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ABSTRAK 

Nurul Hikmah Sapitri, 2022.  Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam 

Pelaksanaan Bimbingan Belajar Untuk Meningkatkan Prestasi Siswa Di 

Man Insan Cendekia Tanah Laut Skripsi, Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

Pembimbing: Mufida Istati, M.Pd dan Widiya Aris Radiani, S.Psi, M.Psi, 

Psikolog 

 

 

Kata Kunci: Peran Guru, Bimbingan dan Konseling, Bimbingan Belajar, 

Prestasi Siswa 

 

Pelaksanaan layanan bimbingan belajar yang dilakukan oleh guru 

BK bertujuan di sekolah MAN Insan Cendekia Tanah Laut untuk 

membantu siswa agar mengatasi dan memecahkan permasalahan 

belajarnya agar tidak mengganggu perkembangannya. Beberapa keluhan 

yang sering disampaikan siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia 

Tanah Laut adalah ketidaksiapan siswa untuk mengikuti lomba di luar 

sekolah, sehingga dia merasa tidak percaya diri dan kesulitan siswa dalam 

memahami materi yang diajarkan di dalam kelas dikarenakan penjelasan 

yang terlalu panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran 

guru BK dalam pelaksanaan bimbingan belajar untuk meningkatkan prestasi 

siswa di MAN Insan Cendekia Tanah Laut.dan mengetahui prestasi siswa 

setelah mendapatkan bimbingan belajar oleh guru BK di MAN Insan 

Cendekia Tanah Laut. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 

yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni 

pendekatan yang lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan 

induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena 

yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian lapangan 

dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek 

penelitian itu sendiri. Subjek dalam penelitian ini adalah dua guru 

bimbingan dan konseling di MAN Insan Cendekia Tanah objek dalam 

penelitian ini adalah peran guru BK dalam pelaksanaan bimbingan belajar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Guru BK MAN Insan 

Cendekia Tanah Laut, dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan belajar di 

sekolah melaksanakan peran motivator, director, inisiator, fasilitator, 

evaluator, informator, dan organisator dimana Guru BK bertugas sesuai 

dengan pedoman operasional penyelenggaraan BK. Prestasi siswa MAN 

Insan Cendekia Tanah Laut dalam ranah kognitif memiliki hasil yang 

cukup baik dimana nilai siswa berada di atas KKM dengan rata-rata nilai 

sebesar 84. Selain itu prestasi siswa MAN Insan Cendekia Tanah Laut 

juga terlihat dari banyaknya siswa yang mengikuti Kompetisi Tingkat 

Sekolah (KSN) pada bidang pelajaran seperti fisika, astronomi, biologi, 

geografi dan yang lainnya. 


