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MOTTO 

 

ْْلَْرِض َمَرًحا ۖ 
 
َك لِلنَّاِس َوََل تَْمِش ِِف ٱ ْر َخدَّ بُّ ُُكَّ َوََل تَُصّعِ َ ََل ُُيِ َّللَّ

 
نَّ ٱ
ِ
إ

 ُمْخَتالٍۢ فَُخورٍۢ 
   
Artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia 

(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan 

angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong lagi membanggakan diri” (QS. AL-Luqman : 18). 
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ABSTRAK 

Habib Imantrika Ainul Yaqin (121111119) “Fenomena 

Narsisme Di Kalangan Siswi SMK Ma‟arif Tunjungan Blora dan 

Solusi Penanganannya dengan Bimbingan dan Konseling Islam”. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya fenomena 

narsisme yang ada di kalangan siswi SMK Ma‟arif Tunjungan Blora. 

Sebagai rumusan masalah: Bagaimana perilaku narsisme di kalangan 

siswi SMK Ma‟arif Tunjungan Blora? Faktor-faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi perilaku narsisme di kalangan siswi SMK Ma‟arif 

Tunjungan Blora? Bagaimana solusi penanganan perilaku narsisme di 

kalangan siswi SMK Ma‟arif Tunjungan Blora dengan bimbingan dan 

konseling Islam? 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala 

Sekolah, guru BK dan siswi SMK Ma‟arif Tunjungan Blora. 

Sedangkan objek penelitian ini adalah proses pelaksanaan bimbingan 

dan konseling Islam terhadap fenomena narsisme di kalangan siswi 

SMK Ma‟arif Tunjungan Blora. Metode pengumpulan data yang 

dipakai yaitu interview, observasi partisipasi, dan dokumentasi. 

Sedangkan tehnik analisis yang digunakan deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah antara lain: 1). Perilaku narsisme 

yang dialami oleh siswi SMK Ma‟arif Tunjungan Blora ditandai 

dengan memandang dirinya secara berlebihan, menganggap dirinya 

yang paling istimewa, kurang memiliki sifat empati, suka foto selfie 

dan ingin mendapatkan perhatian dan pujian dari orang lain. 2). Faktor 

penyebab siswi SMK Ma‟arif Tunjungan Blora berperilaku narsisme 

yaitu faktor keturunan seperti: temperamen yang sensitif sejak lahir 

dan penilaian yang berlebihan dari orang tua, dan faktor lingkungan 

seperti: berharap mendapatkan pujian, sering selfie, lingkungan 

pergaulan, dan media sosial. 3). Solusi penanganan perilaku narsisme 

dengan menggunakan bimbingan dan konseling Islam dilakukan 

secara klasikal. Layanan bimbingan klasikal tersebut, dapat 

memanfaatkan terapi kognitif dan pendekatan psikodinamik dengan 

tujuan membantu siswi SMK Ma‟arif Tunjungan Blora merubah pola 

pikir, sikap dan perilaku, sehingga perilaku narsisme mereka dapat 

diminimalisir. 

Kata kunci: fenomena, narsisme, dan bimbingan dan konseling Islam. 
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TRANSLITERASI 

 
Transliterasi adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu 

bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi 

adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi 

oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam bahasa arab. Selain itu, 

transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar 

terhindar dari salah lafaz yang bisa menyebabkan kesalahan dalam 

memahami makna asli kata tertentu. Salah makna dalam bahasa arab 

akibat salah lafaz mudah terjadi karena semua hurufnya dapat 

dipindahkan dengan huruf latin. Karenanya, kita memang terpaksa 

menggunakan konsep rangkap (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh). 

Kesulitan ini masih ditambah lagi dengan proses adanya huruf-huruf 

yang harus dibaca secara panjang (mad). Pedoman transliterasi yang 

digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-

Nomor: 0543 b/u/1987 

 q ق  z ز  alif ا

 k ك  s س  b ب

 l ل    sy ش  t ت

 m م  sh ص  ts ث

 n ن  dl ض    j ج

 w و  th ط  h ح

 h ه  dh ظ  kh خ

 a ء  „ ع  d د

 y ي  gh غ  dz ذ

     f ف  r ر
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