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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang Masalah 

Guru secara etimologi (secara bahasa atau lughat) kata guru berasal dari 

bahasa Indonesia yang diartikan orang yang mengajar (pengajar, pendidik, ahli 

didik). Dalam bahasa jawa sering kata “guru” di istilahkan dengan “di gugu lan 

di tiru”. 

Secara terminologi (istilah), Guru atau pendidik yaitu siapa yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, dengan kata lain, 

orang yang bertanggung jawab dalam mengupayakan perkembangan potensi 

anak didik, baik kognitif, efektif, maupun psikomotor sampai ke tingkat 

setinggi mungkin sesuai dengan ajaran islam (A.Tafsir ;2004:74). 

Pendidik utama dan pertama di dunia ini adalah Allah swt sebagaimana 

firman-Nya dalam surat Al – Alaq ayat 4-5. 

َلمإ  (5) نَساَن َما َلَإ يَ عإ   الَِّذي َعلََّم بِالإَقَلم (4) َعلََّم اْلإِ
Artinya: yang mengajar manusia dengan perantaraan Qalam, Dia 

mengajarkan manusia apa yang tidak ada diketahui(Q.S Al-Alaq: 4-5). 

Guru merupakan unsur pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap 

proses pendidikan. Dalam perspektif pendidikan Islam, keberadaan, peranan 

dan fungsi Guru merupakan keharusan yang tidak dapat diingkari.  

Tidak ada pendidikan tanpa kehadiran guru. Guru meupakan penentu arah 

dan sistematika pembelajaran mulai dari kurikulum, sarana, bentuk pola 

sampai kepada usaha bagaimana anak didik seharusnya belajar dengan baik 

dan benar dalam mengakses diri akan pengetahuan dan nilai hidup. 

Dari urian diatas dapat disimpulkan bahwa Guru adalah semua orang yang 

bertanggung jawab atas perkembengan potensi seserta didik, baik dari apek 

knowledge, behavior, psikomotor, dan estetika dengan cara membimbing 
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membina dan mengarahkan baik individual ataupun klasikal disekolah 

maupun luar sekolah.
1 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Untuk mewujudkan peranan guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi 

masalah tidak bisamembaca untuk bisa membaca. 

2. Untuk memahami tentang peranan guru bimbingan dan konseling secara 

jelas. 

3. Untuk meningatkan kualitas dalam pembelajaran. 

C. Telaah Pustaka 

Untuk menujukan posisi dalam penelitian ini bahwa kajian ini belum ada 

yang melakukan, maka penulis memapar tulisan yang sudah ada. Dari sini 

nantinya akan penulis jadikan sebagai sandaran teori dan sebagai perbandingan 

dalam mengupas berbagai permasalahan penelitian ini, sehinga memperoleh 

penemuan baru yang betul-betul otentik. Diantara penulis paparkan sebagai 

berikut: 

Skripsi yang ditulis oleh Syamsiyah Nim 202.309.122 yang berjudul Peranan 

Keagamaan Dalam Mebentangi Moralitas Remaja Muslim di Desa Beji Tulis 

Bateng.
2
 Dalam skripsi Syamsiyah dijelaskan bahwa kegiatan keagamaan 

masyarakat desa beji Kecamatan Tulis Kabupaten Batang sudah cukup 

baik,karena banyak kegiatan keagamaan yang telah mereka lakukan seperti 

kegiatan makhdoh dan ghoiru makhdoh, kegiatan keagamaan minguan, 

kegiatan keagamaan bulanan, kegiatan keagamaan tahunan, serta mengadakan 

kegiatan sosial keagamaan seperti arisan, ta’ziyah dan mengantarkan warga 

desa yang pergi haji. 

Skripsi yang ditulis oleh oktafiyanti Nim 3101244 Tahun 2006. yang berjudul 

studi tentang persepsi siswa terhadap hifdhu Al-Qur’an di SMU Takhasus Al-

                                                           
1
Nur Cholid, Menjadi Guru Profesipnal, Semarang; CV Presisi Cipta Media, 2015, h.1. 

2
Syamsiyah,Peranan Keagamaan Dalam Mebentangi Moralitas Remaja Muslim di Desa 

Beji Tulis Bateng,(Skripsi),Surabaya,Fakultas Agama Islam,2005. 
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Qur’an Kalibeber Kec.Mojo Tengah Kab.Wonosobo.
3
 skripsi ini dari IAIN 

Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa berdasarkan 

penelitian yang sudah dilakukan pada 35 siswa SMU Takhasus Al-Qur’an 

Kalibeber tentang persepsi siswa terhadap hifdhu Al-Qur’an menunjukan 

bahwa48,57 % siswa menyukai adanya kegiatan menghafal Al-Qur’an dan 

51,43 % siswa tidak menyukai adanya kegiatan menghafal Al-Qur’an. 

Perbedaan pandangan tersebut tentunya tidak bisa terlepas dari adanya unsur-

unsur suka dan unsur tidak suka. Dimana unsur suka mempunyai 

kecenderungan bertindak mendekati, menyenangi terhadap objek tertentu yaitu 

siswa menyukai kegiatan Al-Qur’an. Berpandang bahwa kegiatan tidak 

mengganggu selama mereka masih bisa mangatur waktu antara menghafal Al-

Qur’an dengan kegiatan sekolah yang dapat sebaliknya siswa yang tidak 

menyukai kegiatan sekoah yang padat. Sebaliknya siswa yang tidak menyukai 

kegiatan menghafal Al-Qur’an, berpandangan bahwa banyaknya kegiatan 

sekolah membuat mereka sulit membagi waktu antara keduanya. 

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Fatimah NIM. 202.111.0291 yang berjudul 

Peran Kiai Dalam Membina Akhlak Remaja Muslim Putus Sekolah (studi 

analisis di desa Pringlangu 06 A Kecamatan Buaran Kota Pekalongan).
4
 Dalam 

skripsi Saudara Khoirul Fatikhin dijelaskan bahwa para kiai di sesa Pringlangu 

06 A Kecamatan Buaran Kota Pekalongan mempunyai peranan penting dalam 

membantu orang tua dan masyarakat dalam membina akhlak remaja muslim 

putus sekolah di desa Pringlangu 06 A tersebut. Para kiai di sana mengarahkan 

remaja muslim putus sekolah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif 

dengan memakmurkan musholla yang ada serta dengan mengadakan kegiatan 

religi keliling di rumah warga secara berantian. 

 

                                                           
3
Oktafiyanti,Studi tentang persepsisiswa terhadap hifdhu Al-Qur’an di SMU Takhasus 

Al-Qur’anKalibeber Kec.Mojo Tengah Kab. Wonosobo,(Skripsi),Semarang,Fakultas Agama 

Islam,2006. 
4
Kkoirul fatimah,Peran Kiai Dalam Membina Akhlak Remaja Muslim Putus Sekolah 

(Studi analisis di desa Pringlangu 06 A Kecamatan Buaran 

KotaPekalongan),(Skripsi),Pekalongan,Fakultas Agama Islam,2008. 
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D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian yang dapat 

peneliti fokuskan adalah sebagai berikut: 

1.Apakah peranan guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah 

anak didik yang belum bisa membaca di Madrasah Thamvitaya Mulniti 

Songkhla ? 

2. Bagaimana metode peranan guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi 

masalah anak didik yang belum bisa membaca di Madrasah Thamvitaya 

Mulniti Songkhla ? 

3. Bagaimana faktor penghambat maupun pendukung dari peranan guru 

bimbingan dan konseling anak didik yang belum bisa membaca di Madrasah 

Thamvitaya Mulniti Songkhla? 

E. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi maka perlu 

dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini sehinga anak 

diperoleh pengertian yang jelas dan tegas diantaranya. 

1. Peranan 

Peranan dalam bahasa inggris role yang artikan tugas. Dalam kamus besar 

bahasa indonesia, peranan diartikan bagian dari tugas utama yang harus 

dilaksanakan.
5
 

2. Guru 

Guru secara etimoligi (secara bahasa atau lughat) kata guru berasal dari 

bahasa Indonesia yang diartikan orang yang mengajar (pengajar, pendidik, 

ahli didik). Dalam bahasa jawa, sering kata mendengar kata “guru” di 

istilahkan dengan “di gugu lan di tiru”. 

3. Bimbingan dan Konseling 

Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu unsur terpadu dalam 

keseluruhan program pendidikan di lingkungan sekolah. Dengan dimikian 

                                                           
5
Peter Salim, The Contempory English Indonesia Dictionary, Jakarya: Modem 

pembelajaran Press 1996 h.1972. 
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bimbingan dan konseling merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh 

setiap tenaga pendidikan yang bertugas di sekolah. 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah pengertian bimbingan dan konseling anak 

didik yang belum bisa membaca di madrasah Thamvitaya Mulniti 

Songkhla ? 

b. Untuk mengetahui bagaimana metode peranan guru bimbingan dan 

konseling anak didik yang blum bisa membaca di madrasah Thamvitaya 

Mulniti Songkhla ? 

c. Untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat maupun pendukung 

dari peranan guru bimbingan dan konseling di madrasah Thamvitaya 

Mulniti Songkhla? 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Dapat memberikan bahan masukan dalam usaha yang sedang dan akan 

dilaksanakan oleh guru di Madrasah Thamvitaya Mulniti Songkhla. Juga 

mengatasi problem yang dihadapi khususnya berkaitan dengan peranan 

guru bimbingan dan konseling dan sebagainya. 

b. Bagi lembaga pendidikan terutama Fakultas Agama Islam Unwahas, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk melengkapi 

perpustakaan dan sebagai bahan dokumenter. 

G.Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 

tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, 

data, tujuan, dan kegunaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian fiela research, yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala-gejala.
6
 Jenis 

penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, kejadian, yangterjadi pada saat sekarang dan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengupulan data yang 

digunakan oleh peneliti adalah Observasi, Wawancara dan 

Dokumentasi.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang 

analisisnya tidak menekankan pada data-data numerical (angka) yang 

diolah dengan metode statiska. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata 

tertulis dari orang dan perilaku yang dapat diamati.
7
 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah “sumber utma data penelitian, yaitu yang 

memilik data yang akan diteliti”. Dalam skripsi ini yang menjadi subyek 

penelitian yaitu Guru di Madrasah Thamvitaya Mulniti 

Songkhla.Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah siswa/murid di 

Madrasah Thamvitaya Mulniti Songkhla. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, terdapat 2 sumber data yang peneliti kemukakan 

antara lain : 

a. Data Primer  

Data Primeradalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

(petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini 

data primer akan diperoleh dari guru di Madrasah Thamvitaya Mulniti 

Songkhla. 

 

 

                                                           
6
Sutisno Hadi, Metedologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, h.11. 

7
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, 2004, h. 4. 
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b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Data 

Sekunder ini berkaitan dengan Madrasah Thamvitaya Mulniti 

Songkhla, data sekunder ini diantaranya : guru dan murid di Madrasah 

Thamvitaya Mulniti Songkhla. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dipertanggung jawabkan di dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan tata cara mengadakan penelitian 

lapangan (field research). Field Research ini digunakan untuk mencari 

data dan mengumpulkan data di lapangan, yang dimaksud di sisi adalah 

lokasi tempat penelitian yaitu Madrasah Thamvitaya Mulniti Songkhla. 

untuk mengetahui beberapa jenis dan teknik pengumpulan data, yaitu 

dengan metode-metode sebagai berikut : 

a. Observasi 

Metode observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis 

Terhadap fenomena- fenomena yang sedang dijadikan sasaran 

pengamatan.
8
 Teknik observasi dilakukan untuk menggali data yang 

terkait dengan peranan gura bimbingan dan konseling dalam mengatasi 

anak didik yang belum bisa membaca di Madrasah Thamvitaya 

Mulniti Songkhla. Ketika peneliti melakukan observasi, peneliti telah 

memastikan data apa yang digali. 

b. Wawancara / Interview 

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut “a 

meeting of two persons to exchange information and idea though 

question and responses, resulting in communication and joint 

construction of meaning about a particular topic”. Wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

                                                           
8
Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Grafindo Persada, 2008, h. 76. 
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melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.
9
 

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara 

semistruktur, yaitu wawncara yang bebas atau berkembang tetapi 

dengan menggunakan acuan kerangka pertanyaan. Metode ini penulis 

gunakan untuk memperoleh data mengenai peranan guru bimbingan 

dan konseling dalam mengatasi anak didik yang belum bisa membaca 

di Madrasah Thamvitaya Mulniti Songkhla. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi 

data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. 

Miles dan Huberman dalam Sugiono mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus pada tahapan penelitian sehingga sampai tunas, dan 

datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu : data reduction, 

data display, dan conclusion drawing/verification. 

a. Data Reduction (redaksi data) 

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berati merangkum, 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. 

b. Data Display (Penyajian data) 

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, Penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian. 

Singkat, bagian hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Miles dan Huberman (1984) menyatakan “the most frequent from of 

display data for qualitative research data in the pas has been narrative 

                                                           
9
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2011, 

h. 231 
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text’. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

C. Conclusion Drawing / Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

yang dikemukakan masih bersufat sementera, dan akan berubah  bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengupulan data berikrtnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada .Temuan dapat berupa 

diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap, sehingga setelah di teliti menjadi jelas.
10

 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Setelah data terkumpul dan analisis, maka diperlukan pengecekan ulang 

dengan tujuan apakah untuk mengetahui keabsahan data hasil dari 

penelitian tersebut. Untuk menetapkan keabsahan data tersebut diperlukan 

teknik pemeriksaan:  Berikut ini teknik pemeriksaan keabsahan data 

sebagai berikut: 

1. Perpanjangan Kehadiran peneliti 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument. Keikutsertaan 

peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data keikutsertaan 

                                                           
10

Ibid., h. 247 – 253. 
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tersebut bukan hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latarpenelitian. 

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
11

 

Dipihak lain perpanjangan keikutsertaan peneliti juga 

dimaksudkan untuk membangun kepercayaan pada subyek terhadap 

peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri. Jadi sekedar 

menerapkan teknik yang menjamin untuk mengatasinya. Tetapi 

kepercayaan subyek dan kepercayaan diri merupakan proses 

pengembangan yang berlangsung setiap hari dan merupakan alat untuk 

mencegah usaha coba-coba dari pihak subyek.
12

 

Perpanjangan kehadiran peneliti akan memungkinkan 

peningatan derajat kepercayaan data yang terkumpul. Selain itu 

menuntut peneliti untuk terjun kedalam lokasi peneliti dalam waktu 

yang cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi 

yang mungkin mengotori data. Di pihak lain perpanjangan kehadiran 

peneliti juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para 

subyek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri terhadap diri 

sendiri. Jadi bukan sekedar menerapkan teknik yang menjamin untuk 

mengatasinya, selain itu kepercayaan subyek dan kepercayaan diri 

pada peneliti merupakan proses pengembangan yang berlangsung 

setiap hari dan merupakan alat untuk mengeceh usaha coba-coba dari 

pihak subyek. 

2. Ketekunan pengamatan 

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri oada hal-hal 

tersebut secara rinci. Hal ini berati bahwa peneliti hendeknya 

mengadakan pengamatan dengan teliti secara berkesinambungan 

                                                           
11

Laxy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandong: Rosdakarya, 2004, h. 

173-176 
12

Ibid, h. 177 
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terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian menelaah kembali 

secara rinci sampai pada satu titik sehingga pada pemeriksaan tahap 

awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah 

dipahami dengan cara yang biasa. Untuk keperluan ituteknik ini 

menuntut agar peneliti mampu menguraikan secara rinci bagaimana 

proses penemuan secara tentative dan penelaahan secara rinci tersebut 

dapat dilakukan.
13

 

Dalam observasi ini, memperdalam observasi dimaksudkan 

untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan dari pada hal-hal tersebut secara rinci. 

3. Triangulasi 

Menurut Moleog, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecakan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Menurut William Wiersma, triangulasi terbagi jadi tiga bagian yaitu: 

a. Triangulasi sumber adalah pengujian keabsahan data yang 

dilakukan dengan cara mengecek beberapa sumber yang berbeda, 

misalnya guru, teman siswa yang bersangkutan, dan orang tuanya. 

b. Triangulasi teknik merupakan pengujian keabsahan data yang 

dilakukan dengan mengecek data kepala sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan 

wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi atau 

kuesioner. 

c. Triangulasi waktu juga dipertimbangkan dalam pengujian 

keabsahan data, dalam melakukan pegujian peneliti bisa 

menggunakan pengecekan dengan wawancara, observasi, 

dokumentasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda.
14

 

                                                           
13

Ibid, h. 177 
14

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

Bandung: Alfabeta, 2009, h. 373-374. 
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Dalam pengecekan data ini, peneliti mengunakan jenis tringulasi 

yang kedua, yakni triangulasi teknik dengan observasi dalam 

lapangan yang didukung dengan pengecekan melalui wawancara 

dan dokumentasi. 

H. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam 

memahami isi skripsi ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

a. Bagian Awal 

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman 

abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman pedoman 

transliterasi Arab-latin, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, 

halaman daftar tabel, dan halaman daftar lampiran. 

b. Bagian Inti 

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang mulai dari latar belakang, 

alasan pemilihan judul, talaah pustaka, fokus penelitian, sistematika 

penyusunan skripsi. 

Bab dua mengemukakan tentang landasan teori mengenai 

peranan guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah anak 

didik yang belum bisa membaca di madrasah thamvitaya mulniti 

songkhla, berisi: pengertian peranan guru, pengertian bimbingan dan 

konseling, pengertian metode pembelajaran serta macam-macam 

metodenya, dan pengertian evaluasi pembelajaran serta macam-macam 

jenis evaluasi hasil pembelajarannya. 

Bab tiga membahas tentang peranan guru bimbingan dan 

konseling dalam mengatasi masalah anak didik yang belum bisa 

membaca di madrasah thamvitaya mulniti songkhla, berisi: sejarah 

mendirikan sekolah, gambaran umum di madrasah thamvitaya mulniti 

songkhla. 
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Bab empat merupakan inti dari pembahasan yang 

mengungkapkan tentang penyajian, berisi: peranan guru bimbingan 

dan konseling, metode pembelajaran, dan evaluasi masalah anak didik 

yang belum bisa membaca di madrasah thamvitaya mulniti songkhla. 

Bab lima merupakan bab terakhir dari skripsi ini. Di dalam bab 

ini mengungkapkan tentang kesimpulan, saran, kata penutup. 

c. Bagian Akhir 

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, piagam 

ospek, piagam kemampuan membaca Al-Qur’an, 5 sertifikat seminar, 

dan daftar riwayat hidup penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


