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ABSTRAK 
 

Bimbingan dan konseling menjadi suatu hal yang penting dalam dunia 
pendidikan, semakin berkembangnya teknologi mengakibatkan perubahan-
perubahan dalam berbagai sendi kehidupan,salah satunya dalam bidang 
pendidikan. Oleh karena itu,lembaga pendidikan tidak dapat  melepaskan diri  dari 
situasi yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan itu. Konsep bimbingan 
konseling Islami tidak dapat dilepaskan dengan hakekat manusia menurut Islam. 
Pada dasarnya manusia adalah makhluk Allah, keberadaannya di dunia sebagai 
kholifah Allah.Berdasarkan hal itu maka menulis melakukan penelitian tentang 
“Penerapan Bimbingan Konseling Islami dalam Pembentukan Akhlak Siswa 
(Studi Empirik di SDIT Permata Insani Tulung, Klaten Tahun Ajaran 
2012/2013)” 

Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1)Bagaimana penerapan 
bimbingan konseling Islami dalam membentuk akhlak siswa? 2) Apakah 
hambatan dalam pelaksanan bimbingan konseling Islami dan bagaimana cara 
mengatasinya? Sehingga tujuan dari skripsi ini adalah untuk mendiskripsikan 
penerapan bimbingan konseling Islami di SDIT Permata Insani dalam 
pembentukan akhlak siswa dan mendiskripsikan hambatan dalam pelaksanaan 
bimbingan konseling Islami dan bagaimana cara mengatasinya. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru dan siswa  
serta staf guru BK, wali kelas, serta para pihak pendukung lainnya, sedangkan 
sampel penelitian adalah seluruh siswa SDIT Permata Insani Tulung pada 
umumnya dan yang mempunyai masalah akhlak pada khususnya. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Bimbingan Konseling 
Islami di SDIT Permata Insani dalam membentuk akhlak siswa dilakukan dengan 
melibatkan seluruh staf sekolah seperti, kepala sekolah, guru BKI, wali kelas dan 
guru mata pelajaran terlibat dan berperan dalam pelaksanaan bimbingan konseling 
Islami disekolah. Hambatan–hambatan dalam pelaksanaan penerapan bimbingan 
konseling Islami di SDIT Permata Insani meliputi ada sebagian anak yang kurang 
sekali kedekatan dengan orang tuanya karena sebagian orang tua melihat system 
fullday school adalah system untuk menitipkan anak sehingga mereka leluasa 
untuk bekerja seharian tanpa banyak perhatian terhadap kegiatan anak-anaknya 
sehingga orang tua tidak mengetahui  proses perkembangan kejiwaan anak yang 
sedang terjadi. Ada sebagian anak yang kemauan lemah dalam berubah. Adanya 
media elektronik yang mengganggu seperti televisi dan HP. Kemudian 
Lingkungan pergaulan dan lingkungan keluarga yang kurang baik. 

 
Kata Kunci: bimbingan konseling Islami, akhlak. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Konsep bimbingan konseling Islami tidak dapat dilepaskan dengan 

hakekat manusia menurut Islam. Pada dasarnya manusia adalah makhluk 

Allah,keberadaannya di dunia sebagai kholifah Allah. Implikasi dari 

perbuatannya semua diketahui Allah dan terjadi atas kodrat dan iradat Allah 

(Marsudi, 2003:54). 

Bimbingan dan konseling menjadi suatu hal yang penting dalam dunia 

pendidikan, semakin berkembangnya teknologi mengakibatkan perubahan-

perubahan dalam berbagai sendi kehidupan,salah satunya dalam bidang 

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 mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat dan mampu 

memecahkan masalahyang dihadapi. Dalam kurikulum Depdiknas disebutkan 

bahwa dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi tahun 2002 

disebutkan bahwa sekolah berkewajiban memberikan bimbingan dan 

konseling kepada siswa yang menyangkut tentang pribadi, sosial, belajar, dan 

karier (Elfi dan Rifa, 2009: 1). Dengan demikian, setiap sekolah mulai dari 

kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah,wajib menyelenggarakan 

bimbingan konseling.  
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B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian 

iniadalah: 

1. Untuk mendiskripsikan penerapan bimbingan konseling Islami di SDIT 

PermataInsani dalam pembentukan akhlak siswa. 

2. Untuk mendiskripsikan hambatan dalam pelaksanaan bimbingan konseling 

Islami dan bagaimana cara mengatasinya. 

C. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian yang sejenis tersebut dapat di jadikan sebagai 

tinjauan pokok, antara lain adalah: 

1. 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 dalam 

karakteristik efektif. 

2.  Achmad Sudibyo (UMS, 2008) dalam skripsinya yang berjudul 

“Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islami di SD Al-Firdaus 

Surakarta”,menyimpulkan bahwa 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. 

3. Budi Santoso (STAIN, 2009)“Pembinaan Mental Islami Pada Murid 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karang Duren Sawit Boyolali”.Dari 
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hasil penelitian disimpulkan bahwa pembinaan mental Islami pada anak MI 

Muhammadiyah Karang Duren Sawit Boyolali melalui tiga jalur 

yaitu:petama,melalui struktur organisasi. Kedua,kurikulum intra kurikuler. 

,ketiga,kurikulum ekstra kurikuler. 

Berdasarkan pada penelitian diatas, belum ada peneliti lain yang 

meneliti tentang penerapan Bimbingan Konseling Islami khususnya di lokasi 

dan subyek penelitian yang penulis teliti, sehingga penelitian ini memenuhi 

unsur kebaharuan (orisinalitas).  

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Pendekatan kualitatif. Penelitian yang proedurnya menghasilkan data 

deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati (Moleong, 1989: 3). 

a. Populasi 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru dan 

siswa  serta staf guru BK, wali kelas, serta para pihak pendukung 

lainnya. 

b. Sampel/Sampling 

Dalam penelitian ini sampel yang terlibat dalam bimbingan 

konseling Islami sebagai berikut: seluruh siswa SDIT Permata Insani 

Tulung pada umumnya dan yang mempunyai masalahakhlak pada 

khususnya.. 
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2. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan mengguanakan 

mata atau pengamatan yang meliputi kegiatan, pemusatan perhatian 

terhadap objek dan menggunakan seluruh panca indra (Arikunto, 1998: 

57).  

b. Metode Interview 

Interview atau wawancara adalah cara pengumpulan data dengan 

jalan tanya-jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematik dan 

berlandaskan pada tujuan penelitian (Sutrisno, 1987:193).  

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang 

variabelnya berupa catatan-catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya 

(Arikunto, 1998: 149).  

3. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis hasil penelitian ini, digunakan analisis 

deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu pengumpulan data 

sekaligus reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi 

(Milles dan Hiberman, 1992: 16). 
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DESKRIPSI HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Dari seluruh data yang terkumpul, kemudian data-dat tersebut diolah 

dengan baik, maka hasil penelitian dideskripsikan sebagai berikut:  

1. Penerapan dan Pembentukan Akhlaq Siswa SDIT Permata Insani 

Tulung Klaten 

Untuk mencapai target dan mempertahankan quality 

assurance/jaminan mutu, SDIT Permata Insani menyusun beberapa bentuk 

pendidikan akhlak untuk diimplementasikan dan dilaksanakan oleh semua 

penghuni sekolah diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Shalat dhuhur dan ashar berjama’ah  

b. Berwudlusebelum shalat   

c. Sirah Nabawiyah 

d. Hafalan Qur’an, hadits, dan do’a sehari-hari  

e. Pembiasaan akhlakul karimah  

Diantara peraturan untuk menumbuhkan budaya dan kebiasaan 

berakhlakul karimah dalam dokumentasi SDIT Permata Insani 

menyebutkan dalam perilahu sosial harus menerapkan: 

1) Membiasakan 5 S (Senyum, salam, sapa, sopan dan santun)  

2) Masuk ruangan kantor atau kelas lain, mengetuk pintu dan 

mengucapkan salam. 

3) Bersikap sopan dan mengormati guru  

4) Berkata permisi bila lewat didepan guru  
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5) Membiasakan berjabat tangan  

6) Tidak boleh berkata jorok dan menyakitkan  

7) Tidak mengolok-olok dan mengejek teman  

8) Tidak meminta uang, mainan, makanan secara paksa. 

f. Pembinaan kepribadian Lingkar Qur’an (LQ) 

Pembinaan kepribadian Lingkar Qur’an (LQ) ini diterapkan pada 

kelas 1dan kelas 2 pada hari dengan cara mengelompokkan 

berdasarkan jenis kelamin. 

2. Upaya Bimbingan Konseling Islami dalam Pembentukan Akhlaq 

Siswa SDIT Permata Insani Tulung Klaten 

a. Tujuan Pembentukan Akhlak 

Berdasarkan dokumen yang dimiliki SDIT Permata Insani, 

tujuan pembentukan akhlak adalah sebagai berikut: 

1) Terwujudnya sekolah yang agamis melalui pembiasaan sholat 

berjamaah dzuhur, ashar dan sholat dhuha disekolah. 

2) Menjadikan siswa berkarakter dan berakhlak mulia dengan kegiatan 

tutorial menghafal juz 28, 29 dan 30. 

3) Pengembangan sikap percaya diri dengan mengikutsertakan pada 

perlombaan tingkat lokal maupun nasional. 

4) Mendorong anak untuk hidup bersih dan cinta kebersihan sehingga 

tercipta suasana belajar yang kondusif. 

5) Peningkatan kegiatan ekskul seperti beladiri dan kepanduan untuk 

meningkatkan kepercayaan diri. 
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6) Terwujudnya kehidupan harmonis antar anggota sekolah. 

(dokumentasi, 13/10/2012) 

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islami dan Cara 

Mengatasi 

1. Faktor Penghambat dan Pendukung Bimbingan Konseling Islami 

dalam Pembentukan Akhlak Siswa di SDIT Permata Insani 

Berdasarkan wawancara dengan guru BK diperoleh data faktor 

penghambat dan pendukung bimbingan konseling Islami sebagai berikut: 

a. Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan konseling Islami di SDIT 

Permata Insani dalah sebagai berikut: 

1) Alokasi waktu anak berinteraksi dengan orang tua sedikit sekali 

karena disekolah fullday, sehingga pola kedekatan anak dengan 

orang tua kurang. 

2) Ada sebagian anak yang kemauan lemah dalam berubah. 

3) Adanya media elektronik yang mengganggu seperti televisi dan 

HP. 

4) Lingkungan pergaulan dan lingkungan keluarga yang kurang 

baik(wawancara guru BKI, 10/10/2012). 

b. Faktor Pendukung 

1) Adanya dukungan dari wali kelas dan guru bidang studi serta 

seluruh warga sekolah dalam proses bimbingan. 

2) Wali kelas mengantisipasi setiap permasalahan di kelasnya masing-

masing. 
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3) Kerjasama yang berkesinambungan antara wali kelas dan guru BK. 

4) Adanya kepedulian guru bidang studi untuk menegur siswa yang 

melanggar peraturan. 

5) Mayoritas siswa tertib menjalankan peraturan sekolah. 

6) Adanya kerjasama antara orang tua dan guru BK berupa pelaporan 

dan konsultasi. 

7) Adanya niat yang baik untuk memotivasi dalam memperbaiki 

keadaan(wawancara  guru BKI, 10/10/2012). 

A. Analisis Hambatan dan Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islami dan 

Cara Mengatasi di SDIT Permata Insani Tulung 

Dalam proses bimbingan konseling Islami yang khusus menangani 

kasus-kasus pembentukan akhlak harus adanya kerjasama yang baik dan efektif 

karena keterbasan intensitas pertemuan antara siswa dan guru BK akan sangat 

berpengaruh terhadap proses bimbingan yang terjadi, sehingga perlu adanya 

pihak lain yang mendukung baik dilingkungan sekolah maupun luar sekolah 

yang dilibatkan dalam proses bimbingan yang dilaksanakan, terlebih lagi orang 

tua yang merupakan pendidik pertama didalam lingkungan keluarga maka 

kerjasama dengan orang tua harus dilakukan untuk pengawasan  dilingkungan 

keluarga, selain pihak sekolah dan orang tua, masyarakat juga ikut berperan 

dalam proses pembentukan akhlak, lingkungan masyarakat yang baik akan 

menjadikan sarana yang bagus dalam menunjang proses pembentukan akhlak 

ataupun sebaliknya. Ketiga unsur diatas haruslah berjalan dengan baik dan 
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efisien sehingga pelaksanaan bimbingan konseling Islami dalam proses 

pembentukan akhlak dapat berjalan dengan baik dan maksimal. 

Dari uraian diatas menunjukan bahwa bimbingan konseling Islami 

benar-benar memberikan andil yang besar terhadap pembentukan akhlak siswa, 

dengan pola pelayanan dan metode yang diterapakan serta dengan pendekatan 

Islami dalam mencari akar masalah yang menjadi sebab terhambatnya 

pembentukan akhlak siswa, sehingga proses pembentukan akhlak di sekolah 

dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan beberapa bab didepan yang bersifat teori 

maupun hasil penelitian, dari pemahaman skripsi ini dapat diambil kesimpulan 

bahwa pelaksanaan bimbingan konseling Islami di SDIT Permata Insani sudah 

ideal dan sudah memenuhi prinsip-prinsip bimbingan yang ideal dalam 

menjawab permasalahan siswa, walaupun masih ditemukan hambatan-

hambatan dalam proses bimbingan. Dengan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan Bimbingan Konseling Islami di SDIT Permata Insani dalam 

membentuk akhlak siswa 

a. Seluruh staf sekolah seperti,kepala sekolah, guru BKI, wali kelas dan 

guru mata pelajaran terlibat dan berperan dalam pelaksanaan 

bimbingan konseling Islami disekolah.  
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b. Bentuk penyelesaian masalah siswa dengan proses bimbingan 

konseling Islami dilakukan dengan menentukan jenis masalah 

kemudian menentukan jenis kegiatan layanan dan terkhir menemukan 

kesimpulan hasil kegiatan. Sedangkan konseling yang dilakukanyaitu 

dengan mengidentifikasi masalah dengan mencari latar belakang 

masalah, diagnosis permasalahan dengan menemukan gejala yang 

lebih signifikan kemudian dilakukan berupa pemberian kesimpulan 

jenis permasalahandalam Qur’an dan hadist maupun teori-teori 

psikologi yang sesuai dalam menentukan solusi yang akan diberikan.  

2. Hambatan–hambatan dalam pelaksanaan penerapan bimbingan konseling    

Islami di SDIT Permata Insani meliputi ada sebagian anak yang kurang 

sekali kedekatan dengan orang tuanya. Ada sebagian anak yang kemauan 

lemah dalam berubah. Adanya media elektronik yang mengganggu seperti 

televisi dan HP. Kemudian Lingkungan pergaulan dan lingkungan 

keluarga yang kurang baik. 

 

B. Saran 

1. Bagi Kepala Sekolah 

a. Mempertahankan dan berinovasi dengan program sekolah yang telah 

terlaksana dengan baik guna meningkatkan kualitas pendidikan bagi 

siswa. 

b. Melakukan sosialisasi tentang program bimbingan konseling Islami 

yang diterapkan disekolah yang dalam pelaksanaannya melibatkan 



12 
 

khususnya guru BK yang didukung oleh wali kelas dan guru pelajaran, 

agar tercapainya satun tujuan dalam program yang telah dilakukan. 

c. Mendukung secara penuh baik moril maupun materiil dalam 

memfasilitasi kegiatan bimbingan konseling Islami yang dilaksanakan. 

 

2. Bagi Guru BK 

a. Demi suksesnya penerapan bimbingan konseling Islami perlu adanya 

publikasi yang lebih maksimal kepada para dewan guru, wali murid 

dan peserta didik mengenai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan 

oleh guru BK. 

b. Bagi guru BK untuk lebih meningkatkan keprofesionalan dalam 

bertugas dan menciptakan program bimbingan yang lebih baik 

terutama dalam pembentukan akhlak siswa 

3. Bagi Peserta Didik 

a. Diharapkan peserta didik lebih dekat kepada guru BK, dewan guru dan 

wali murid dalam proses  menghadapi masalah. 

4. Bagi Wali Murid 

a. Pemantauan yang dilakukan orang tua diharapkan lebih di intensifkan 

lagi agar perubahan dan pembentukan akhlak siswa dapat semakin baik 

lagi, serta memposisikan sebagai teladan kepada putra putrinya. 

b. Diharapkan wali murid mendukung secara total dan member 

kepercayaan terhadap kegiatan bimbingan dan konseling yang 

dilaksanakan pihak sekolah. 
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5. Bagi Peneliti Lain 

Masih banyak sekolah lain yang berlabel Islam akan tetapi tidak 

menggunakan bimbingan konseling Islami dalam proses bimbingan yang 

dilakukan, maka perlu disosialisasikan pendekatan Islami ini kepada 

sekolah yang lain. Sehingga hasil penelitian ini masih perlu dikembangkan 

oleh peneliti-peneliti berikutnya. 
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