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ABSTRAK 

Giana Sasqia Agustina : Bimbingan Konseling Islam Untuk Mengatasi 

Problem Sosial Santri di Pondok Pesantren Ar-Rasyidi Ciranjang 

Berdasarkan fenomena yang terjadi , bahwa santri masuk pondok pesantren itu 

bukan keinginan santri itu sendiri akan tetapi keinginan orang tua dan ada juga 

santri yang ingin mondok di pesantren karena santri tersebut menghindari 

permasalahan yang ada di keluarganya. Dari fenomena di atas dapat menimbulkan 

problem sosial yang di alami oleh santri diantaranya: kurang bisa menyesuaikan 

diri, kurang berinteraksi dengan santri lain, broken home, bolos sekolah hingga 

santri tersebut tidak mengikuti kegiatan di pondok pesantren tersebut. Peristiwa 

tersebut menunjukan betapa pentingnya santri tersebut membutuhkan bimbingan 

yang sangat baik.  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui problem sosial santri di pondok 

pesantren Ar-Rasyidi Ciranjang, untuk mengetahui  program Bimbingan Konseling 

Islam di Pondok Pesantren Ar-Rasyidi Ciranjang, untuk mengetahui pelaksanaan 

Bimbingan Konseling Islam, serta untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dari 

Bimbingan Konseling Islam tersebut.  

Bimbingan Konseling Islam merupakan proses pemberi bantuan secara 

sistematis dan terus- menerus kepada individu maupun kelompok orang yang 

mengalami permasalahan baik jasmani maupun rohani, sehingga orang tersebut 

mampu mengatasi permasalahannya dalam hidup sehingga bisa hidup selaras 

dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt. Santri merupakan mereka yang yang 

mempelajari ilmu agama islam, baik yang pergi ke tempat yang jauh maupun yang 

dekat dengan niat hendak mengamalkan ilmunya dan menyebarluaskannya. 

Apabila santri memiliki problem sosial maka ia tidak akan mudah menyesuaikan 

diri dengan lingkungan dan tidak akan mudah meraih kesuksesan dan ketanangan.  

Penelitian ini dilakukan dengan metode deksriptif. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancara dan angket. Selanjutnya 

menggunakan metode analisis kualitatif.  

Hasil penelitian yang ditemukan menunjukan bahwa pelaksanaan bimbingan 

konseling Islam yang dilakukan oleh guru BK efektif dalam mengatasi problem 

sosial santri yaitu santri menunjukan peruba han perilaku ke arah yang lebih baik.  
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