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ABSTRAK 

 

Muhammad Sya’roni, (412029).“Metode Konseling Islam Guru BK 

dalam Mengurangi Kenakalan Siswa Kelas VIII di MTs. Ismailiyyah Nalumsari 

Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017”, Jurusan Dakwah dan Komunikasi/ Prodi 

Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Kudus. 

 

Skripsi ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan permasalahan (1) Apa 

saja bentuk kenakalan yang dilakukan oleh peserta didik kelas VIII di MTs. 

Ismailiyyah Nalumsari Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017?. (2) Bagaimanakah 

metode yang dilakukan oleh guru BK dalam mencegah dan mengurangi kenakalan 

peserta didik di MTs. Ismailiyyah Nalumsari Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017?. 

(3) Bagaimanakah kondisi peserta didik di MTs. Ismailiyyah Nalumsari Jepara 

setelah mengikuti konseling Islam para guru BK?. Permasalahan tersebut dibahas 

melalui studi lapangan yang dilaksanakan di MTs. Ismailiyyah Nalumsari Jepara 

yang kemudian menjadikan peserta didik sebagai sumber data untuk mendapatkan 

potret tentang metode konseling Islam yang dilakukan oleh guru BK dalam 

mengurangi kenakalan yang dilakukan peserta didik. Datanya diperoleh dengan 

cara wawancara berstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Semua data di 

analisis dengan pendekatan analisis deskriptif menggunakan logika induksi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kenakalan yang 

dilakukan peserta didik di MTs. Ismailiyyah Nalumsari Jepara, untuk mengetahui 

metode konseling yang digunakan guru BK dalam mencegah dan mengurangi 

kenakalan peserta didik dan untuk mengetahui bagaimana kondisi peserta didik 

setelah diberi metode konseling atau arahan oleh guru BK di MTs. Ismailiyyah 

Nalumsari Jepara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni penelitian 

yang berorientasi pada gejala atau fenomena yang bersifat alami. Pengumpulan 

data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) bentuk-bentuk kenakalan 

yang dilakukan oleh siswa kelas VIII MTs. Ismailiyyah Nalumsari Jepara tahun 

ajaran 2016/2017 diantaranya adalah pelanggaran tata tertib madrasah, kurangnya 

sopan santun atau tatakrama, membolos, membawa HP, atribut seragam yang 

tidak lengkap, dan bertengkar dengan siswa lain. (2) Metode konseling Islam yang 

digunakan guru BK dalam mencegah dan mengurangi kenakalan siswa kelas VIII 

di MTs. Ismailiyyah Nalumsari Jepara yaitu dengan menggunakan metode 

konseling individu dan kelompok. Guru BK juga menggunakan siraman rohani 

seperti istighosah, membaca istighfar dan juga memberi arahan kepada siswa. (3) 

kondisi peserta didik setelah mengikuti konseling yang diadakan guru BK adalah 

kenakalan-kenakalan yang dilakukan siswa berangsur-angsur mulai membaik 

karena adanya sanksi dari guru BK kepada siswa yang kedapatan melakukan 

kenakalan-kenakalan dilingkungan madrasah. 

 

Kata kunci: Metode Konseling Islam dan Kenakalan Siswa. 


