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ABSTRAK 

Siti Malikhatun, (NIM: 1510310101). Bimbingan Individu oleh Guru Kelas 

dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Siswa Kelas IV di MI NU Al-Falah 

Tanjungrejo Jekulo Kudus. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui bentuk perilaku 

menyimpang siswa (2) Mengetahui bagaimana pelaksanaan bmbingan individu 

oleh guru kelas dalam bimbingan konseling untuk mengatasi perilaku 

menyimpang siswa (3) Mengetahui faktor penghambat dan pendukung 

pelaksanaan bimbingan individu dalam bimbingan konseling. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan 

data yang dikumpulkan ke dalam bentuk kata-kata dengan jenis penelitian studi 

kasus. Sumber datanya berasal dari sumber data primer: Kepala madrasah MI NU 

Al-Falah, wali kelas IV, sedangkan  sumber data sekunder: dokumen dari MI NU 

Al-Falah Tanjungrejo. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, 

wawancara bebas terpimpin, dan dokumentasi. Kemudian untuk menguji 

keabsahan data, peneliti melakukan peningkatan ketekunan, triangulasi, 

penggunaan bahan referensi pendukung dan mengadakan pengecekan data kepada 

narasumber. Selanjutnya peneliti menggunakan teknik analisis: reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil analisis data dalam penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk 

perilaku menyimpang yang ditemukan yaitu perilaku agresif siswa yang sering 

mengganggu temannya hingga melakukan kekerasan fisik (2) Bimbingan individu 

yang dilakukan yaitu memindahkan kelas, memberikan bimbingan secara pribadi, 

bekerja sama dengan wali murid, memberikan pengarahan, memberikan sanksi 

yang mendidik, dan membuat strategi pembelajaran (3) Terdapat faktor 

pendukung dan penghambat bimbingan individu, diantara faktor penghambat 

yaitu orang tua yag tidak kooperatif, siswa yang sulit diarahkan, miniimnya 

kemampuan bimbingan bagi anak sedangkan faktor pendukungnya yaitu 

kerjasama antara pihak sekolah, guru kelas, dan partisipasi aktif wali murid. 

 
Kata Kunci:  Bimbingan Individu, Perilaku Menyimpang  
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MOTTO 

 

                            

             

 

Artinya : 

“ Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan 

mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang 

beruntung. (QS.  Ali Imran: 104)”. 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Al-Qur’an Al-Karim Terjemahan Indonesia,  Surah Ali Imran ayat 104, 

(Kudus: Menara Kudus), 50. 



vii 

 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan rasa syukur dan ta’dzim, skripsi ini saya persembahkan 

kepada: 

1. Ayahanda Bapak Musta’in dan Ibunda Murtasimah yang telah 

merawat, mendidik, menyayangi serta menanamkan nilai 

kejujuran dan kedisiplinan sejak kecil sampai seperti sekarang ini, 

dan telah mencurahkan kasih sayang, pengorbanan dan cintanya 

untuk meraih cita-citaku.  

2. Teruntuk kakakku tersayang Mohammad Muchsinuddin, Abdul 

Manan dan Siti Masruroh serta adikku tersayang Istiqomatul 

Mutmainnah yang selalu memberikan dukungan dan semangat 

sehingga skripsi ini selesai.  

3. Sahabat-sahabatku “Kelas C” fakultas Tarbiyah/PGMI angkatan 

2015, dan teman-teman yang lain terimakasih atas bantuannya. 

4. Teruntuk yang terspesial dalam hidupku sahabat terbaikku Ulfah 

Rukmana, Izza Aliyatul Muna, Anik Nazilatul Ulya, Erna Fitriani, 

Arum Purwaningsih terima kasih untuk waktu tenaga dan kasih 

sayang tulus kalian yang selalu menjadi semangatku. 

5. Kepada kepala Madrasah Ibtidaiyah NU Al-Falah Tanjungrejo 

Bapak Mohamad Ali Muntoha, S.Pd.I yang telah memberikan 

dukungan penuh, dan kepada staf yang lainnya. 

6. Seluruh sahabat PPL MI Al-Khurriyah 03 Gebog Kudus yang 

selalu membantu dan menemani  (Fadil, Ulfah, Izza, Anik, Arum)  

7. Seluruh sahabat KKN kelompok 037 MI NU Nahdlotul Wathon 

Piji Dawe Kudus yang selalu saling memberikan dukungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmaanirrahiim 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT karena berkat rahmat dan hidayah serta ridlo-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”Bimbingan Individu oleh Guru 

Kelas dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Siswa Kelas IV di MI NU 

Al-Falah Tanjungrejo Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2018/2019”, dalam 

rangka menyelesaikan program sarjana strata satu (S.1). 

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu peneliti menyampaikan 

penghargaan yang sebesar-besarnya dan terimakasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku  Rektor Institut Agama Islam Negeri 

Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Institut 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan persetujuan 

penyelesaian skirpsi ini. 

3. Mufatihatut Taubah, S.Ag,. M.Pd.I, selaku Ketua Prodi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah yang telah memberikan persetujuan dalam 

penulisan skripsi ini sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan 

baik. 

4. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama 

Islam Negeri Kudus dan para staf yang telah memberikan izin dan 

layanan peminjaman dan pengembalian buku yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. M. Arif Hakim, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Mohamad Ali Muntoha, S.Pd selaku kepala Madrasah Ibtidaiyah NU 

Al-Falah Tanjungrejo Jekulo Kudus yang selalu mensupport dan 

memberikan izin atas penelitian skripsi ini. 

7. Teman-temanku Fakultas Tarbiyah yang telah banyak memberikan 

support dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.  

8. Semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, yang peneliti 

tidak bisa menyebutkan secara satu persatu. 

  Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi 

ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. 

Karena itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi 

semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, 

sekecil apa pun makna yang terjelma dalam tulisan ini, pun juga 

diharapkan ada manfaatnya.   



ix 

 

 

Kudus, 19 Juni 2019 

Peneliti,  

 

 

SITI MALIKHATUN  

NIM : 1510310101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


