

4 Ronaldo Merokok 

5 Gemita Berpenampilan tidak Sopan 

6 Deo Prayoga Merokok 

7 Agustin Setyawati Berpenampilan tidak Sopan 

8 Rian Ahmad Membolos 
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 Tabel di atas menunjukkan bahwa siswa SMP Teuku Umar sangat 

membutuhkan perhatian dan tindak lajut dari pihak sekolah supaya perilaku yang 

menyimpang tersebut tidak semakin mewabah di sekolah, oleh karena itu team guru 

BK sepakat menggunakan beberapa solusi untuk mengentaskan permasalahan yang 

terjadi pada siswa. Di antara solusi yang dilakukan oleh Guru BK SMP Teuku Umar 

adalah menggunakan treatment dari nilai-nilai yang didaptkan dalam kegiatan 

outbound. 

 Bimbingan konseling Islam yang dilaksanakan di SMP Teuku Umar ini di 

Koordinatori oleh Ibu Erlina Permatasari dan dibantu oleh empat guru BK lainnya. 

Artinya di SMP Teuku Umar ini ada lima guru BK dalam mendidik dan mengawasi 

738 siswa-siswinya. Lima guru BK ini berangkat dari latar belakang yang berbeda 

namun memiliki visi misi yang dirumuskan dan disepakati bersama yakni untuk 

kebaikan siswa-siswa SMP Teuku Umar Semarang.  

 Materi yang disampaikan oleh guru BK SMP Teuku Umar dalam proses 

bimbingan konseling Islam ini pada prinsipnya sama namun berbada dalam hal 

pengembangannya, dalam mengunakan nilai-nilai yang terdapat pada kegiatan 

outbound kemudian digunakan dalam proses konseling Ibu Erlina menyampaikan 

ada hal yang kesemuanya ada kaitannya dengan ilmu keagamaan yang tentunya baik 

untuk membantu para siswa. Ada lima nilai yaitu Percaya diri, kerjasama team, 

tanggung jawab, penyelesaian masalah, kemaslahatan dunia dan akhirat (Wawancara 

Ibu Erlina, 5 April 2017) 

1. Percaya Diri 

  Percaya diri merupakan salah satu sikap yang harus diterapkan para siswa 

di dalam melaksanakan kegiatan outbound, dengan mempunyai sikap percaya diri 

siswa akan lebih mempunyai mental pemberani dan tekad yang kuat. Oleh karena 

itu sikap percaya diri dalam outbound ini adalah nilai yang paling utama 

digunakan sebagai treatment pada saat proses bimbingan konseling. Sikap percaya 

diri harus dimiliki oleh klien ketika melakukan proses konseling, sehingga dalam 
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hal ini guru BK menggunakan nilai percaya diri untuk membangun semangat 

klien atau siswa yang bermasalah agar siap mengatasi masalahnya dan siap 

menumbuhkembangkan karakter yang lebih baik. 

2. Kerjasama Team 

  Materi dalam outbound selalu mengkondisikan peserta dalam permainan 

team. Sehingga akan tercipta saling mendukung dan tentunta bekerjasama. Dalam 

hal ini pastinya komunikasi sangat penting dilakukan guna membangun suatu tim 

yang kompak dan mencapai tujuan bersama. Nilai outbound berupa kerjasama 

team ini sangat membantu dalam mewujudkan tujuan konseling yaitu 

mengentaskan masalah pada klien. Masalah yang ada pada diri seorang klien 

terkadang tidak semuanya di sampaikan secara kesuluruhan, justru barangkali 

masalah yang ditutup-tutupi adalah masalah penyebab utama timbulnya masalah-

masalah yang lain. Oleh karena itu pentingnya kerjasama yang baik antara siswa 

yang bermasalah dengan guru BK, dengan mengkomunikasikan apa yang menjadi 

masalah siswa akan mempermudah guru BK dalam membantu memberikan solusi 

penyelesaian. Maka dari itu nilai kerjasama team dalam outbound ini digunakan 

sebagai treatment dalam proses bimbingan dan konseling. 

3. Tanggung Jawab 

 Outbound memang seringkali menggunakan permainan yang bersifat 

menguji keberanian atau nyali peserta, sehingga outbound diatur sedemikan rupa 

sampai mempunyai titik tantangan tertentu. Ini mempunyai maksud agar peserta 

berani bertanggung jawab menyelesaikan satu tahap permainan meskipun ada titik 

tantangan tertentu. Dalam proses bimbingan konseling nilai tanggung jawab juga 

sangat diperlukan, guru BK selalu menggunakan treatment ini karena sudah 

menjadi tugas dan kewajiban membantu mengatasi masalah pada siswa secara 

tidak langsung juga mempunyai rasa tanggung jawab kepada siswa. Begitu juga 

dengan siswa yang bermasalah, mereka harus bertanggung jawab untuk berjuang 

agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan perantara guru BK.  

4. Penyelesaian Masalah 

  Sesuai dengan wawancara penulis dalam kegiatan outbound peserta 

latihan outboound harus mampu mengenali masalah yang ada serta cara 



65 
 

penyelesaiannya. Sebab, dalam kegiatan outbound peserta telah disuguhi materi 

tentang memilih informasi yang relevan dan membuat analisis serta keputusan 

untuk menemukan sebab timbulnya persoalan secara lebih terarah. Berangkat dari 

pengalaman kegiatan outbound tersebut para guru BK mengambil nilai 

penyelesaian masalah untuk diterapakan dalam proses bimbingan dan konseling, 

harapannya klien dapat mengingat-ingat ilmu dalam outbound tersebut kemudian 

difungsikan di dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan difasilitatori 

guru BK. 

5. Kemashlahatan Dunia dan Akhirat 

 Dalam kegiatan outbound peserta diajak untuk menyelami makna dari 

nilai-nilai keislaman yang luhur  melalui berbagai aktifitas yang interaktif, 

menyenangkan dan serat hikmah. Karena dalam pelatihan outbound 

memungkinkan para peserta dalam aktivitasnya melakukan sentuhan-sentuhan 

fisik dengan latar belakang alam yang terbuka, dan diharapkan mempu 

menghayati kebesaran dan keagungan Allah SWT. Melalui ciptaan Alloh yaitu 

alam sehingga akan mampu meningkatkan amal baik kepada sesama dan kepada 

Alloh SWT. Nilai kemashlahatan dunia dan akhirat ini sudah barang tentu sejalan 

dengan asas bimbingan dan konselig Islam, sehingga guru BK menggunakannya 

sebagai treatment membantu klien mengatasi masalahnya agar mendapatkan 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

 

C. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Bimbingan 

Konseling Islam Berbasis Pengalaman Outbound  

  Outbound yang rutin dilaksanakan di SMP Teuku Umar Semarang sangat 

berperan penting dalam rangka membantu guru BK melaksanakan bimbingan 

konseling guna membantu siswa bermasalah, dengan kegiatan outbound training 

baik guru BK maupun siswa dapat mengambil banyak ilmu dan pengalaman serta 

hikmah di dalamnya. Nilai-niali dalam outbound digunakan guru BK SMP Teuku 

Umar sebagai treatment di dalam membantu mengatasi persoalan pada siswa juga 

membantu siswa menemukan dan mengembangkan potensi diri dan jati diri. 

Untuk mewujudkaan tujuan baik tersebut tentunya masih ada faktor penghambat, 
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di sisi lain juga terdapat faktor pendukung di dalam mewujudkan keberhasilan 

proses konseling berbasis pengalaman outbound. Faktor penghambat dan 

pendukung ini seringkali menjadi problematika di dalam lingkungan ke-BK-an. 

  Pelaksanaan bimbingan konseling Islam berbasis pengalaman outbound 

dilakukan berdasarkan kasus yang terjadi pada siswa atau bersifat insidental. Ini 

sesuai dengan kebijakan guru BK SMP Teuku Umar di dalam mengkategorikan 

permasalahan yang dialami oleh siswa berdasarkan pada hasil pengisian ITP 

(inventori tugas perkembangan) dengan hasil tersebut siswa dapat diketahui 

kategorisasi permasalahan. Dengan hasil pengesian ITP dari siswa guru BK SMP 

Teuku umar menganalisis permasalahan siswa, sehingga diketahui apakah siswa 

mempunyai permasalahan sosial, agama ataupun ekonomi. Oleh karenanya diluar 

kendali dari analisis hasil ITP  pemberian bimbingan konseling kepada siswa 

nakal hanya dilakukan ketika siswa mengalami sebuah permasalahan, diluar dari 

permasalahan yang dialami siswa tidak dilaksankan bimbingan dan konseling, 

namun di dalam pemberian bimbingan konseling guru BK cepat mengambil 

langkah penyelesaian dan intensif memberikan pengawasan kepada siswa yang 

bersangkutan. Ini menjadi strategi dari guru BK sendiri di dalam mempermudah 

mengontrol dan membina siswa, yang terkadang dianggap masih belum maksimal. 

  Dalam masalah waktu, lima guru BK SMP Teukmar diberikan jam KBM 

(kegiatan belajar mengajar) atau masuk kelas hanya satu jam pelajaran dalam 

seminggu, diluar jam tersebut lima guru BK diberi tangung jawab mengawasi 817 

siswa-siswa dan terbagi satu guru BK menghandel lima kelas. Waktu satu jam 

pelajaran yang diberikan guru BK untuk masuk kelas dianggap kurang namun 

guru BK selalu mencoba memaksimalkan waktu tersebut untuk memberikan yang 

terbaik kepada siswa. Terkadang ada dari sebagian siswa sendiri menyampaikan 

keluhan kepada guru BK perihal sangat sedikitnya waktu yang diberikan untuk 

masuk kelas. Namun guru BK selalu memberikan tidak lanjut di luar jam ang 

diberikan jika menjumpai permasalahan yang ada pada siswa pada saat masuk 

kelas. 
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  Pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMP Teuku Umar masih belum 

diwarnai peran dan foollow up dari keluarga, ada sebagian masalah yang terjadi 

pada siswa yang langsung mendatangkan orang tuanya, karena memang masalah 

pada siswa tersebut serig dilakukan, maka dari itulah waka kesiswaan 

mengundang orang tua yang bersangkutan. Dari guru BK sendiri telah 

menyampaikan kepada kepala sekolah untuk memberikan surat peringatan kepada 

orang tua siswa yang bermasalah, jadi tidak sebatas guru BK memberikan terapi 

konseling dan mengawasi ketika berada di sekolah saja, namun tatkala berada di 

rumah ada perhatian khusus dari keluarga. Tapi pada kenyataanya masih ada 

beberapa keluarga yang anaknya nakal di sekolahan namun kurang diberi 

perhatian ketika berada di rumah. 

  Sarana prasarana di SMP Teuku Umar Semarang sangat mendukung 

dalam proses membangun karakter pada siswa san tentunya sangat membantu 

guru BK dalam mengatasi permasalahan siswa. Sebagaimana yang terdapat pada 

SMP Teuku Umar yaitu Masjid yang cukup nyaman dan halaman yang luas, 

dengan itu setiap waktu dhuhur seluruh siswa-siswi SMP Teuku Umar diwajibkan 

melaksanakan jama’ah sholat dhuhur, lebih dari itu khusus untuk kelas sembilan 

setiap jam mata pelajaran PAI diberlakukan sholat dhuha dan 

istighosah.disamping itu ada ekstrakulikuler yang diharapkan dapat membangun 

jati diri siswa, diantaranya adalah Rebana, Kepramukaan, kepramukaan termasuk 

ekstra yang dinilai sangat menunjang karakter siswa, berlatih kedisiplinan, 

bertanggung jawab serta mengutamakan kepentingan bersama. Di ekstra 

kepramukaan setiap sebulan sekali diisi dengan materi outbound training yang 

dapat menunjang kemandirian dan rasa percaya diri siswa. Disamping itu juga ada 

ekstrakurikuler lain yang dapat menunjang kepribadian siswa-siswi SMP Teuku 

Umar yaitu futsal, volleyball, musik, rebana dan beladiri karate. 

 

 


