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ABSTRAK 

 

Munawarah, 2018, Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam  Proses 

Peminatan pada Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Daha 

Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Skripsi, Jurusan Kependidikan 

Islam, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Tarbiyah dan Keguruan, 

Pembimbing Konten dan Metodologi: Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, Bidang 

Bahasa dan Teknik Penulisan Dr. Hj. Romdiyah, M.Pd. 
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 Peminatan sangat berpengaruh bagi peserta didik dalam mengembangkan 

potensinya, untuk mendapatkan gambaran tentang proses peminatan di SMAN 1 

Daha Utara, maka diperlukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul Peran BK dalam Proses Peminatan pada Peserta Didik di 

SMAN 1 Daha Utara Kabupaten HSS 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses peminatan peserta didik di 

SMAN 1 Daha Utara Kabupaten HSS, dan apa saja peran Guru BK dalam proses 

peminatan di SMAN 1 Daha Utara. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses 

peminatan peserta didik di SMAN 1 Daha Utara Kabupaten HSS, dan mengetahui 

peran Guru BK dalam proses Peminatan di SMAN 1 Daha Utara Kabupaten HSS 

 Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif , dengan 

jenis penelitian lapangan, (field research), subjek penelitian adalah satu orang 

Guru BK SMAN 1 Daha Utara  dengan objek penelitian ini adalah peran Guru BK 

dalam proses peminatan pada peserta didik baru tahun pelajaran 2017/2018. 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis dilakukan dengan data 

collection (pengumpulan data), reduction, display conclusions drawing/ verifying. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh simpulan, bahwa proses 

peminatan di SMAN 1 Daha Utara memiliki enam tahapan yang harus 

dilaksanakan: 1) Proses pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru 

(PPDB). 2) Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). 3) Proses pelaksanaan 

seleksi peserta didik. 4). Proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik 

baru, 5) Kegiatan PLS 6) Proses penyesuaian peserta didik. Peran Guru 

Bimbingan dan Konseling dalam proses peminatan yaitu membantu dalam 

sosialisasi, mendampingi, membimbing, serta memantapkan peserta didik  dalam 

peminatan, membantu pendataan peserta didik dalam pelaksanaan seleksi peserta 

didik, memberikan layanan informasi, memberikan layanan individu, konsultasi 

peserta didik dan peran aktif guru BK dalam penetapan peminatan  peserta didik 

baru. 


