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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang Masalah

Pada dasarnya pendidikan merupakan proses untuk membantu

manusia dalam mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi

setiap perubahan yang terjadi. Dalam rangka membangun manusia

Indonesia seutuhnya. Pembangunan dibidang pendidikan merupakan

sarana dan wahana yang sangat baik untuk pembinaan sumber daya

manusia, oleh karena itu bidang pendidikan perlu mendapat perhatian dan

penanganan serta prioritas secara intensif oleh pemerintah dan pengelola

pendidikan pada khususnya.

Bimbingan dan konseling menjadi suatu hal yang sangat penting

dalam dunia pendidikan, semakin berkembangnya teknologi

mengakibatkan perubahan – perubahan dalam berbagai kehidupan, salah

satunya dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan

tidak dapat melepaskan diri dari situasi yang diakibatkan oleh perubahan –

perubahan itu. Sekolah atau madrasah bertanggung jawab untuk mendidik

dan menyiapkan peserta didiknya agar maampu menyesuaikan diri dalam

masyarakat dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan

demikian, setiap sekolah mulai dari kanak–kanak sampai dengan

menengah, wajib menyelenggarakan bimbingan konseling. Bimbingan

konseling Islami tidak hanya membantu siswa dalam mengatasi

permasalahan siwa yang berhubungan dengan belajarnya, tetapi bimbingan
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konseling Islami juga menyentuh aspek keagamaan siswa, bagaimanapun

juga aspek keagamaan memiliki fungsian tersendiri dalam kehidupan

manusia, yaitu yang mencakup kehidupan di dunia dan kehidupan di

akhirat (Prayetno, 1997: 17).

Tampaknya memang harus disadari, bahwa bangsa saat ini memang

sedang krisis, dan mengalami keterpurukan baik dalam bidang politik,

ekonomi maupun dalam bidang pendidikan. Salah satu yang dialami oleh

bangsa ini adalah krisis akhlak. Akhlak sangat berkaitan dengan pola pikir,

sikap hidup dan perilaku manusia. Keburukan akhlak sangat berpotensi

memicu timbulnya perilaku negatif. Jika akhlak dari seorang individu

buruk, maka sangat mungkin seseorang akan melahirkan berbagai perilaku

yang dampaknya dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

Sementara itu imam al-Ghazali, mengatakan bahwa akhlak adalah hasil

dari pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan yang sungguh –

sungguh sehingga harus dibentuk (Abuddin, 2007: 154).

Sejalan dengan masalah tersebut diatas, maka pembinaan akhlak

bagi para remaja sangat penting untuk dilakukan mengingat secara

psikologis usia remaja adalah usia yang berada dalam goncangan dan

mudah terpengaruh sebagai akibat dari keadaan dirinya yang masih belum

memiliki bekal pengetahuan, mental, dan pengalaman yang cukup. Akibat

dari keadaan yang demikian, para remaja mudah sekali terjerumus

kedalam perbuatan– perbuatan yang dapat menghancurkan masa

depannya.
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Fungsi dari bimbingan konseling Islami dalam proses pembinaan

akhlak sangatlah signifikan. Dengan memberikan dorongan, motivasi, dan

solusi terhadap permasalahan siswa secara tidak langsung akan melakukan

perbaikan terhadap akhlak siswa. Bimbingan dan konseling Islami juga

harus mengedepankan aspek keagamaan sebagai proses utama dalam

melakukan pelayanan terhadap siswa, sebagai bekal utama dalam

menghadapi permasalahan yang dihadapi terutama dalam proses perbaikan

akhlak. Aspek keagamaan apabila dijalankan sebaik – baiknya akan

mampu mengangkat moral yang sehat dan hidup bahagia kearah hubungan

manusia dengan Allah SWT. Pemahaman dan bimbingan secara

menyeluruh dan detail tentang nilai-nilai agama dan norma sosial oleh

bimbingan dan konseling diharapkan para siswa dapat menerapkan

perilaku terpuji dalam lingkunganya dan menumbuhkan akhlak yang baik

dalam dirinya.

Dalam proses bimbingan dan konseling Islami selain memahamkan

dan memberikan secara menyeluruh dan detail tentang nilai – nilai agama

dan sosial juga perlu diadakan monitoring terhadap perkembangan siswa

terhadap masalah yang dihadapi, sehingga perlu adanya kerjasama yang

baik antara individu siswa, orang tua, konselor bimbingan dalam proses

bimbingan dan konseling, hal ini yang dapat menjadikan bimbingan dan

konseling Islami dapat memberikan kontribusi serta solusi terbaik bagi

permasalahan – permasalahan siswa dan mampu untuk membina siswa

menjadi pribadi yang mempunyai kepribadian yang mulia. Di sinilah
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pentingnya penggalian konsep bimbingan konseling yang Islami, yaitu

suatu layanan yang tidak hanya mengupayakan mental yang sehat dan

hidup bahagia melainkan Bimbingan Konseling Islami juga menutut ke

arah hidup yang sakinah, batin merasa tenang dan tentram karena selalu

dekat dengan Allah SWT ( Faqih 2001: 14-20).

SMK Muhammadiyah 1 Surakarta merupakan salah satu sekolah

yang siswanya semua laki – laki. Di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta

mempunyai program bimbingan Islami antara lain : Doa pagi dan tadarus

AL-Qur’an, latihan khutbah, pengajian rohisme, shalat dhuha, usaha dan

kerjasama guru bimbingan konseling Islam sangat membantu dalam

menyelesaikan permasalahan siswa, karena penyelesainnya melalui

beberapa tahap atau proses yang panjang dengan tujuan agar dapat

merubah sikap dan tingkah laku siswanya yang kurang baik menjadi lebih

baik lagi walaupun hasil dari bimbingan tersebut sepenuhnya belum dapat

terselesaikan dengan yang diharapkan banyak kendala-kendalanya dalam

membimbing, guru bimbingan konseling Islam tetap berusaha membantu

dan memberikan bimbingan kepada siswanya, guru bimbingan konseling

Islami di sini selalu memperhatikan setiap perkembangan sikap dan

tingkah laku siswanya. Dari hasil pengamatan sementara penulis dengan

beberaapa siswa , guru bimbingan konseling Islami, guru agama di SMK

Muhammadyah 1 Surakarta banyak fenomena yang terjadi seperti siswa

merokok di sekolah, siswa tidak mengikuti pelajaran tertentu yang

berlangsung di kelas, siswa minum-minuman keras ,siswa membolos,
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siswa membohongi guru dalam hal ibadah dan ketika siswa meminta ijin

untuk pulang kepada guru bimbingan dan konseling atau BP memberikan

alasannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Fenomena ini yang

menyebabkan siswa ketika lulus dari sekolah akan menjadi siswa yang

tidak baik. Oleh karena itu sebagai guru yang dapat membina siswa tidak

hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan saja tetapi juga harus di

dukung dengan pembinaan secara Islami. Guru juga dapat memberikan

contoh kepada siswa dalam tingkah laku yang baik agar dapat mencontoh

guru bukan sekedar ilmu pengetahuan tetapi juga siswa dapat mencontoh

gurunya karena kepribadiannya.

SMK Muhammadiyah 1 Surakarta adalah salah satu lembaga

pendidikan yang sudah menerapkan bimbingan konseling Islam dalam

sistem pendidikannya, karena dalam pelaksanaanya tidak mengedepankan

kekerasan ataupun kontak fisik, melainkan pelaksanaan bimbingan dan

konseling disekolah tersebut terutama dalam menanggulangi permasalahan

siswa lebih mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Seperti diwajibkannya

siswa mengikuti sholat dhuha, dhuhur dan jum’at serta tausiyah yaitu

untuk melatih shalat tepat pada waktunya serta mengembangkan

kepribadian siswa dan  selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan

demikian manusia dapat hidup selaras dan sesuai ketentuan dan petunjuk

Allah, berakhlak mulia amar ma’ruf nahi mungkar. Hal ini dinilai juga

dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap individu pribdi dan

sosial. Penyebab timbulnya siswa bermasalah di sekolah bisa jadi dalam
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pergaulan yang kurang baik atau bebas, kurang pembinaan secara Islami.

Jika melihat penyebab siswa bermasalah seperti yang di bahas di atas

maka fungsi guru sangatlah penting terutama dalam memberikan

bimbingan konseling secara Islami pada siswa, karena guru adalah orang

tua yang kedua selain orang tua yang melahirkan. Dari permasalahan yang

terjadi penulis ingin mengetahui fungsi bimbingan dan konseling

berazaskan Islami yang sudah terlaksana di SMK Muhammadiyah 1

Surakarta. Bimbingan dan konseling membantu individu mewujudkan

dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di

dunia dan akhirat, mampu mengatasi masalah yang sedang di hadapinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian tentang bimbingan konseling Islami, sehingga

penulis mengambil judul Fungsi Bimbingan Konseling Islami dalam

Pembinaan Akhlak Siswa di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya penafsiran atau interpretasi yang tidak

dikehendaki terhadap serangkaian kata – kata yang ada pada judul skripsi ini

maka penulis harus menegaskan tentang pengertian istilah – istilahnya yaitu:

1. Fungsi

Pengertian Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah

jabatan yang ( dilakukan):pekerjaan yang dilakukan; misal jika ketua tidak

ada maka wakil ketua melakukan fungsi ketua”. (Depdiknas, 2005 : 322)
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2. Bimbingan Dan Konseling Islami

Bimbingan konseling Islami adalah segala kegiatan yang dilakukan

oleh seseorang dalam memberikan bantuan kepada orang lain yang

mengalami kesulita-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar

supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul

kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha

Esa, sehingga timbul saat sekarang dan masa depan (Arifin, 1976: 25).

Bimbingan dan penyuluhan adalah terjemahan dari istilah bahasa

Inggris “guidance and counselling” kata guidance berasal dari kata kerja

to guide, artinya menunjukkan, membimbimg atau menuntun orang lain

yang membutuhka. Sedangkan counseling berasal dari kata kerja to

councel yang artinya memberikan anjuran kepada orang lain secara face to

face. Jadi arti counseling adalah pemberian nasihat atau penasihatan

kepada orang lain secara indifidual yang dilakukan secara face to face

(Arifin, 1976: 18).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan

konseling Islami adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing

dan penyuluhan disekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan dan

merupakan bagian internal dalam proses pendidikan secara keseluruhan

dengan maksud membantu siswa dalam memecahkan persoalan, baik yang

berhubungan dengan studi dan kemasyarakatan agar tercapai hasil yang

optimal melalui pendekatan rohani.
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3. Pembinaan Akhlak

Pembinaan akhlak adalah proses pembuatan, tindakan, penanaman,

nilai-nilai perilaku budi pekerti, fungsigai, tingkah laku baik terhadap

Allah SWT, sesama manusia, diri sendiri dan alam sekitar yang dilakukan

secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh kebahagiaan

hidup didunia dan di akhirat (Azmi, 2006: 56). Sedangkan akhlak adalah

istilah dari basa Arab, kata akhlak merupakan kata jama’ dari bentuk

tunggal khuluk, yang pengertiannya:perilaku, baik perilaku terpuji maupun

tercela (Ahmadi, 2004: 23).

4. SMK Muhammadiyah 1 Surakarta

SMK Muhammadiyah 1 Surakarta adalah sekolah menengah

kejuruan swasta yang berada di jalan Kahayan 1 Joyotakan Rt 02 Rw.V

Kecamatan Serengan,kota Surakarta.

Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud dengan fungsi

bimbingan konseling Islam dalam pembinaan akhlak siswa di SMK

Muhammadiyah 1 Surakarta adalah merupakan segala kegiatan yang

dilakukan oleh guru bimbingan konseling yang berupa fungsi preventif

(untuk mencegah timbulnya masalah) maupun fungsi kuratif (memecahkan

atau menenggulangi masalah yang sedang dihadapi) dan fungsi

preservative, yang berguna untuk pembinaan akhlak siswa di SMK

Muhammadiyah 1 Surakarta.
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C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pembatas terhadap masalah agar

penulisan tidak terlalu meluas dan penulisan lebih terfokus pada masalah

yang akan diteliti. Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di

atas, maka permasalahanya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Fungsi bimbingan dan konseling Islami di SMK

Muhammadiyah 1 Surakarta ?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan

konseling Islami dalam pembinaan akhlak siswa di SMK Muhammadiyah

1 Surakarta?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan

Tujuan didalam karya ilmiah merupakan target yang hendak dicapai

melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala yang diusahakan

mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahanya.

Tujuan dalam penelitian akan sangat membantu terhadap pencapaian

hasil yang optimal dan dapat memberikan arah terhadap kegiatan yang

dijalankan dalam penelitian itu.

Sesuai dengan persepsi tersebut dan berpijak pada rumusan masalah

yang telah disebutkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

a. Mengetahui dan mendiskripsikan fungsi bimbingan dan konseling

dalam pembinaan akhlak di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta.
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b. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan bimbingan konseling Islami

dalam pembinaan akhlak siswa di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta?

2. Manfaat penelitian

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan nantinya dapat

memberikan manfaat dan kegunaan yang meliputi:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai sumbangan

pemikiran bagi dunia pendidikan Islam khususnya pada bidang

bimbingan konseling Islami.

b. Secara praktis :

a) Bagi penulis:

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan yang di anggap

konkrit apabila nantinya penulis berkecimpung dalam dunia

pendidikan, khususnya dalam hal bimbimgan konseling.

b) Bagi sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi unit bimbingan

Islami untuk meningkatkan fungsi bimbingan konseling Islami

dalam menyelesaikan masalah akhlak siswa di SMK

Muhammadiyah 1 Surakarta.

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi para siswa untuk

selalu menumbuhkan akhlak yang mahmudah dalam kesehariannnya

dengan menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling yang

Islami.
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E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil – hasil

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis sehingga

diketahui secara jelas posisi dan kontribusi penelitian selain itu juga berupa

buku yang telah diterbitkan tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai dasar

otentik tentang orisionalitas atas keaslian penelitian (Sumantri dkk, 2002: 54)

Arum kurnia (UMS, 2005) dalam skripsinya yang berjudul:

“Pembinaan Akhlak dalam Pendidikan Luar Sekolah Bagi Mahasiswa UMS

di PESMA SALSABILA desa gonilan kecamatan kartosuro”, menyimpulkan

bahwa system pembinaan akhlak dalam pendidikan luar sekolah merupakan

Pembaharuan perkembangan dari pembinaan yang melibatkan kegiatan

dengan pendekatan system dan upaya untuk mengajarkan pengetahuan

keagamaan kepada mahasantriwati PESMA SALSABILA. Tujuan pembinaan

akhlak di PESMA SALSABILA yaitu untuk membentuk kepribadian muslim

yang baik dalam sisi diniah yang lebih dan mempersiapkan mental

mahasantriwati dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dengan

memberikan bekal dan pedoman hidup dalam bentuk pengetahuan keagamaan

dan umum agar nantinya mampu menjalani kehidupan secara normal.

Kurnia Agung Wahyu Nugroho (UMS, 2009) Dalam skripsinya

“Konseling dengan Pembinaan Akhlak Siswa di Madrasah Tsanawiyah

Negeri Bekonang Sukoharjo kelas VII Tahun Ajaran 2009/2010”,

menyimpulkan bahwa konseling berjalan cukup efektif dengan melihat

tanggapan siswa bersikap dan keterampilan konselor yang sudah termasuk
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dalam karateristik efektif, tanggapan siswa mengenai pelaksanaan

bimbingan dan penyuluhan disekolah yang berjalan disekolah yang berjalan

sesuai prosedur dan progam yang ada beberapa kendala dalam proses

bimbingan.

Achmad Sudibyo (UMS, 2008) dalam skripsinya yang berjudul

“Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islami di SD Al-Firdaus

Surakarta”, menyimpulkan bahwa sejenis intansi pendidikan yang Islampun

menginternalisasi nilai – nilai Islam dalam setiap pelajaran, serta

pelaksanaan bimbingan dan konseling yang Islami menjadi suatu solusi

yang tepat untuk lembaga pendidikan yang berbasis Islam karena sejalan

dengan visi dan misi yang akan dicapai.

Muhammad Ali Imron ( UMS, Tahun 2002 ) dalam skripsinya yang

berjudul “ Fungsi Bimbingan dan Konseling Islami dalam Meningkatkan

Minat Belajar Siswa Di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran

2006/ 2007 “Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa bimbingan dan

konseling mampu memberikan dorongan kepada siswa untuk meningkatkan

aktivitas belaja. Dalam hal ini yang berkaitan dengan fungsi kuratif yang

berfokus pada pemecahan masalah, yang berhubungan dengan fungsi

preventif dengan memberikan bimbingan belajar.Setelah siswa

mendapatkan bimbingan dan konseling dapat meningkatkan minat

belajarnya.Walaupun masih ada yang tidak meningkat minat belajarnya,

namun prosentasenya sedikit.Dengan demikian fungsi bimbingan dan

konseling sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan.
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Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan mendasar dengan

penelitian yang dilakukan sebelumnya, di antaranya adalah obyek penelitian

yang memfokuskan pada fungsi bimbingan dan konseling dalam pembinaan

akhlak siswa di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. Perbedaan berikutnya

adalah tentang letak tempat obyek penelitian, adapun penelitian ini akan

dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta.

F. Metode Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2003: 136)” metode penelitian adalah

cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data

penelitiannya.”

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian (field research). Pendekatan

kualitatif. Penelitian yang rosedurnya menghasilkan data deskriptif yang

berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang

diamati (Moleong, 2010: 31). Adapun pendekatan yang digunakan dalam

melaksanakan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Metode pendekatan deskriptif kualitatif pada hakekatnya adalah

mengamati orang dalam kehidupan sehari – hari dalam situasi wajar,

berinteraksi bersama mereka, melakukan wawancara serta berusaha

memakai bahasa, kebiasaan dan perilaku yang berhubungan dengan focus

penelitian (Moleong, 2010: 31).

2. Sumber data
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Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan

teknik pengambilan data yang dapat berupa interview atau wawancara,

observasi maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus

dirancang sesuai dengan tujuannya. Sedangkan data sekunder diperoleh

dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa dokumen dan arsip-

arsip resmi (Azwar,2010:26). Dalam penelitian sumber data primer yang

dimaksud adalah guru bimbingan konseling yang ada di SMK

Muhammadiyah 1 Surakarta.

3. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan untuk menggumpulkan data dalam

penelitian ini adalah:

a. Metode wawancara (interview)

Interview atau wawancara adalah cara pengumpulan data dengan

jalan Tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematik dan

berlandaskan pada tujuan penelitian (Sutrisno, 2007: 193). Teknik

wawancara yang digunanakan adalah teknik wawancara semi

structured, dalam hah ini mula – mula interviwer menyanyakan

serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu

diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan

demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable,

dengan keterangan yang lebih lengkap dan mendalam (Arikunto,

2010: 270). Metode wawancara dalam penelitian ini dipakai penulis

untuk mengambil data tentang pelaksanaan bimbingan konseling
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Islami di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta serta fungsianya dalam

pembinaan akhlak siswa disekolah tersebut.Wawancara dilakukan

kepada guru BK, siswa serta pihak – pihak yang terkait seperti

kepala sekolah, guru pelajaran dan wali kelas.

b. Metode observasi

Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan

mata atau pengamatan yang meliputi keiatan, pemusatan perhatian

terhadap obyek dan menggunakan seluruh panca indra. Dalam

menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah

melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai

instrument. Format yang disusun berisi item – item tentang kejadian

atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi (Arikunto, 2010:

272). Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung kinerja

bimbingan konseling di lapangan dan hasil yang di capainya.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal – hal

yang variabenya berupa catatan – catatan, transkip, buku – buku, surat

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan

sebagainya(Arikunto,2010:274). Metode ini digunakan untuk

memperoleh data – data yang tidak bisa diungkap dengan data

lainnya, dalam pelaksanaanya penulis melihat arsip-arsip dan catatan-

catatan yang diperlukan. Diantaranya tentang sejarah singkat
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berdirinya sekolah, inventaris sekolah, struktur organisasi, datar nama

guru, serta jumlah siswa SMK Muhammadiyah 1 Surakarta.

4. Analisis data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap

dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi sangat penting. Hasil

penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih

dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Setelah data

terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk

memperoleh kesimpulan. Dalam menganalisis data tersebut dilakukan

secara deskriptif (menutur kata dengan apa adanya secara kualitatif)

dengan menggunakan metode induktif. Metode indukfif yaitu suatu cara

berfikir yang berangkat dari fakta – fakta atau peristiwa – peristiwa

khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (Sutrisno,

2007: 42).

G. Sistematika Penulisan

Sebuah skripsi akan lebih sistematis jika disusun dengan

sistematika yang sesuai dengan kaidah yang baik, maka dalam skripsi ini

penulis mencantumkan garis besar sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB  I: Pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini meliputi : latar

belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika

penulisan skripsi.
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BAB II: Bimbingan Konseling Islami dan akhlak meliputi:

A)Bimbingan konseling Islam yang meliputi: Pengertian bimbingan

konseling Islami, dasar bimbingan konseling Islami, fungsi bimbingan

konseling Islami, prinsip bimbingan konseling Islami. Faktor-faktor

bimbingan konseling Islami meliputi (tujuan, konselor, klien, jenis dan

metode) bimbingan konseling Islami. B) Pembinaan akhlak meliputi: dasar

pembinaan akhlak, fungsi pembinaan akhlak, tujuan pembinaan akhlak

metode atau cara pembinaan akhlak.

BAB III: Fungsi bimbingan konseling Islami dalam pembinaan

akhlak siswa SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. Pembahasan dalam bab

ini meliputi meliputi: A) gambaran umum SMK Muhammadiyah 1

surakarta, mencakup : sejarah berdirinya, letak geografis dan provil, visi

dan misi, sarana dan prasarana, struktur organisasi sekolah. B)

Pelaksanaan bimbingan konseling Islami SMK Muhammadiyah 1

Surakarta meliputi: program kerja, visi dan misi bimbingan konseling

Islami. C) Upaya bimbingan konseling Islami dalam pembinaan akhlak

siswa.

BAB IV Analisis data. Pembahasan dalam bab ini meliputi:

analisis data bimbingan dan konseling Islami dalam pembinaan akhlak

siswa di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. Meliputi: dasar dan tujuan,

jenis bimbingan dalam pembinaan akhlak siswa, serta faktor pendukung

dan penghambat.
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BAB V Penutup. Dalam bab ini akan dibahas mengenai:

kesimpulan, saran dan kata penutup.


