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ABSTRAK 

Fenomena standar kelulusan bagi para siswa yang dari tahun ke tahun 
terus mengalami kenaikan sangatlah memberatkan siswa, seperti yang selama ini 
di ketahui oleh khalayak umum seperti kelulusan pada tahun 2009 yaitu 5,50 lebih 
besar dari standar kelulusan pada tahun 2008 yaitu 5,25. Hal ini yang 
mengakibatkan banyak siswa yang belum siap dengan kenaikan nilai yang lebih 
tinggi sehingga  mengakibatkan banyak siswa yang tidak lulus dalam Ujian 
Nasional. Untuk itulah  maka diperlukan upaya Konseling Individual pada siswa 
yang tidak lulus UN di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan Sleman. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode konseling individual 
pada siswa yang tidak lulus UN dan peran guru BK pada siswa yang tidak lulus 
UN di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan Sleman pada tahun ajaran 2009/2010. 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta 
menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang konseling individual 
bagi Jurusan BKI serta SMK Muhammadiyah 1 Moyudan Sleman dan juga dapat 
dijadikan sebagai bahan rujukan dan refrensi bagi konselor dan guru pembimbing 
untuk meningkatkan motivasi dan percaya diri siswa dalam menghadapi kegagaan 
dalam UN.dengan mengunakan metode konseling Individual yang tepat. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kasuistik akibat 
tidak lulus dari UN pada siswa SMK Muhammadiyah 1 Moyudan Sleman. 
Subyek dari penelitian ini berjumlah 5 orang, 3 orang konselor, 2 orang siswa 
yang tidak lulus UN serta yang diteliti siswa yang mengikuti bimbingan dan 
konseling di sekolah, sedangkan obyek penelitianya adalah metode konseling 
individual dan peran guru BK pada siswa yang tidak lulus UN.metode 
pengumpulan data dengan cara interview , observasi, dan dokumentasi. Analisis 
data dengan mengunakan penelitian kualitatif sifatnya dskriftif yaitu hasil analisis 
itu berupa analisis dari gejala yang diamati. 

Hasil penelitian menunjkkan bahwa metode konseling individual yang 
digunakan untuk menghadapi siswa yang tidak lulus dalam UN adalah dengan 
menggunakan metode pemberian mau’idzah tausiah, jemput bola, dan kunjungan 
rumah.sedangkan peran guru Bk adalah Sebagai motivator, Sebagai vasilitator dalam 
menghadapi UN, Sebagai pemberi saran dan  anjuran, agar mengikuti ujian paket C, 
Seabagai pemberi pembekalan atau pembinaan bagi siswa yang tidak lulusUN, Sebagai 
pemberi  jalan keluar bagi siswa yang mengalami beban mental, Sebagai pemberi 
motivasi agar siswa lebih percaya diri akibat tidak lulus UN. 
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Artinya :(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 

tenteram
1
. 

(Q.S. Ar-Rad’: 28) 
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 Rasulullah bersabda, “ Sesunguhnya setiap pekerjaan itu tergantung atas 

niatnya, setiap orang memiliki niatnya masing-masing ( Muttafaq Alaih ) 
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 Anggota  IKAPI, Al-Qur’an dan Terjemah Al-Jumanatul Ali, (Bandung: CV Penerbit J-
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PENEGASAN JUDUL 

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dan agar tidak menjadi persepsi 

yang berbeda-beda dalam penafsiran, maka penulis akan menegaskan judul  

skripsi yang berjudul “Konseling Individual pada siswa yang tidak lulus Ujian 

Nasional (UN) di SMK Muhammadiyah I Moyudan, maka perlu penegasan istilah 

yang terdapat dalam judul yang penulis buat, yaitu : 

1. Konseling  Individual 

 Menurut ASCA ( American School Counselor Association), konseling 

adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap 

penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien, konselor 

mempergunakan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu klienya dalam 

mengatasi masalah-masalahnya.
2
 konseling juga merupakan bagian integral dari 

bimbingan dan juga merupakan salah satu teknik dalam bimbingan.
3
 

 Konseling individual adalah suatu pelayanan yang dilakukan terhadap 

seseorang secara individu yang berupa pemberi bantuan dari pembimbing 

(konselor) kepada terbimbing (siswa). 

                                            
2
  Syamsul Yusuf, dan  Ajuntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: 

PT.Remaja Rosada Karya, 2005), hlm.8. 
3
 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi), (jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.21 



  

Konseling Individual dalam konteks penelitian ini adalah metode dalam 

membantu  menyelesaikan masalah siswa yang tidak lulus UN agar tidak salah 

dalam mengambil langkah atau keputusan dan peran guru BK. 

2. Siswa Yang Tidak Lulus Ujian Nasional 

Ujian Nasional yang disingkat UN dalam penelitian ini adalah kegiatan 

pengukuran dan penelitian kopetensi peserta didik secara Nasional pada jenjang 

pendidikan Dasar dan Menegah.
4
 UN dilaksanakan oleh siswa SMK 

Muhammadiyah 1 Moyudan. sedangkan yang dimaksud siswa yang tidak lulus UN 

adalah siswa yang gagal dalam ujian. dalam hal ini adalah siswa SMK 

Muhammadiyah 1 Moyudan Sleman. 

 UN adalah Ujian Nasional yang merupakan salah satu kegiatan dari 

pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan pada tiap-tiap akhir tahun pelajaran 

yang diikuti oleh seluruh siswa yang duduk di kelas XII (dua belas) dalam rangka 

menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan untuk memasuki jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi. UN merupakan evaluasi tahap akhir bagi siswa yang akan 

menyelesaikan studinya di bangku sekolah yang akan beralih jenjang ke perguruan 

tinggi atau bekerja. Pelaksanaan dan sistem termasuk standar nilai ditetapkan 

secara nasional dengan melihat kompetensi pendidikan Indonesia dalam rangka 

                                            
4
 PERMENDIKNAS, No.34 Th 2007 Tentang Ujian  Nasional sekolah menengah 

Pertama/Madrasah, Tsanawiyah/ Sekolah menegah Pertama Luar Biasa (SMP/MTS/SMPLB), Sekolah 

menegah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menegah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah 

menegah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2007/2008,  pasal 1 ayat 1. 



  

mencapai tujuan nasional yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”(Pembukaan 

UUD 1945 alenia IV).  

Siswa yang tidak lulus UN yang dimaksud oleh penulis adalah siswa SMK 

Muhammadiyah 1 Moyudan dengan tahun ajaran 2009/2010 yang bernama Fany 

Arozi Mifta Huda dan Sri Rejeki. 

 

3.  SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 

SMK Muhammadiyah 1  Moyudan adalah satu-satunya sekolah kejuruan 

yang ada di daerah sleman bagian barat yang terletak di daerah kabupaten 

sleman  dengan program keahlian yaitu: Tehnik Mekanik Otomotif, Program 

Keahlian Tata Boga / Restoran yang diresmikan pada tahun 2004, dan program 

keahlian Tehnik Komputer dan Jaringan yang diresmikan pada tahun 2005. 

Pada tahun 2007 SMK Muhammadiyah 1 Moyudan yang telah disepakati 

oleh Dinas Pendidikan kabupaten Sleman dengan No. 020/KPTS/2007 tanggal 

07 Maret 2008. dengan ketentuan atau terakreditasi: 

1. Program Keahlian Tehnik Komputr dan Jaringan. Akreditasi “A” Per 22 

November 2008. 

2. Program Keahlian Tata Boga /Restoran. Akreditasi “B” Per 21 Desember 

2006. 

3. Program Tehnik Mekanik Otomotif. Akreditasi ‘A” Per 15 Juni 2005.  

Lokasi  gedung SMK Muhammadiyah 1 Moyudan ini terletak di wilayah 

Moyudan Sleman, yang beralamat lengkap Gedongan, Sumberagung, 



  

Moyudan, Sleman, Yogyakarta Kode pos 55563. 
5
Dalam penelitian yang 

menjadi subyek atau sumber informan dari penelitian ini adalah siswa kelas 3 

(Tiga) yang tidak  lulus dalam UN.  dan siswa yang penulis ambil sebagai 

sampling ( Informan) adalah siswa yang mengikuti bimbingan dan konseling di 

SMK Muhammadiyah 1 Moyudan Sleman. Yaitu Fany Arozi Mifta Huda dan 

Sri Rejeki, dari keduanya di atas adalah siswa yang mengikuti konseling 

disekolah yang bertempat tinggal di Kecamatan Moyudan,  kabupaten Sleman. 

Berdasarkan penegasan istilah di atas dengan judul “Konseling Individual 

pada siswa yang tidak lulus UN di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan adalah 

metode konseling individual pada siswa yang tidak lulus UN di SMK 

Muhammadiyah 1 Moyudan dan Peran guru bimbingan dan konseling terhadap 

siswa yang tidak lulus UN. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia saat ini tengah berada pada masa reformasi yang salah satu 

tujuannya adalah membangun sistem kenegaraan yang demokratis, rekonstruktif 

tatanan nilai, integrasi bangsa. begitupun dalam dunia pendidikan yang selalu inovatif 

dalam pengembangan pola pelayanan, proses dan yang tidak kalah pentingnya adalah 

lulusan berkualitas yang distandarkan secara nasional. 

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan 

                                            
 



  

merata, mengembangkan kahidupan masyarakat dan penyelanggaraan kehidupan 

yang maju dan demokratis berdasarkan pancasila. kebijaksanaan pembangunan antara 

lain diarahkan kepada pembinaan dan pelayanan terhadap anak-anak dalam wadah 

pendidikan secara meyeluruh dan merata. sebagaimana yang termaktub pada Bab 

XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31 UUD 1945. 

Pendidikan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. 

mulai dari kandungan sampai beranjak dewasa kemudian tua. manusia mengalami 

proses pendidikan yang didapatkan dari orang tua, masyarakat dan lingkungannya. 

Pendidikan bagaikan cahaya penerang yang berusaha menuntun manusia dalam 

menentukan arah, tujuan dan makna kehidupan. manusia sangat membutuhkan 

pendidikan melalaui proses penyadaran yang berusaha menggali dan 

mengembangkan potensi dirinya melalaui proses belajar dalam keluarga, masyarakat 

dan lingkungannya. pendidikan sebagai hak asasi setiap individu anak bangsa telah 

diakui dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga 

negara berhak mendapatkan pendidikan. sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa 

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, 

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan keidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. oleh karena itu, 

seluruh komponen baik orang tua, masyarakat  maupun pemerintah bertanggung 

jawab mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. hal ini merupakan salah 

satu tujuan bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 alenia 

IV. Akan tetapi selama ini justru menyulitkan peserta didik dan guru karena untuk 



  

nilai setandar UN selalu berubah-ubah sesuai kebijakan pemerintah pusat dan 

kurikulum pembelajaranya. untuk wilayah DIY untuk standar UN pada tingkat SMK  

berbeda-beda ada yang setara dengan pemerintah ada yang melebihi ketentuan 

pemerintah dikarenakan DIY sebagai kota pelajar sehingga kualitasnya berbeda 

dengan sekolah-sekolah lain di Indonesia. akan tetapi apabila  setelah dinyatakan 

tidak lulus dalam UN semua tidak ada yang membedakan baik kota pelajar dengan 

kota-kota lain di Indonesia. sedangkan yang melatar belakangi penulis untuk meneliti 

hal ini adalah melihat realita di tahun 2008 banyak siswa yang tidak lulus UN bahkan 

hampir 35 %  dan setelah mengikuti metode bimbingan dan konseling siswa bisa 

lulus 100%. maka setelah melihat realita yang ada sungguh menarik untuk diteliti 

khususnya ditahun 2009. sering dijumpai bahwa para siswa yang tidak lulus UN ini 

tidak memiliki rasa percaya diri, tidak termotivasi lagi dan lain sebagainya, sehingga 

bisa menjadikan anak berbuat yang salah (keluar dari koridor pribadinya) karena 

akibat tidak lulus dari UN.  

Selain itu dijelaskan oleh Sukarti bahwa remaja sangat kurang untuk rasa 

percaya diri sesudah dirinya mengetahui tidak lulus dalam UN, semua itu disebabkan 

faktor  psikologi dan sosiologi. faktor psikologi berkaitan dengan masa 

perkembangan remaja yang sedang mengalami banyak perubahan baik secara fisik, 

psikis maupun sosial. sedangkan faktor sosiologi yang menyebabkan kurangnya rasa 

perecaya diri pada remaja yang berkaitan dengan tuntutan sosial. selain itu pada 



  

umumnya para orang tua lebih memberikan perhatian dan penghargaan pada siswa 

dengan prestasi akademik yang baik saja.
6
 

Untuk menghindari konflik batin untuk para remaja yang tidak lulus UN 

memang perlu sekali adanya pembinaan yaitu dengan bimbingan dan konseling, bisa 

dilakukan dengan bimbingan konseling kelompok maupun bimbingan konseling 

individual sesuai denga keinginan para remaja yang tidak lulus UN. Selain itu 

bimbingan dan konseling ini juga bertujuan memberikan motivasi siswa, dan rasa 

percaya diri bahwa apa yang diterima selama ini adalah keberhasilan yang tertunda 

saja. dalam melakukan konseling individual dibutuhkan tindakan-tindakan yang 

sangat efektif  dengan cara memotivasi dan meningkatkan rasa percaya diri  agar 

tercapailah tujuan yang diharapkan dari konselor terhadap klien. 

Dalam konteks ini, permasalahan yang dihadapi oleh para siswa yang tidak 

lulus UN, diharapkan dengan konseling individual ini bisa membantu klien 

sepenuhnya. dan skripsi ini akan difokuskan kedalam metode dan peran guru  

bimbingan dan konseling terhadap siswa yang tidak lulus UN di SMK 

Muhammadiyah 1 Moyudan Sleman. 

 

 

 

 

                                            
6
 Dikutip oleh tina Afiatin dan Budi andayani, Peningkatan Kepercayaan diri Remaja Melalui 

Kelompok Dukungan Sosial, dalam ‘Jurnal Psikologika No.2” (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 

1998), hlm.36 



  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode  konseling individual pada siswa yang tidak lulus UN ? 

2. Bagaimana peran guru bimbingan dan konseling terhadap siswa yang tidak 

lulus UN ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui metode konseling  individual pada siswa yang tidak 

lulus UN di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. 

2. Untuk mengetahui peran guru  bimbingan dan konseling terhadap siswa 

yang tidak lulus UN di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. 

Kegunaan Penelitian adalah : 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan maulidu 

khasanah serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang 

bimbingan konseling bagi Guru BK khususnya di SMK Muhammadiyah 

1 Moyudan dan juga bagi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk 

guru BK sebagai mana selama ini yang dilakukan dan diharapkan sebagai 

bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, dan juga bisa di 



  

jadikan sebagai refrensi, khususnya bagi para konselor sekolah, dan guru 

pembimbing untuk bahan pembimbing bagi siswa yang tidak lulus UN. 

dan juga diharapkan bisa menambah pengetahuan, wawasan dalam hal 

fungsi, tugas bimbingan konseling di sekolah. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sudah banyak yang membahas 

tentang  konseling baik di sekolah, di masyarakat, rumah sakit dan lain 

sebagainya. dalam penelitian yang lain banyak membahas tentang konseling tetapi 

tidak membahas secara khusus metode konseling individual dan peran guru 

bimbingan dan konseling pada siswa yang tidak lulus UN, melainkan bimbingan 

dan konseling belajar baik di SLTP, SLTA dan di SMK. maka dalam penelitian ini 

sebagai penulis akan membahas metode konseling individual dan peran guru 

bimbingan dan konseling pada siswa yang tidak lulus UN di SMK 

Muhammadiyah 1 Moyudan. 

Adapun tulisan atau tema yamg menjadi rujukan sebagai peneliti tentang 

“Konseling individual pada siswa yang tidak lulus UN di SMK Muhammadiyah 1 

Moyudan”, diantaranya sebagai berikut: 

Skripsi Ahdi yang bertema “Aplikasi bimbingan dan konseling belajar 

bagi santri pondok pesantren modern kandang gede, Banten” yang membahas 

tentang penerapan pemberian bantuan yang di berikan konselor terhadap santri 



  

sebagai klien untuk mengetahui hasil yang dicapai dari penerapan pemberian 

bantuan dalam peningkatan prestasi belajar.
7
 

Skripsi Herdy Albar, Fakultas tarbiyah jurusan pendidikan agama Islam 

dengan judul “ Peran guru bimbingan dan konseling dalam membina siswa yang 

mengalami kesulitan belajar PAI di SMU Negeri 1 Pundong Bantul Yogyakarta”.
8
 

yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelajaran, usaha-usaha 

yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dalam pembinaan siswa 

belajar PAI baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Skripsi Yulis Purnomowati yang berjudul, Bimbingan dan konseling untuk 

remaja menurut Islam”
9
 yang membahas bimbingan dan konseling Islam dalam 

mengatasi problematika kehidupan remaja usia 15 sampai 17 tahun di sekolah, 

yang berkembang menuju kedewasaan sehingga di butuhkan bimbingan dan 

konseling demi mencapai tujuan pendidikan Islam. 

Setelah melihat dari beberapa peneliti dan tulisan di atas, penulis merasa 

tertarik untuk meneliti tentang metode konseling individual dan peran guru 

bimbingan dan konseling pada siswa yang tidak lulus UN di SMK 

Muhammadiyah 1 Moyudan. selain itu juga dalam observasi dan wawancara yang 

dilakaukan peneliti pada tanggal  12 Juni 2009. sejauh ini belum ada yang meneliti 

                                            
7
 Ahdi, Aplikasi Bimbingan dan Konseling Belajar Bagi Santri Pondok Pesantren Modern 

Kandang Gede, Banten,Skripsi,  (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga , 2004). 
8
 Herdy albar, peran guru Bimbingan dan Konseling dalam membina siswa yang mengalami 

kesulitan belajar PAI di SMU Negeri 1 Pundong Bantul,Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN 

Sunan Kalijaga, 2004) 
9
 Yulis Purnomowati, Bimbingan dan Konseling untuk remaja menurut islam,Skripsi,  

(Yogyakarta, UIN Sunan Klijaga, 2005). 



  

tentang metode konseling individual pada siswa yang tidak lulus UN yang akan di 

teliti oleh penulis.
10

 

Dari skripsi-skripsi di atas, penelitan dilakukan di lembaga pendidikan atau 

berbentuk penelitian lapangan sepertihalnya penulis lakukan, penelitian ini 

berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. di sini penulis membahas 

tentang  metode konseling individual pada siswa yang tidak lulus UN, dan peran 

guru bimbingan dan konseling terhadap siswa yang tidak lulus UN di SMK 

Muhammadiyah 1 Moyudan. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Tinjauan  Konseling Individual 

a. Pengertian Konseling Individual  

 Konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia penuh 

dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada 

klien, konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilanya untuk 

membantu klienya mengatasi masalah-masalahnya. 

   Berdasarkan pengertian di atas konseling individual adalah suatu 

pelayanan yang dilakukan terhadap seseorang secara individu yang berupa 

pemberi bantuan dari pembimbing (konselor) kepada terbimbing (siswa) 

dalam memecahkan masalah akibat tidak lulus UN sehingga seorang klien 

tidak salah dalam mengambil langkah atau keputusan. dan juga suatu 
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proses bimbingan dan konseling yang berkesinambungan serta adanya 

unsur penerimaan dan pemberian bantuan kepada klien. 

b. Dasar dari Konseling Individual 

Dasar dari pelaksanaan konseling di sekolah tidak dapat terlepas dari 

dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di sekolah pada 

khususnya dan dasar dari penddikan tidak dapat terlepas dari dasar Negara 

dimana pendidikan itu berbeda. dasar dari pendidikan dan pengajaran di 

Indonesia dapat di lihat sebagaimana dalam UU.No.12/1945 Bab III pasal 

4, “ Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub 

dalam pasal UUD Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan 

kebangsaan Indonesia”.
11

   

Sedangkan dasar bimbingan dan konseling islam adalah Al-qur’an dan 

sunnah rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber 

pedoman kehidupan umat Islam. Al-qur’an dan sunnah rasul dapatlah 

diistilahkan sebagai landasan ideal dan konseptual bimbingan dan 

konseling Islam. dari Al-qur’an dan sunnah rasul itulah gagasan, tujuan dan 

konsep-konsep (pengertian, makna hakiki) bimbingan dan konseling Islam 

bersumber. jika Al-qur’an dan sunnah rasul merupakan landasan utama 

yang dilihat dari asal usulnya, merupakan landasan “Naqliyah”, maka 

landasan lain yang di gunakan konseling Islami yang sifatnya :” Aqliyah” 
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 Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah, (Yogyakarta: Andi offset, 1989), 

hal. 24-25 



  

adalah filsafat dan ilmu, dalam hal ini filsafat Islami dan ilmu atau 

landasan ilmiah yang sejalan dengan ajaran Islam.
12

 

c. Tujuan  Konseling Individual 

Secara garis besar tujuan utama konseling individual adalah 

“Membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar 

mencapai kebahagian hidup di dunia dan di akherat”. 

Menurut Syamsul Yusuf dan A. Juntika Nurihasan, tujuan konseling 

yang terkait dengan aspek pribadi (individu/anak) adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai 

keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain. 

3) Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif 

antara yang meyenagkan (anugrah) dan yang tidak menyenagkan 

(musibah/ujian/cobaan). 

4) Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan 

konstruktif. 

5) Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri. 

6) Memiliki kemampuan melakukan pilihan secara sehat. 

7) Bersifat respek terhadap orang lain, menghormati dan menghargai 

orang lain. 
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 Aunur Rahim Faqih,Bimbingan dan konselingdalam islam, (Yogyakarta : LPPAI UII Press, 

2001, hal. 5. 



  

8) Memiliki rasa tanggung jawab. 

9) Memiliki kemampuan berinteraksi sosial. 

10) Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik internal maupun 

dengan orang lain.
13

 

11) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. 

 

Selain yang di atas ada tujuan pelayanan konseling adalah: 

1) Membantu murid-murid untuk mengembangkan pemahaman diri 

sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, hasil, juga kesempatan yang 

ada. 

2) Membantu proses sosialisasi dan sensifitas kepada kebutuhan orang 

lain. 

3) Membantu murid-murid untuk mengembangkan motif-motif intrinsik 

dalam belajar, sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang berarti dan 

bertujuan. 

4) Memberikan dorongan di dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, 

pengambilan keputusan dan keterlibatan diri dalam proses pendidikan. 

5) Membantu murid-murid untuk hidup di dalam kehidupan yang 

seimbang dalam berbagai aspek fisik, dan sosial.
14
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 Syamsul Yusuf, dan Jundika Nuruhsan, Op.Cit., hlm.14. 
14

 Djumar dan Moh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah, (Bandung: C.V Ilmu, 

1975), hal.29. 



  

Sedangkan dalam Al-Qur’an juga menerangkan tentang bimbingan dan 

konseling dalam surat Al-Kahfi ayat: 2 yang berbunyi: 

$ VϑÍhŠs% u‘ É‹ΖãŠÏj9 $U™ù' t/ # Y‰ƒ Ï‰x© ÏiΒ çµ ÷Ρà$©! t� Ïe± u;ãƒ uρ t ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# zƒÏ% ©!$# šχθè=yϑ÷è tƒ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝ ßγ s9 # ·�ô_ r& $ YΖ|¡ ym ∩⊄∪ 

Artinya: 

“Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang 

sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-

orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan 

mendapat pembalasan yang baik.
15

” 

 

Dan juga dalam surat Muhammad ayat 1 yang berbunyi: 

tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. (#ρ‘‰|¹uρ  tã È≅‹Î6 y™ «!$# ¨≅ |Ê r& öΝ ßγ n=≈ uΗùår& ∩⊇∪   

Artinya: 

“Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan 

Allah, Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka[1391].” 

 

  [1391]  Maksudnya: semua amal perbuatan mereka tidak mendapat 

bimbingan dari Allah, tidak dihargai dan tidak mendapat pahala.
16

 

 Selain itu juga ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 

130 yang berbunyi : 
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 Anggota  IKAPI, Al-Qur’an dan Terjemah Al-Jumanatul Ali, (Bandung: CV Penerbit J-

ART, 2004), hlm.294 
16

 Ibid., hlm.508 



  

 tΒuρ Ü=xîö� tƒ tã Ï' ©#ÏiΒ zΟ↵Ïδ≡ t� ö/ Î) �ωÎ)  tΒ tµÏ�y™ … çµ|¡ ø�tΡ 4 Ï‰s)s9 uρ çµ≈uΖø‹ x�sÜô¹$# ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# (  

…çµ ¯ΡÎ)uρ ’ Îû Íοt� Åz Fψ$# z Ïϑs9 tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊂⊃∪  

 

Artinya : 

  “ Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang 

memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami Telah memilihnya[90] di 

dunia dan Sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang 

yang saleh.” 

 

[90]  di antaranya menjadi; Imam, Rasul, banyak keturunannya yang menjadi 

nabi, diberi gelar khalilullah. 

  Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abdullah bin Salam mengajak dua 

anak saudaranya, Salamah dan Muhajir untuk masuk Islam dengan berkata: 

"Kau berdua telah mengetahui, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam 

Taurat, bahwa Ia akan mengutus dari keturunan Ismail, seorang Nabi bernama 

Ahmad. Barang siapa yang beriman kepadanya, ia telah mendapat petunjuk dan 

bimbingan, dan barang siapa yang tidak iman kepadanya, akan dilaknat. maka 

masuk Islamlah Salamah, akan tetapi Muhajir menolak. maka turunlah ayat 

tersebut di atas (S. 2: 130) yang menegaskan bahwa hanya orang-orang 

bodohlah yang tidak beriman kepada agama Ibrahim. (Diriwayatkan oleh Ibnu 

Uyainah.)
17
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Dalam ayat Al-Qur’an di atas di jelaskan bahwa semua permasalahan yang 

datang di dunia kemudian menimpa manusia itu adalah ujian atau cobaan bagi 

umatnya tinggal bisa menerima atau tidak ujian atau cobaan itu, akan tetapi 

semua itu kita kembalikan kepada Allah, karena semua yang kita harapkan 

semua tergantung kehendak dari Allah SWT.  

d. Metode Konseling Individual 

Metode adalah cara yang teratur dan berfikir baik untuk mencapai 

maksud, cara kerja yang mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan.
18

 

Metode konseling individual adalah cara-cara tertentu yang digunakan 

dalam proses konseling untuk mencapai suatu tujuan yang matang. 

 

Metode konseling individual (Counceling Individual) 

Seperti yang telah disebutkan dalam penegasan judul tentang 

pengertian konseling individual, bahwa konseling individual itu mencakup 

tehnik atau cara dalam suatu bimbingan. melalui metode ini upaya 

pemberian bantuan diberikan secara individual dan bertatap muka 

(berkomunikasi) antara pembimbing (konselor) dengan siswa (klien). 

masalah-masalah yang di pecahkan melalui konseling adalah masalah-

masalah yang bersifat pribadi dan pembimbing hanya menghadapi seseorang 

secara individual saja. ada tiga cara konseling yang bisa dilakukan: 

                                            
18

 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi belajar (Edisi refisi), Jakarta: rineka Cipta, 

2004), hlm. 118. 



  

(a) Konseling direktif (directive konseling) 

Konseling yang mengunakan metode ini, dalam prosesnya yang 

paling berperan adalah konselor. dalam perakteknya konselor berusaha 

mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. selain itu, konselor juga 

memberikan saran, anjuran, dan nasehat (motivasi) kepada klien.
19

 

Praktek konseling dalam dunia islam juga disebut dengan Mau’idzah 

(Tausiah), yaitu pemberian nasehat kepada klien yang mengalami 

masalah secara individual.
20

 

(b) Konseling Nondirektif (Non-Directive Counceling) 

Konseling Nondirektif merupakan konseling yang berpusat pada 

siswa. dalam praktek konseling ini, konselor hanya menampung 

penbicaraan yang berperan aktif adalah klien itu sendiri dalam hal ini 

adalah (siswa). 

(c) Konseling Eklektif (Eklective Counceling) 

Konseling Eklektif merupakan gabungan dari konseling direktif dan 

konseling nondirktif.
21
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 Syamsul Yusuf  dan A. Juntika Nurihsan, Op.Cit., hlm.79. 

21
 Tohirin, Op.Cit., hlm.297-301. 



  

e. Peran Guru Bimbingan dan Konseling di sekolah 

Sekolah atau lembaga pendidikan, sebagaimana yang telah di ketahui 

bertujuan untuk mempersiapkan dan menghasilkan tenaga untuk mengisi 

formasi-formasi yang di butuhkan oleh masyarakat atau pemerintah. secara 

khusus tugas-tugas guru bimbingan dan konseling di sekolah adalah sebagai 

berikut : 

1) Bertanggungjawab tentang pelaksanaan layanan konseling di sekolah. 

2) Mengumpulkan, menyusun, mengelola, serta menafsirkan data yang 

kemudian dapat di pergunakan oleh semua bimbingan di sekolah. 

3) Memilih dan mempergunakan berbagai instrument test psikologis untuk 

memperoleh berbagai informasi mengenai bakat khusus, minat, 

keperibadian, dan inteligensi untuk masing-masing peserta didik. 

4) Melaksanakan bimbingan kelompok dan bimbingan individu. 

5) Membantu petugas untuk mengumpulkan, menyusun, dan mempergunakan 

informasi tentang berbagai permasalahan pendidikan, pekerjan, jabatan 

atau karir, yang dibutuhkan oleh guru bidang studi dalam proses belajar 

mengajar. 

6) Melayani orang tua atau wali peserta didik ingin mengadakan konsultasi 

tentang anak-anaknya.
22
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Sedangkan kewajiban atau peran seorang guru bimbingan dan 

konseling adalah untuk mencerdaskan siswa, menjadikan siswa yang beriman 

dan bertaqwa kepada tuhan yang maha Esa, memiliki keperibadian mantap, 

mandiri dan sehat jasmani dan rohani. 

Selain itu kewajiban atau peran guru bimbingan dan konseling adalah 

sebagai penunjang kegiatan pendidikan lain dalam mencapai tujuan 

pendidikan yang telah digariskan melalui undang-undang Republik Indonesia 

No.2 tahun 1998. Tugas ini dimanifestasikan dalam bentuk membantu para 

peserta didik  untuk membantu kelancaran para peserta didik dalam 

pengembangan kopetensi akademik dan profesional sesuai dengan bidang 

yang ditekuninya melalui pelayanan bimbingan dan konseling. 

Sedangkan hak seorang guru bimbingan dan konseling adalah 

memberikan nasehat, motivasi, bimbingan dan sanksi kepada siswa yang 

melanggar peraturan yang berlaku.
23

 

Peran merupakan tindakan yang diharapkan dari seseorang yang dalam 

tindakanya melibatkan orang lain. peran juga mencerminkan posisi seseorang 

dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang 

menyertainya.
24

 

Selain itu peran menentukan tingkah laku yang diharapkan oleh orang 

lain, merupakan sumber pandangan terhadap diri sendiri, mempunyai 
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 Hallen A, Bimbingan dan Konseling . (Jakarta : Ciputat Pers, 2002), hal, 54. 
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 David, K. dan Neustram, Perilaku dalam Organisasi, (Jakarta : Erlangga, 1985), hal, 65. 



  

pengaruh dalam pembentukan sikap, perasaan dan tingkah laku selanjutnya. 

peran juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan individu pada sikap, 

keadaan dan cara bertingkah lakunya untuk menyelaraskan diri dengan 

keadaan.
25

 

Menurut istilah lain peran adalah aspek dinamis dari kedudukan apabila 

seseorang melakukan kewajibannya, maka dia menjalankan peran.
26

 

Dengan adanya aspek dinamis tersebut menunjukkan bahwa istilah peran 

menuntut adanya perubahan sesuai dengan tujuan orang yang melakukan peran. 

Croos, mersan dan Mo Eaohera melengkapi pendapat ini dengan 

mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan 

pada individu-individu yang menempati kedudukan tertentu.
27

 

Maka dari pengertian, dasar konseling, tujuan, metode, peran dan fungsi 

konseling dapat di ambil kesimpulan bahwa konseling individu memiliki peran 

sebagi berikut: 

1) Sebagai motivator, yang memberi motivasi pada siswa agar bisa menerima 

dan berusaha lebih baik dari keterpurukan masalah ini. 

2) Sebagai vasilitator dalam menghadapi UN 

3) Sebagai pemberi saran dan  anjuran, agar mengikuti ujian paket C. 
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4) Seabagai pemberi pembekalan atau pembinaan bagi siswa yang tidak 

lulusUN. 

5) Sebagai pemberi  jalan keluar bagi siswa yang mengalami beban mental. 

6) Sebagai pemberi motivasi agar siswa lebih percaya diri akibat tidak lulus 

UN. 

Selain itu dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas bahwa 

peran merupakan tindakan yang diharapkan dari seseorang yang menduduki 

suatu posisi tertentu, meliputi kewajiban dan tanggung jawab serta tingkah 

laku yang sesuai dengan harapan peran yang ada. 

Guru bimbingan dan konseling adalah orang yang mempunyai hak dan 

kewajiban dalam membantu pelaksanaan layanan bimbingan di sekolah dan 

mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu seseorang siswa 

agar menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bangsa, guru 

bimbingan dan konseling juga berkewajiban untuk membantu siswa yang 

sedang dalam masalah, sebab petugas-petugas ini memiliki keahlian dalam 

bidangnya, dan terlatih, sehingga bisa dipertanggung jawabkan secara 

profesional. 

 

2.  Tinjauan Tentang Siswa Tidak Lulus UN 

a.  Pengertian UN 

  UN adalah Ujian Nasional yang merupakan salah satu kegiatan dari 

pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan pada tiap-tiap akhir tahun 



  

pelajaran yang diikuti oleh seluruh siswa yang duduk di kelas XII (dua 

belas) dalam rangka menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan untuk 

memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. UN merupakan evaluasi 

tahap akhir bagi siswa yang akan menyelesaikan studinya di bangku sekolah 

yang akan beralih jenjang ke perguruan tinggi atau bekerja.  

 Pelaksanaan dan sistem termasuk standar nilai ditetapkan secara   

nasional dengan melihat kompetensi pendidikan Indonesia dalam rangka 

mencapai tujuan nasional yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” 

(Pembukaan UUD 1945 alenia IV).  

 

 UN dilakukan secara objektif, berkeadilan dan akuntabel yang dapat 

memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kualitas pendidikan 

secara umum dengan penyusunan standar kompetensi lulusan secara tepat, 

cermat dan akurat. untuk mencapai tujuan lulusan yang berkualitas dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

 

1) Peserta UN dinyatakan lulus UN  jika memenuhi standar kelulusan diikuti 

dari Prosedur Operasi Standar (POS) UN Tahun Pelajaran 2008-2009 

sebagai berikut : 

(a)   Memiliki nilai rata-rata minimum 5.00 untuk seluruh mata pelajaran   

yang diujikan, dengan tidak ada nilai di bawah 4.50 dan khusus untuk 

SMK nilai mata pelajar kompetensi kejuruan minimum 7.00 dan 

digunakan untuk menghitung nilai rata-rata UN. 



  

(b)   Memiliki nilai minimum 4.00 pada salah satu mata pelajaran, 

dengan nilai mata pelajaran lainnya yang diujikan pada UN masing-

masing minimum 6.00 dan khusus SMK nilai mata pelajaran 

kompetensi kejuruan minimum 7.00. 

2) Selanjutnya peserta didik dinyatajan lulus ujian sekoah/madrasah apabila 

memiliki rata-rata nilai minimum 6.00 dan nilai minimum setiap mata 

pelajaran ujian sekolah ditentukan olah masing-masing sekolah/madrasah. 

satuan pendidikan dapat menentukan batas lulusan dengan nilai rata-rata 

di atas 6.00.
28

  

b. Dasar dan Landasan Hukum UN 

Penyusunan program kerja kegiatan UN  ini didasari atas :  

1) Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 

1512/BSNP/XII/2008 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) UN 

SMA Tahun Pelajaran 2008/2009. 

2) Undang-Undang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 tanggan 5 

Desember 2008 Tentang UN Untuk SMA Tahun Pelajaran 

2008/2009.
29

 

c. Maksud dan Tujuan UN 

Sebagaimana tujuan UN yang tercantum dalam buku petunjuk pelaksanaan 

UN departemen Pendidikan Nasional, maka maksud dan tujuannya, adalah :  

1) Merintis tercapainya standar nasional bagi mutu pendidikan dasar dan 

menengah. 

2) Menyederhanakan prosedur penerimaan siswa baru pada sekolah yang 

lebih tinggi. 

3) Mempercepat peningkatan pemerataan mutu pendidikan Dasar dan 

Menengah. 

4) Tercapainya tujuan kurikuler. 

5) Mendorong agar proses belajar mengajar dilaksanakan berdasarkan 

kurikulum, buku dan alat peraga praktek yang telah ditentukan. 

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka penyusunan program kegiatan 

UN dimaksudkan agar dapat memberikan acuan dan arahan dalam 

melaskanakan kegiatan UN di sekolah dengan tujuan agar dapat berjalan 
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dengan tertib serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta hasil yang 

dicapai tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. 

Di samping tujuan tersebut di atas, UN bertujuan pula: 

1)  Mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai selama satu tahun 

pelajaran. 

2) Untuk menentukan standarisasi mutu pendidikan dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar di masa yang akan datang. 

3) Dengan adanya standarisasi mutu pendidikan yang telah diketahui, melalui 

UN dapat dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan mutu sekolah khususnya 

dam mutu pendidikan pada umumnya. 

4) Untuk menilai kegiatan belajar mengajar ( PBM ) mana yang perlu mendapat 

perhatian sehingga mutu pendidikan secara nasional dapat tercapai dengan 

baik dan sempurna.
30

 

d. Siswa Tidak Lulus UN 

 Siswa yang dimaksud dalam penelitian tidak lulus UN adalah siswa 

yang gagal dalam ujian, atau siswa yang belum berhasil menyelesaikan studi 

di SMK untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 

 Peserta UN dinyatakan lulus UN  jika memenuhi standar kelulusan 

diikuti dari Prosedur Operasi Standar (POS) UN Tahun Pelajaran 2008-2009 
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harus memiliki nilai rata-rata minimum 5.00 untuk seluruh mata pelajaran   

yang diujikan, dengan tidak ada nilai di bawah 4.50 dan khusus untuk SMK 

nilai mata pelajar kompetensi kejuruan minimum 7.00 dan digunakan untuk 

menghitung nilai rata-rata UN, dan memiliki nilai minimum 4.00 pada salah 

satu mata pelajaran, dengan nilai mata pelajaran lainnya yang diujikan pada 

UN masing-masing minimum 6.00 dan khusus SMK nilai mata pelajaran 

kompetensi kejuruan minimum 7.00.
31

 

  Sedangkan dari data yang penulis peroleh siswa  SMK Muh 1 

Moyudan untuk kelas XII berjumlah 235 dan yang tidak lulus UN sebanyak 

125 orang untuk tahun 2007/2008 dan bagi mereka yang mengikuti 

bimbingan dan konseling yang akhirnya bisa lulus 100% .
32

 dan untuk tahun 

2008/2009 dari 237 yang tidak lulus 3 orang. maka penulis akan meneliti 3 

orang yang tidak lulus UN di tahun 2008/2009 tentunya yang ikut bimbingan 

dan konseling di sekolah. Dan dari observasi bahwa siswa yang mengukuti 

bimbingan dan konseling berjumlah 2 orang yaitu Fany Arozi Mifta Huda, 

dan Sri Rejeki.  

Sedangkan 1 siswa yang bernama Suripto tidak mengikuti UN akibat tidak 

lulus dari ujian kopetensi (praktek) yang diadakan oleh sekolah atas 

rekomendasi dinas Pendidikan propinsi DIY, karena sebagai syarat ikut UN 

harus lulus ujian Kopetensi. 
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G.  Metode Penelitian 

Metode penelitian ini dimaksudkan untuk mengantarkan pelaksanaan 

penelitian kearah yang lebih sistematis, terarah, dan mendalam untuk sampai 

dalam suatu titik temu yaitu kesimpulan. menurut Sugiyono, metode penelitian 

pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu.
33

 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 

yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan 

sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan 

masyarakat.
34

 

Penelitian ini bersifat kualitatif yang menghasilkan data deskriftif 

berupa ucapan, tulisan, sehingga menghasilkan fakta secara sistematik 

tentang keadaan obyek sebenarnya, dan lebih menekankan atas dasar fakta-

fakta yang terjadi di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. dan pendekatan 

yang peneliti gunakan dengan pendekatan Psikologis.  

2. Subyek dan Obyek Penelitian. 

Metode ini sering disebut sebagai metode penentuan sumber data, 

yaitu menetapkan populasi sebagai sumber diperoleh suatu data. yang 

menjadi subyek dan obyek dalam penelitian ini adalah. 
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a. Guru Bimbingan dan Konseling (Konselor) 

Guru BK yang menjadi subyek penelitian ini adalah  Drs. Rokidin, Dra. 

Suharti dan Dra. Hj. Fatimah sebagai guru BK di SMK Muhammadiyah 

1 Moyudan. 

b. Siswa kelas tiga yang tidak lulus UN. 

Yang menjadi subyek penulis adalah siswa SMK Muhammadiyah 1 

Moyudan yang tidak lulus UN, sedangkan populasi penelitianya diambil 

secra acak, dan siswa yang diteliti merupakan siswa yang mengikuti 

bimbingan dan konseling di sekolah dan penelitian kualitatif ini 

umumnya mengambil sempel yang lebih kecil dan pada dasarnya karena 

alasan efisiensi.
35

  

Penelitian ini obyeknya adalah bimbingan dan konseling siswa yang 

tidak lulus UN di SMK Muhamadiyah 1 Moyudan khususnya yang ikut 

program BK  yaitu Fany Arozi Mifta Huda, dan Sri Rejeki. dan Guru 

BK sebagai konselor siswa yang tidak lulus UN.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh keterangan-keterangan yang lebih obyektif dan 

konkrit maka penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut: 

 

 

                                            
35

 Noeng Muhadjir, Metodologo Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 

hlm. 27-28 



  

a. Observasi 

Observasi berasal dari bahasa latin ‘observation” yang berarti 

pengamatan. sumber primer yang menghasilkan deskripsi yang khusus 

tentang apa yang telah terjadi dari peristiwa-peristiwa atau hasil 

peristiwa.
36

 

Dapat di simpulkan bahwa observasi adalah pengamatan kepada 

obyek secara langsung dan mengadakan pencatatan mengenai hasil 

pengamatan secara sistematis dalam rangka memperoleh data. observasi 

ini dilakukan secara langsung dengan melibatkan siswa yang tidak lulus 

UN di SMK Muhammaiyah 1 Moyudan. dan penelitian ini bertujuan juga 

untuk mengetahui bagaimana metode konseling Individual pada siswa 

yang tidak lulus UN. dan peran guru bimbingan dan konseling pada siswa 

yang tidak lulus UN di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. 

b. Interview (Wawancara) 

Interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 

sepihak yang di kerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan 

peneliti.
37

 Interview (wawancara) juga merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab 

                                            
36

 Komaruddin, Kamus Istilah Sekripsi dan Tesis, ( Bndung: Angkasa & Anggota IKAPI 

Jabar, Cet IX,ttt), hlm.65. 
37

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayaan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM, 1984), hlm.193. 



  

baik secara langsung maupun tidak langsung.
38

 Interview (wawancara) 

adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap 

langsung dengan responden, sama seperti menggunakan daftar 

pertanyaan.
39

 

Adapun interview yang di gunakan oleh peneliti adalah interview 

bebas terpimpin, yaitu pertanyaan yang akan diajukan sudah di 

persiapkan terlebih dahulu sebelumnya secara lengkap. karena di 

inginkan agar interview ini bisa terfokus pada permasalahan yang di 

hadapi siswa SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. 

Interview digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data dari guru 

bimbingan dan konseling, dan siswa yang tidak lulus UN di SMK 

Muhammadiyah 1 Moyudan. 

Interview kepada guru bimbingan dan konseling disini bertujuan 

untuk memperoleh gambaran umum tentang metode konseling individual 

yang diterapkan dan peran guru BK terhadap siswa yang tidak lulus UN. 

Interview kepada siswa yang tidak lulus UN di SMK 

Muhammadiyah 1 Moyudan bertujuan untuk mengetahuai metode 

konseling individual pada siswa yang tidak lulus UN dan peran guru 

bimbingan dan konseling terhadap siswa yang tidak lulus UN 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, dan 

sebagainya yang berkaitan atau sesuai dengan tujuan penelitian.
40

 metode 

ini penulis gunakan untuk memperoleh informasi atau data yang 

berhubungan dengan penelitian ini. seperti dokumentsi surat kabar, buku-

buku yang berkaitan dengan penelitian ini, kamus, Al-qur’an, serta 

dokumentasi dan arsip yang berada di sekolah tersebut. 

4. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan dalam mengkaji metode konseling induvidual pada 

siswa yang tidak lulus UN, dan peran guru bimbingan dan konseling 

terhadap siswa yang tidak lulus UN di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 

Sleman. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca setelah data dianalisis dan di formulasikan lebih singkat atau 

sederhana, maka hasilnya akan lebih sederhana untuk mencari makna dan 

implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian.
41
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  Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis  data yaitu dengan 

mengunakan penelitian kualitatif yakni hasil analisis dari gejala yang 

diamati.
42

  

  Dalam penelitian ini penulis akan memberikan informasi mengenai 

metode konseling induvidual pada siswa yang tidak lulus UN di SMK 

Muhammadiyah 1 Moyudan dan peran guru bimbingan dan konseling pada 

siswa yang tidak lulus UN. dan proses analisis data ini diambil dari hasil 

wawancara, pengamatan (observasi) dilapangan, Sempeling dan juga dengan 

dokumentasi. dan kemudian setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka 

langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data dan menyusunnya 

dalam satuan-satuan kemudian dan selanjutnya disimpulkan. 

6. Penyajian Hasil Penelitian  

  Proses akhir dalam penelitian ini adalah penyajian hasil penelitian. 

yang mana dalam hasil penelitian ini terdapat data-data yang telah 

dikumpulkan kemudian di analisis dan disimpulkan, dan disajikan dalam 

bentuk tulisan untuk refrensi dan bahan bacaan di Fakultas Dakwah UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga Guru BK di SMK Muhammadiyah 1 

Moyudan Sleman. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 

Sleman tentang metode konseling individual serta peran guru bimbingan  dan 

konseling pada siswa yang tidak lulus UN, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Metode konseling individual pada siswa yang tidak lulus UN di SMK 

Muhammadiyah 1 Moyudan mengunakan 3 metode konseling individu yaitu 

metode konseling dengan pemberian mau’idzah tausiah, jemput bola, dan 

kunjungan rumah. 

 Dengan adanya metode konseling individual pada siswa yang tidak 

lulus UN di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan Sleman, maka siswa lebih 

percaya diri, lebih termotivasi dibandingkan sebelum mengikuti konseling 

individual yang diadakan oleh sekolah. konseling individual yaitu siswa 

selain dimotivasi guru juga dimotivasi oleh keluarga terutma adalah ibu dari 

kedua siswa yang tidak lulus dalam mengikuti UN yang di setandarkan oleh 

pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Dinas Pendidikan Pusat. dalam hal ini 

dapat juga diambil beberapa poin ternyata orang tua yang sibuk dengan 

pekerjaan dikantor lebih rendah dibandingkan orang tua yang hanya sibuk 

dirumah dalam hal motivasi, dan kasih sayang kepada anaknya.  

 



  

2. Peran guru bimbingan dan konseling pada siswa yang tidak lulus UN disini 

adalah : 

a. Seorang guru BK dan orang tua bisa memotivasi siswa agar keluar dari 

masalah yang dihadapi selama ini akibat tidak lulus dari UN. selain itu 

Guru BK dan orang tua bisa memotivasi siswa agar ikut UN walaupun 

paket C. 

b. Seorang guru BK bisa membantu untuk meningkatkan rasa percaya diri 

karena dengan rasa percaya diri siswa bisa melewati cobaan atau ujian 

yang telah diterima selama ini yaitu gagal dalam UN. 

c. Seorang guru BK bisa memberikan bantuan atas masalah yang dihadapi 

selama ini yaitu seorang siswa tidak lagi murung di rumah, akan tetapi 

siswa sudah mengikuti Ujian paket C. 

d. Seorang guru BK dapat memberikan jalan keluar yaitu siswa sudah berani 

bergaul dengan masyarakat dan tidak murung diri, selain itu siswa juga 

sudah mengikuti ujian paket C dan akhirnya lulus. 

 

B. Saran-saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian  ini, kepada pihak-

pihak terkait dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling kepada 

siswa yang tidak lulus UN, disarankan sebagai berikut : 

1. Bagi kepala sekolah SMK Muhammadiyah 1 Moyudan Sleman. 



  

a. Perlu adanya penunjukan bagi guru BK yang bertanggung jawab kepada 

siswa-siswa yang tidak lulus UN agar mempermudah guru BK yang lain. 

b. Hendaknya kepala sekolah ikut membantu para siswa yang tidak lulus UN 

dengan cara memotivasi baik secara langsung maupun tidak langsung. 

c. Hendaknya kepala sekolah pro aktif menanyakan bagaimana dengan 

bimbingan dan konseling kepada siswa yang tidak lulus UN kepada guru 

BK.  

d. Hendaknya kepada kepala sekolah apabila siswa sudah selesai pendidikan 

atau sudah duduk di kelas III di harapkan siswa sudah memiliki websait 

agar memudahkan siswa apabila ada gendala dalam menyampaikan 

informasi dalam hal ini apabila siswa ada yang berada di luar jawa.  

2. Bagi para Guru konselor dan guru pembimbing (wali kelas) di SMK 

Muhammadiyah 1 Moyudan. 

a. Perlu dipertahankan dan ditingkatkan program layanan bimbingan dan 

kinseling pada siswa yang tiak lulus UN, sehingga dapat lebih 

meningkatkan motivasi siswa dan kepercayan diri para siswa. 

b. Perlu diadakan pendekatan yang itensif ke sisawa dalam menangani setiap 

permaalahan-permasalahan siswa, agar siswa lebih terbuka terhadap 

permasalahanya baik dari segi psikis maupun fisiknya. 



  

c. Perlu diadakanya pendekatan antara guru BK dengan orang tua siswa agar 

dalam pelaksannan bimbingan dan konseling lebih mudah karena peran 

orang tua sangat besar apabila orang tua bisa ikut membantu secara aktif, 

karena biasanya orang tua yang sibuk dengan pekerjaan perhatianya kepada 

siswa kurang aktif.  

d. Guru BK dalam bimbingan dan konseling bisa melalui telekomunikasi baik 

dengan komunikasi Hp maupun internet agar lebih mudah apabila terdapat 

gendala dalam melakukan bimbingan dan konseling secara langsung seperti 

siswa yang berasal dari luar Jawa. 

 

3. Bagi semua guru di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan Sleman. 

a. Bagi para guru kelas dan semua guru di  SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 

Sleman diharapkan bisa ikut memotivasi siswa agar siswa lebih percaya 

diri lagi dalam mempersiapkan ujian.  

b. Bagi semua guru diharapkan bisa saling membantu guru yang lain dalam 

hal ini guru BK, agar proses bimbingan dan konseling bisa saling 

mendukung. dan saling menutupi apabila ada kekurangan dalam proses 

bimbingan dan konseling. 

4. Bagi para pihak yang ingin melanjutkan penelitian ini, diharapkan dapat 

mengkaji hubungan antara siswa yang tidak lulus UN dengan pergaulan 

siswa, dan hubungan antara siswa yang tidak lulus UN dengan motivasi 



  

belajar dengan mengunakan pendekatan diskriptif kuantitatif agar dapat 

diketahui dengan jelas keterkaitan antara keduanya. 

Sebagai implikasi dari penelitian ini, diharapkan bisa membangun 

kemitraan antara Kepala sekolah, guru BK, guru kelas, wali kelas dan siswa 

supaya lebih efektif, guna keberhasilan siswa. dan diharapkan pula pihak 

pengelola hendaknya juga melakukan sharing dengan lembaga pendidikan 

lain seperti pihak pengelola bimbingan dan konseling yang mandiri termasuk 

shering staf pengajarnya dan metode penagananya, hal ini dimaksudkan agar 

peta kekuatan yang dimiliki anak semakin baik.  semakin bervariasi metode 

dan strategi bimbingan dan konseling akan membawa dampak positif bagi 

anak. khususnya bagi siswa yang gagal dalam UN.  

 

C. Penutup 

 Alhamdulillah, puji dan syukur tak lupa kami panjatkan kepada Allah SWT 

yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis 

dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik. penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu bagi semua pihak yang telah 

membaca skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih berupa kritik 

atau saran karena dengan kritik atau saran para pembaca akan lebih 

manyempurnkan skripsi ini. 
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Data Hasil Wawancara denga Guru BK : 

No Pertanyaan dan Hasil Koding 

1 Apa saja permasalahan yang bisa terjadi pada 

siswa ketika tidak lulus UN? 

Jawab : Siswa murung diri, tidak percaya diri, 

tidak termotivasi  

• Murung diri, Tidak 

percaya diri. 

• Tidak termotivasi. 

 

2 Bagaimana indikasi percaya diri dan motivasi 

siswa setelah tidak lulus UN?  

Jawab : Indukasi percaya diri sangat rendah 

karena dia merasa  bodoh, dan juga siswa 

tidak termotivasi lagi untuk belajar. 

• Indikasi percaya diri 

rendah. 

• Motivas rendah. 

3 Metode atau cara apa saja yang digunakan 

dalam bimbingan dan konseling  pada siswa 

yang gagal UN? 

Jawab : Metode bimbingan dan konseling 

individu dan Kelompok. 

• Bimbingan dan 

konseling kelompok. 

• Bimbingan dan 

konseling Individu. 

4 Bagaimana peran Guru bimbingan dan 

konseling dalam mengatasi masalah pribadi 

akibat gagal dalam UN? 

Jawab : memberi motivasi, menambah rasa 

percaya diri, memberi pembekalan, mencari 

jalan keluar atau solusi. 

• Memberikan 

Motivasi. 

• Bisa menambah rasa 

percaya diri siswa 

• Member Pembekalan. 

• Menberi jalan keluar. 

5 Bagaimana menurut bapak/ibu tentang peran 

bimbingan dan konseling bagi siswa yang 

tidak lulus UN khususnya dalam memotivasi 

dan kepercayaan diri? 

Jawab : Denganadanya peran ini sangat bagus 

karena siswa bisa termotivasi dan percaya 

• Siswa termotivasi 

lagi. 

• Siswa lebih percaya 

diri. 



  

 

 

diri. 

6 Bagaimana cara memotivasi siswa agar tetap 

semangat dalam menghadapi cobaan dalam 

gagal UN?  

Jawab : dengan cara memberikan contoh 

kasus bahwa banyak orang yang gagal tapi 

akhirnya menjadi orang sukses. 

 

• Memberikan contoh  

kasus 

7 Adakah kerjaama antara guru BK dengan wali 

kelas dan guru mata pelajaran lain dan 

biasanya dilakukan dalam bentuk seperti apa? 

Jaawab : ada, bentuknya wali kelas dan guru 

mata pelajaran memberikan pemahaman yang 

tidak di ketahui waktu UN dan persiapan 

ujian Paket C. 

• Memberikan 

pemahaman bagi 

siswa yang belum tau 

tentang materi dalam 

UN dan persiapan 

ujian paket C 

8 Adakah kerjasama antara guru BK dengan 

orang tua siswa dalam hal bimbingan dan 

konseling?  Seperti apa? 

Jawab : Ada, orang tua dan guru sama-sama 

memotivasi siswa. Seperti di rumah orang tua 

harus sering memberikan perhatian kepada 

anak. 

• Orang tua memotivasi 

dirumah. 

• Guru memotivasi di 

sekolah 

 9 Berapa kali bimbingan dan konseling individu 

maupun kelompok dilakukan pada siswa yang 

gagal dalam UN? 

Jawab : Dalam hal bimbingan dan konseling 

relative melihat waktu tetapi minimal bisa 4 

kali sebelum menghadapi ujian paket C. 

• Minimal 4 kali 

bimbingan dan 

konseling. 



  

Wawancara kepada siswa yang tidak lulus UN. 

No Wawancara dan Hasil Koding 

1 Apa saja biasanya permasalahan yang 

saudara/i alami ketika tau gagal UN. 

Jawab : merasa sok, malu, nagis, Murung 

• Merasa Sok 

• Malu 

• Menagis, Murung 

2 Motivasi menurut saudara/i itu apa? 

Jawab : kalu saya motivasi itu keinginan 

untuk bangkit dari suatu masalah dan lebih 

giat berusaha?  

• Keinginan bangkit 

dari masalah. 

3 Perlu tidak motivasi dan percya diri ketika 

gagal dalam UN? 

Jawab: perlu karena kalau kita tidak percaya 

diri pasti tidak termotivasi. 

• Perlu Percaya diri 

• Perlu memotivasi 

4 Apakah bimbingan dan konseling yang 

dilakukan disekolah membantu sodara/i dalam 

meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi? 

Jawab : sangat membantu karena kalu tidak 

ada bimbingan dan konseling di sekolah pasti 

saya tidak percaya diri dan termotivasi. 

• Sangat membantu 

khususnya bimbngan 

dan konseling. 

 

5 Adakah perbedaan yang kalian rasakan ketika 

sebelum mendapatkan bimbingan dan 

konseling di sekolah dengan sesudah 

mendapatkan bimbingan dan konseling. 

Jawab : Ada, karena sebelum bimbingan saya 

tidak tau harus seperti apa, sedangkan setelah 

mendapatkan bimbingan dan konseling saaya 

mendapatkan jalan keluar, termotivasi lagi 

dan lebih percaya diri. 

• Mendapatkan jalan 

keluar. 

• Termotivasi. 

• lebih percaya diri. 
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