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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

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. 



2 

Tampaknya harus disadari, bahwa bangsa saat ini memang sedang 

sakit. Bangsa ini akrab dengan istilah krisis multidimensi, keterpurukan 

ekonomi, ketidak stabilan politik, ancaman disintegrasi, dan lain sebagainya, 

hampir menjadi santapan sehari-hari. Namun sesungguhnya yang dialami saat 

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

hidup dan perilaku manusia. Keburukan akhlak sangat berpotensi memicu 

timbulnya perilaku-perilaku negatif. Jika akhlak dari  seseorang 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). Dan tujuan utama pendidikan Islam identik 

dengan tujuan hidup setiap muslim yaitu untuk menjadi hamba Allah yang 

percaya dan menyerahkan diri kepada-Nya (Marimba, 1980: 48).   

Bimbingan dan konseling tidak hanya berorientasi untuk mengatasi 

permasalahan kesulitan belajar siswa,tetapi bimbingan konseling juga dapat 

menyentuh aspek perilaku atau akhlak siswa dalam proses pembentukan 

kepribadian. Siswa adalah bagian dari masyarakat yang butuh interaksi dan 

sosialisasi,untuk itu siswa harus disiapkan dalam mengembangkan ketentuan 

yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing individu sebagai anggota 

disekolah maupun dimasyarakat. Ketentuan-ketentuan ini biasanya berupa 

perangkat nilai, norma social,maupun pandangan hidup yang terpadu dalam 

system budaya yang berfungsi sebagai rujukan hidup(Prayitno, 1999:169). 
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Keberadaan bimbingan dan konseling Islami dalam proses perbaikan 

ahklak sangatlah signifikan. Dengan memberikan dorongan, motivasi dan 

solusi terhadap permasalahan siswa secara tidak langsung akan melakukan 

perbaikan terhadap akhlak siswa. Bimbingan 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 siswa. 

Aspek keagamaan apabila dijalankan sebaik-baiknya akan mampu 

mengangkat moral yang sehat dan hidup bahagia melainkan 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 lingkungannya 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 baik individu siswa, orang tua, dan 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 

pentingnya bimbingan dan koseling di dunia pendidikan. 
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Bimbingan dan konseling Islami yang ada di SDIT Permata Insani 

lebih mengedepankan pada pola pengarahan. Proses bimbingan lebih pada 

bagaimana mengetahui permasalahan siswa dengan lingkungannya dan 

secepat mungkin memberikan pengarahan dan solusi yang tepat. Bimbingan 

dan konseling disajikan dalam bentuk dan macam seperti bimbingan dan 

konseling dalam bidang pendidikan,bidang vokasional,kesehatan jiwa dan 

dalam bidang keagamaan. Proses bimbingan dan konseling yang ada di SDIT 

Permata Insani dilakukan dengan beberapa metode antara lain: metode 

interview,kelompok,metode yang dipusatkan pada klien, metode edukatif,dan 

metode psycoanalisis. 

Hakekat bimbingan konseling Islami adalah upaya membantu individu 

belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah, dengan cara 

memberdayakan (empowering) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan 

Allah kepadanya untuk mempelajarituntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah 

yang berkembang pada individu berkembang dan kokoh sesuai dengan 

tuntunan Allah swt (Sutoyo,2009:23). 

Dari rumusan diatas nampak, bahwa konseling Islami adalah aktifitas 

yang bersifat “membantu”, dikatakan membantu karena pada hakikatnya 

individu sendirilah yang perlu hidup sesuai dengan tuntunan Allah agar 

mereka selamat dan posisi konselor hanyalah bersifat membantu maka 

konselor haruslah memfasilitasi individu untuk aktif dalam belajar memehami 

dan melaksanakan tuntunan Allah dan rosul-Nya khususnya dalam penelitian 

ini adalah aspek akhlak. 
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Berdasarkan beberapauraian yang telah dijelaskan maka penulis 

mengambil judul ”Penerapan Bimbingan Konseling Islami Dalam 

PembentukanAkhlak Siswa(Studi Empirik Di SDIT Permata Insani 

Tulung,Klaten tahun ajaran 2012/2013)” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kemungkinan penafsiran atau interpresatasi yang 

tidak dikehendaki terhadap serangkaian kata- kata pada judul skripsi ini yaitu: 

1. Penerapan 

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, pemasangan, 

perihal mempraktekan (KBBI,2005:1180) dalam penelitian ini penerapan 

adalah mempraktekan. 

2. Bimbingan Konseling Islami 

Bimbingan konselingIslami adalah penyuluhan untuk menanggulangi 

masalah melalui pendekatan rohani (Poerwodarminto, 1976:26). 

 Bimbingan dan penyuluhan adalah terjemahan dari istilah bahasa 

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

to guide, artinya menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain 

yang membutuhkan. Sedangkan counselling berasal dari kata kerja to 

counsel yang artinya memberikan anjuran kepada orang lain secara face to 

face. Jadi arti counselling adalah pemberian nasihat atau penasihatan 

kepada orang lain secara individual yang dilakukan secara face to face 

(Arifin, 1976: 18). 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling 

Islami adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing dan penyuluhan 

di sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan dan merupakan bagian 

integral dalam proses pendidikan secara keseluruhan dengan maksud 

membantu siswa dalam memecahkan persoalan, baik yang berhubungan 

dengan studi dan kemasyarakatan agar tercapai hasil yang optimal melaui 

pendekatan rohani. 

3. Pembentukan akhlak. 

AdalahPembentukan adalah proses, cara, perbuatan membentuk 

(KBBI, 2007: 136) proses perbuatan, tindakan yang dilakukan konselor 

secara sadar untukmenanamkan nilai-nilai perilaku budi pekerti, perangai, 

tingkah laku baik terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala, sesama manusia, 

diri sendiri dan alam sekitar yang dilakukan secara berdaya guna dan 

berhasil guna untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat(Azmi, 2006: 56). Sehingga diharapkan dari proses tersebut 

terbentuk ahklaq siwa yang mempunyai akhlak yang mulia. 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). 

4. Akhlak 

Istilah akhlak adalah istilah dari bahasa Arab. Kata akhlak merupakan 

kata jamak dari bentuk tunggal khuluk, yang pengertian umumnya: 

perilaku, baik itu perilaku terpuji maupun tercela. Kata akhlak, jika diurai 

secara bahasa berasal dari rangkaian huruf-huruf kha-la-qa, jika digabung 
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(khalaqa) berarti menciptakan. Ini mengingatkan pada kata Al-Khaliq yaitu 

Allah subhaanahu wa ta’ala, dan kata makhluk, yaitu seluruh alam yang 

Allah ciptakan. Maka kata akhlak tidak bisa dipisahkan dengan Al-Khaliq 

(Allah) dan makhluk (hamba). Akhlak berarti sebuah perilaku yang 

muatannya “menghubungkan” antara hamba dengan sang khaliq yaitu 

Allah subhaanahu wa ta’ala (Ahmadi, 2004: 23). 

Akhlak adalah nilai pemikiran yang telah menjadi sikap mental yang 

mengakar dalam jiwa lalu tampak dalam bentuk tindakan dan perilaku yang 

bersifat tetap,natural, dan refleks. Akhlak adalah netral, artinya ada akhlak 

yang terpuji (al akhlak al mahmudah) dan ada akhlak yang tercela (al 

akhlak al mazmumah).  

5. SDIT Permata Insani 

SDIT Permata Insani adalah salah satu sekolah rintisan yang 

bernaung dibawah dinas pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh 

yayasan al-Manar Klaten,SDIT Permata Insani adalah sekolah yang 

menerapkan kurikulum terpadu,dengan keunggulan dalam kurikulum 

terpadu ini,maka SDIT Permata Insani menjadi sekolah unggulan 

dikecamatan Tulung dan sekitarnya,walaupun hanya ada lima ruang 

kelas,siswa dari SDIT ini berasal dari lingkungan yang heterogen,sehingga 

dirasa sangat memerlukan bimbingan bagi para siswanya. Masalah akhlak 

menjadi sangat penting karena lingkungan yang kurang kondusif dalam 

pembentukan perilaku dan akhlak anak-anak, ditambah sulitnya 

pengawasan dari orang tua yang kurang karena sebagian besar mata 
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pencaharian mereka sebagai pedagang dan buruh yang kurang dalam 

pengawasan anak-anak mereka. Maka dari factor lingkungan 

tersebut,beberapa wali murid menyampaikan keprihatinannya terhadap 

lingkungan anak-anaknya sehingga merasa bersyukur dengan dibangunnya 

SDIT tersebut yang merupakan solusi dari permasalahan akhlak dan 

pergaulan anak-anak mereka.Berdasarkan faktor diatas maka SDIT Permata 

Insani mempunyai prioritas yaitu pembentukan akhlak dari anak didiknya, 

salah satunyaSDIT Permata Insani menggunakan system full day school 

yang bertujuan memproteksi dari lingkungan yang buruk dan menciptakan 

lingkungan anak yang baik dan Islami sehingga nantinya pembentukan 

akhlak akan menjadi ciri khas dan prioritas dari SDIT ini,sehingga 

penelitian ini bertujuan dan memfokuskan penganalisisan antara bimbingan 

konseling disekolah ini dengan pembentukan akhlak siswa.maka sudah 

selayaknya SDIT layak untuk diteliti dengan beberapa factor-faktor dan 

fakta diatas. 

Kegiatan penelitian yang mengambil tema penerapan bimbingan 

konseling Islami pada lembaga pendidikan SDIT Permata Insani adalah 

merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling 

baik berupa fungsi preventif (untuk mencegah timbulnya masalah) maupun 

fungsi kuratif (memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang 

dihadapi), baik secara individual denganface to face atau secara program 

kegiatan, yang merupakan proses pendidikan secara keseluruhan dengan 

maksud membantu siswa untuk mengembangkan fitrahnya dengan cara 
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memberdayakan iman, akal, dan kemauan dalam memecahkan 

persoalanakhlak di lingkungannya agar memiliki akhlak yang mulia yang 

semua dilakukan  melaui pendekatan rohanidengan berbagai referensi yang 

Islami. 

 

C. Rumusan Masalah 

Setelah diketahui latar belakang masalah tersebut, penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanapenerapan bimbingan konseling Islami dalam membentuk akhlak 

siswa?  

2. Apakah hambatan dalam pelaksanan bimbingan konseling Islamidan 

bagaimana cara mengatasinya? 

 

D. 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. Untukmendiskripsikan hambatan dalam pelaksanaan bimbingan konseling 

Islami dan bagaimana cara mengatasinya. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan memperhatikan tujuan penelitian tersebut maka dapat 

ditentukan manfaat penelitian adalah: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai sumbangan 

pemikiran bagi dunia pendidikan Islam khususnya pada bidang BK Islami. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi unit BKIslami untuk 

meningkatkan peran bimbingan konseling Islami dalam menyelesaikan 

masalahakhlak siswa di SDIT Permata Insani. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi para siswa 

untukselalu menumbuhkan akhlak yang mahmudah dalam 

kesehariannnya dengan menggunakan pendekatan bimbingan dan 

konseling yang Islami. 

 

F. Kajian Pustaka 

Masalah mengenai bimbingan dan konseling sangatlah penting untuk 

diteliti. Ada beberapa penelitian sejenis mengenai bimbingan dan konseling 

tersebut, namun dalam hal tertentu terdapat adanya perbedaan. 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 
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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,tanggapan siswa mengenai pelaksanan bimbingan dan 

penyuluhan di sekolah yang berjalan sesuai prosedur dan progam yang ada 

walaupun ada beberapa kendala dalam proses bimbingan. 

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

“Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islami di SD Al-Firdaus 

Surakarta”,menyimpulkan bahwa jenis instansi 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. 

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

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karang Duren Sawit Boyolali”.Dari 

hasil penelitian disimpulkan bahwa pembinaan mental Islami pada anak MI 

Muhammadiyah Karang Duren Sawit Boyolali melalui tiga jalur 

yaitu:petama,melalui struktur organisasi yang meliputi kepala sekolah, 

komite sekolah dan yayasan,serta guru dengan pemberian tauladan, dan 

kunjungan.Kedua,kurikulum intra kurikuler dengan proses pembinaan 

berupa materi pelajaran aqidah akhlak,quran hadist dll,ketiga,kurikulum 

ekstra kurikuler yang meliputi empat program kegiatan,yaitu program 

harian,mingguan,tahunan dan monumental. 
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Arifin, (1976) dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Pikiran 

Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama”, tidak mendefinisikan secarakhusus 

tentang kesulitan rohaniah,tetapi hanya memberikan gambaran bahwabimbingan 

dan konseling islam adalah membantu seseorang atau klien(dalamhal ini siswa) 

dalam membantu pemberian kecerahan batin sesuai dengan jiwadan ajaran agama. 

Adapun alasan penulis kembali mengkaji tentang bimbingan konseling ini 

karena bimbingan konseling Islami merupakan proses segala kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang 

lainyang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya 

agar orang tersebut mampu mengatasi permasalahan hidupnya sendiri karena 

timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Allah swt, karena 

pada hakekatnya bimbingan konseling Islami adalah bimbingan yang sejalan 

dengan fitrah manusia itu sendiri sehingga timbul pada diri pribadinya suatu 

cahaya harapankebahagiaan hidup saat sekarang atau masa depannya. 

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).Adapun alasan penulis kembali mengkaji 

tentang bimbingan konseling Islami ini, karena penelitian kali ini dikaji di 

SDIT Permata Insani untuk membantu penerapan pembentukan akhlak 

disekolah tersebut.  
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G. 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).Adapun pendekatan yang 

digunakan dalam melaksanakan penenelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Metode pendekatan deskriptifkualitatif pada 

hakekatnya adalah mengamati orang dalam kehidupansehari-hari dalam 

situasi wajar, berinteraksi bersama mereka, melakukanwawancara serta 

berusaha memaknai bahasa, kebiasaan dan prilaku yang berhubugan 

dengan fokus penelitian. (Moleong, 1995:31). 

2. Subjek Penelitian 

a. Populasi 

Himpunan atau sebagian dari populasi yang dijadikan subjek 

dalam penelitian atau bagian dari keseluruhan yang menjadi subjek 

dari suatu penelitian (Arikunto, 1992: 117), adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah guru-guru dan siswa  serta staf guru BK, wali 

kelas, serta para pihak pendukung lainnya. 

b. Sampel/Sampling 

Bagian dari populasi, dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sample yaitu yang dilakukan dengan cara mengambil subjek 

bukan didasarkan atas srata, random, atau daerah, tetapi atas adanya 
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tujuan tertentu (Arikunto, 1992: 113). 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.. 

3. 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). Pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti ini dapat 

dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam situasi yang 

sebenarnya atau situasi buatan (Marzuki, 1986:60). Sedangkan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung dalam 

situasi yang sebenarnya, seperti observasi untuk mengetahui sarana 

prasarana yang disediakan sekolah, upaya yang dilakukan sekolah, 

serta proses bimbingan konseling secara Islami. 

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). Teknik 

wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin, 
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yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya pewancara membawa 

garis besar hal-hal yang akan ditanyakan (Arikunto, 1998:27).Metode 

wawancara dalam penelitian ini dipakai penulis untuk mengambil data 

tentang pelaksanaan bimbingan konseling Islami di SDIT Permata 

Insani serta perannya dalam pembentukan akhlak siswa di sekolah 

tersebut. Wawancara dilakukan terhadap guru BK, siswa serta pihak-

pihak terkait seperti kepala sekolah, guru pelajaran dan wali kelas. 

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). Sumber dokumentasi dari SDIT Permata 

Insani,Tulung,Klaten, mengenai letak geografis, sejarah berdirinya, 

struktur organisasi sekolah, dan pelaksanaan bimbingan konseling 

yang Islami disekolah tersebut. 

4. 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).Pertama, setelah pengumpulan data 

selesai, maka tahap selanjutnya adalah melakukan reduksi data yaitu, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

pengorganisasian sehingga data terpilah-pilah. Kedua, data yang telah 
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direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. Ketiga, penarikan 

kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua. Dalam 

menganalisis data tersebut digunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

cara induktif yaitu berfikir dari pengetahuan yang bersifat umum dan 

bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, apabila kita hendak menilai 

sesuatu kejadian yang khusus (Sutrisno, 1992: 42). Penelitian ini juga 

menggunakan analisis komparasi yaitu penelitian yang menemukan 

persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda, orang, 

prosedur kerja, ide-ide, kritik tentang orang, kelompok terhadap suatu ide 

atau suatu prosedur kerja (Arikunto, 2006: 267). 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sebuah skripsi akan lebih sistematis jika disusun dengan sistamatika 

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. 

 BAB II: Bimbingan Konseling Islami Serta Pembentukan Akhlak 

siswa berisi tentang: 1) Bimbingan Konseling Islamimeliputi: Pengertian 

bimbingan konseling Islami, dasar bimbingan konseling Islami,prinsip-prinsip 

bimbingan konseling Islami, perbedaan bimbingan konseling Islami dengan 

bimbingan konseling barat, tujuan bimbingan konseling Islami, unsur–unsur 
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pelaksanaan bimbingan konseling Islami: Konselor, klien, jenis bimbingan, 

metode bimbingan konseling Islami.2) Pembentukan akhlakmeliputi: 

(pengertian, dasar dan tujuan, serta ruang lingkup akhlak, faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan akhlak). 

BAB III:Peran bimbingan konseling Islamidalam pembentukan akhlak 

siswa SDIT Permata Insani,Tulung,Klaten. Pembahasan dalam bab ini 

meliputidua bagian yaitu: 1)Gambaran umum SDIT Permata 

Insani,Tulung,Klatenmencakup: Sejarah berdirinya, letak geografis dan profil, 

visi dan misi,sarana prasarana dan fasilitas, struktur organisasi sekolah, pola 

organisasi BK. 2) Pelaksanaan bimbingan konseling Islami diSDIT 

Permata Insani Tulung Klaten. Meliputi: Dasar bimbingan konseling Islami, 

visi dan misi bimbingan konseling Islami, tujuan BKI,konselor dan klien, 

struktur organisasi BKI,mekanisme bimbingan konseling Islami, metode 

bimbingan konseling Islamidan contoh kasus dengan bimbingan konseling 

Islami. 3) Upaya bimbingan konseling Islami dalam pembentukan akhlak 

siswa SDIT Permata Insani Tulung Klaten. Meliputi: Tujuan peningkatan 

akhlak, jenisbimbingan dalam pembentukan akhlak siswa, faktor pendukung 

dan penghambat serta usaha-usaha dan hasil yang dicapai, 

BAB IV Analisis Data. Pembahasan dalam bab ini meliputi:Analisis 

data hubungan bimbingan konseling Islami dengan pembentukan akhlak di 

SDIT Permata Insani. 

BAB VPenutup. Dalam bab ini akan dibahas mengenai: Kesimpulan 

saran dan kata penutup. 

 


