
PBIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM 

DALAM MENANGANI KASUS KLEPTOMANIA 

(Studi Kasus Siswa SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang) 

 

 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Persyaratan 

Mencapai Derajat Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) 

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

SALAMAH 

NIM. 081111037 

 

 

 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO 

SEMARANG 

2013 



ii 
 



iii 
 

 



iv 
 

PERNYATAAN 

 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan 

di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. 

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak 

diterbitkan, Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. 
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Artinya: “Dialah yang telah menurunkan ketenangan kedalam hati orang-orang 
mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah 
ada) dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha 
Mengetahui dan Maha Bijaksana”  (Q.S Al Fath: 4) 
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akan indah pada tempat dan waktu yang tepat. 
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ABSTRAK 
 
 

 Agama sebagai pedoman hidup bagi manusia yang memberikan 
petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk pembinaan atau 
pengembangan mental (rohani) yang sehat. Salah satu peranan agama juga sebagai 
terapi (penyembuhan) bagi gangguan kejiwaan. Pengamalan agama dalam 
kehidupan sehari-hari dapat membentengi orang dari gangguan jiwa dan dapat 
pula mengembalikan kesehatan jiwa bagi orang yang cemas, gelisah dan 
sebagainya. Sedangkan perubahan sikap mental dan perubahan prilaku dalam 
kehidupan siswa sehari-hari tidak bisa terjadi begitu saja, namun membutuhkan 
adanya suatu proses. Dan proses yang dimaksud  melalui bimbingan dan 
konseling islam. Pokok permasalahan  pada penelitian ini adalah faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi terjadinya kleptomania pada siswa SD Hj. Isriati 
Baiturrahman I Semarang dan  bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling 
islam dalam menangani kasus kleptomania pada siswa SD Hj. Isriati 
Baiturrahman I Semarang. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 
bagi khasanah ilmu terutama bagi jurusan bimbingan dan penyuluhan islam dalam 
memberikan gambaran yang jelas mengenai bimbingan dan konseling islam 
dalam menangani kasus kleptomania pada siswa.   

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif,  
Lokasi penelitian di SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang, dengan fokus 
penelitian pada siswa yang mengalami kleptomania. Sumber data dalam penelitian 
ini adalah guru BK/psikolog, wali kelas dan guru agama dan dokumentasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah berupa library research atau studi pustaka, 
sumber arsip, dokumen resmi di SD Hj. Isriati Baiturrahman I semarang. Metode 
yang digunakan yaitu: metode observasi, metode wawancara, metode 
dokumentasi dan tehnik analisis yang digunakan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Hj. Isriati Baiturrahman I 
Semarang dalam menangani kasus kleptomania pada siswa melalui beberapa 
tahap yaitu identifikasi kasus, diagnosa, prognosa, terapi/treatment, evaluasi dan 
follow up. Dalam menangani kasus kleptomania pada siswa  yang mana Guru BK/ 
psikolog berkerja sama dengan wali kelas dan guru agama untuk membantu 
menyelesaikan masalah interpersonal dan emosional  siswa yang mengalami 
kleptomania dengan bimbingan dan konseling Islam, dan treatment/ terapi yang di 
berikan berupa sholat berjamaah, dzikir asmaul khusna, doa bersama dan terapi 
taubat. Semuanya di sampaikan secara langsung kepada siswa dengan berdialog, 
Tanya jawab, dan dengan persuasif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Hj. 
Baiturrahman I Semarang menggunakan bimbingan dan konseling yang  bisa 
merubah pola pikir dan sikap siswa yang mengalami kleptomania menjadi lebih 
baik dan tidak mengulangi tindakan mengambil barang milik orang lain lagi. 
Terbukti dari Bulan ke bulan kasus kleptomania di SD Hj. Baiturrahman I 
Semarang menurun. 
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Puji dan syukur dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih, 
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5. Dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas 

Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 

6. Bapak selaku Kepala Sekolah SD Hj. Isriati Biturrahman I Semarang yang 

telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian. 

7. Bapak dan Ibu selaku Guru Bimbingan Konseling sekolah yang memberikan 

pengarahan penelitian di SD Hj. Isriati Biturrahman I Semarang sehingga 

penelitian berjalan lancar. 

8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang rela ikhlas mendo’akan dan merestui 

penulis selama menuntut ilmu sehingga memudahkan dalam menjalaninya, 

serta telah memberikan materi yang tiada henti tanpa mengharap balasan. 

9. Saudari-saudariku yang saya sayangi kalianlah yang selalu memberikan 

banyak inspirasi dan membuat saya terus tanpa henti untuk memberikan yang 

terbaik. 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak 

membantu penulis hingga dapat diselesaikan penyusunan skripsi ini. 

Penulis berdo’a semoga semua amal dan jasa baik dari semua pihak dapat 

pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari 

kesempurnaan yang ideal, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk 
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