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Gambar 1. Sekolah SMK Ma’arif Tunjungan Blora 

 

 
Gambar 2. Ruang BK 

 



 
Gambar 3. Fenomena narsisme 

 

 
Gambar 4. Fenomena narsisme 



 
Gambar 5. Fenomena narsisme 

 

 
Gambar 6. Wawancara dengan sebagian siswi 

yang berperilaku narsisme 



 
Gambar 7. Pemberian layanan BKI terhadap 

siswi yang berperilaku narsisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



HASIL WAWANCARA DENGAN GURU BK  

SMK MA’ARIF TUNJUNGAN BLORA 

Jabatan : Guru BK 

Interview : Six Ana Oktavia S.Pd 

Tanggal : 5 Oktober 2016 

Tempat : Ruang BK 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana fenomena 

perilaku narsisme di 

kalangan siswi SMK 

Ma’arif Tunjungan 

Blora? 

 

Menurut ibu perilaku narsisme di 

kalangan siswi-siswi yaitu sepatu, 

kerudung yang tidak sesuai dengan 

peraturan sekolah. Kemudian 

biasanya siswi banyak yang sudah 

pakai lipstik, bedak, dll, dan 

menurut ibu sebetulnya mereka 

belum saatnya memakai barang 

seperti itu. 

2. Apa saja faktor-faktor 

penyebab perilaku 

narsisme di kalangan 

siswi SMK Ma’arif 

Tunjungan Blora? 

 

- Lingkungan teman sebaya 

Tidak bisa dipungkiri, sekolah 

yang mayoritas dihuni oleh 

kaum hawa membuat pergaulan 

semakin sulit dicegah, kemudian 

ini yang membuat siswi-siswi 

berperilaku layaknya model. 

- Trend 

Dengan berkembangnya 

teknologi komunikasi terutama 

handphone membuat siswi 

berpenampilan menarik guna 

menunjukkan penampilan 

sempurna. 

- Ekonomi  

Siswi bergaya pasti ada 

dananya, tidak mungkin mereka 

bisa aksis di sekolahan maupun 

sosial media tanpa adanya dana 

yang mencukupi kebutuhan 

penampilan mereka. 



3. Bagaimana pelaksanaan 

layanan bimbingan dan 

konseling Islam di SMK 

Ma’arif Tunjungan 

Blora? 

 

Alhamdulillah lancar-lancar saja. 

Ibu biasanya menggunakan layanan-

layanan yang ada di BK, contohnya 

layanan kelompok, layanan individu 

maupun yang lainnya. Dan juga 

biasanya ibu juga bekerjasama 

dengan guru agama apabila siswi itu 

melakukan pelanggaran yang tidak 

sesuai peraturan sekolah, 

contohnya: minum-minuman keras, 

hamil diluar nikah, dll. 

4. Apa saja yang menjadi 

program kerja 

bimbingan dan 

konseling? 

 

Yang menjadi program kerja ibu 

yaitu program kerja tahunan 

meliputi kegiatan layanan orientasi, 

layanan informasi, dan layanan 

penempatan dan penyaluran. 

5. Apa saja materi yang 

diberikan kepada siswi 

dalam pelaksanaan 

pemberian layanan 

bimbingan dan 

konseling Islam? 

 

Materi yang biasanya ibu gunakan 

dalam pelaksanaan pemberian 

layanan bimbingan dan konseling 

islam meliputi materi masalah 

pribadi, sosial, belajar dan karier. 

Itu semua ibu lakukan hanya ingin 

membantu siswi-siswi dalam 

memahami potensi diri dan karier, 

agar mereka bisa berfikir kedepan 

guna menatap masa depan yang 

lebih baik. 

6. Bagaimana solusi 

penanganan perilaku 

narsisme di kalangan 

siswi SMK Ma’arif 

Tunjungan Blora? 

 

Seperti yang ibu katakan di depan, 

biasanya ibu menggunakan layanan 

yang ada di BK, yaitu layanan 

orientasi, layanan kelompok, dll. 

7. Metode apa yang 

digunakan oleh  Ibu 

dalam memberikan 

layanan bimbingan dan 

Sementara ini ibu hanya 

memberikan metode bimbingan 

individu dan bimbingan kelompok 

dalam memberikan layanan 



konseling? 

 

bimbingan dan konseling terhadap 

siswi-siswi. 

8. Apa saja permasalahan 

yang biasanya 

dikonsultasikan oleh 

siswa-siswi? 

 

tidak begitu banyak permasalahan 

yang dikonsultasikan kepada ibu, 

biasanya masalah kesulitan belajar, 

bingung masalah nanti kerja apa 

sehabis lulus, berantem dengan 

teman kelas. Itupun hanya sebagian 

siswi yang konsultasi, soalnya siswi 

cenderung tertutup dan malu untuk 

menceritakan masalah yang dialami. 

9. Apa saja sarana dan 

prasarana yang 

digunakan oleh Guru BK 

dalam mendukung 

pelaksanaan bimbingan 

dan konseling Islam? 

 

Sementara ini sarana dan prasarana 

yang ada di sekolahan ini, yaitu: 

ruang B, sosiometri, alat ungkap 

pemahaman diri, dan catatan 

anekdot. 

10. Menurut Ibu bagaimana 

tanggapan siswa-siswi 

mengenai pemberian 

layanan BK yang selama 

ini diberikan? 

Tanggapan siswi-siswi terhadap 

layanan yang selama ini ibu berikan 

kepada mereka cukup baik, 

meskipun terkadang banyak juga 

yang tidak suka dengan ibu, soalnya 

mereka menganggap bahwa guru 

BK itu adalah musuh mereka dalam 

sekolahan, dan ibuk maklumi itu 

semua. Dan ibu yakin kedepanya 

mereka akan mengerti tentang peran 

guru BK. 

 

 

  



HASIL WAWANCARA DENGAN SISWI 

SMK MA’ARIF TUNJUNGAN BLORA 

 Nama   : P (nama inisial) 

 Tanggal : 6 Okteber 2016 

 Tempat : Ruang BK 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana perasaan anda ketika 

mendapat pujian dari orang lain?  

 

Ketika saya mendapat 

pujian dari orang lain ada 

kesenangan tersendiri, 

tetapi bukan untuk berpuas 

diri melainkan memperbaiki 

diri. Terkadang saya sih 

saya juga ingin 

mendapatkan perhatian dari 

teman ketika saya dandan 

yang cantik pada saat di 

kelas. 

2. Apakah anda begitu ingin 

pendapat anda didengarkan oleh 

orang lain? 

 

Ingin, karena ketika kita 

ingin dihargai pendapat 

kita, maka kita juga harus 

menghargai pendapat orang 

lain. 

3. Seberapa sering anda 

mengupload foto ke media 

sosial? 

 

dulu sering, sekarang 

sedikit saya hindari, karena 

banyak hadist yang saya 

baca untuk tidak memasang 

foto di sosmed. 

4. Bagaimana penilaian anda 

terhadap diri anda sendiri? 

Apakah anda menganggap diri 

anda begitu spesial/unik daripada 

orang lain? 

 

saya merasa diri saya biasa 

saja. Tidak juga sih, pada 

dasarnya manusia itu tidak 

ada yang sempurna. 

5. Bagaimana sikap anda ketika 

orang lain memberi 

pendapat/menasehati/mengkritik 

anda, apakah anda bersedia 

Ketika saya mendapatkan 

nasehat, saya akan 

mendengarkan nasehat itu, 

karena saya tau ketika 



mendengarkan dan 

mengikutinya? 

 

nasehat itu diberikan 

kepada saya bahwasanya 

orang itu peduli dan sayang 

sama saya. saya paling tidak 

suka kalau dikritik 

mengenai penampilan, 

karena menurut saya 

penampilan itu hal wajar 

toh juga saya tidak terlalu 

menor-menor amat, padahal 

ada yang lebih menor, tapi 

tidak tau kenapa kog saya 

terus yang di kritik 

 

6. Ketika berhadapan dengan 

sesuatu, apakah anda lebih 

cenderung ingin mengutamakan 

kepentingan orang lain terlebih 

dahulu, ataukah diri anda sendiri 

dulu? 

 

akan cenderung 

mementingkan diri saya 

sendiri, bukan maksud egois 

atau apa. Ketika kita belum 

bisa membahagiakan diri 

sendiri mengapa kita harus 

mementingkan orang lain. 

7. Bagaimana sikap anda ketika 

melihat teman anda cuma 

melihat anda foto selfie gara-gara 

teman anda tidak mempunyai 

hp? 

 

Ketika melihat teman saya 

selfie karena tidak punya hp 

saya akan mengajak dia 

selfie 

8. Bagaimana perasaan anda ketika 

melihat orang lain lebih baik / 

memiliki sesuatu yang lebih baik 

daripada anda? 

 

Kita merasa bisa lebih baik. 

Saya akan memotivasi diri 

saya. Saya juga bisa lebih 

baik dari mereka. Mereka 

bisa kenapa saya tidak, 

9. Bagaimana cara anda mengatasi 

ketika ada orang yang tidak 

senang dengan perilaku anda? 

 

Saya akan meminta maaf 

dan memperbaiki sifat saya. 

Saya yakin mereka tidak 

suka dengan saya karena 

sifat negatif saya. Tapi beda 



halnya ketika mereka tidak 

suka dengan saya karena iri, 

itu biar urusan mereka 

sendiri 

10. Menurut anda, apa saja faktor 

yang mempengaruhi orang untuk 

bersikap narsis? 

 

Untuk mengikuti 

perkembangan zaman dan 

untuk popularitas 

 

  



HASIL WAWANCARA DENGAN SISWI 

SMK MA’ARIF TUNJUNGAN BLORA 

 Nama   : D (nama inisial) 

 Tanggal : 6 Oktober 2016 

 Tempat : Ruang BK 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana perasaan anda ketika 

mendapat pujian dari orang lain?  

 

Sangat senang dan bahagia, 

karena mereka menilai 

dengan kata-kata yang 

bagus. 

2. Apakah anda begitu ingin 

pendapat anda didengarkan oleh 

orang lain? 

 

Tidak, karena saya belum 

percaya dengan jawaban 

saya sendiri 

3. Seberapa sering anda 

mengupload foto ke media 

sosial? 

 

Jarang, karena saya tidak 

terlalu suka foto selfie, 

tetapi jika saya ingin foto, 

maka pada saat itu pula 

saya mengupload ke 

sosmed. Tapi kalau view 

nya bagus ea saya sering 

banget foto-foto. 

4. Bagaimana penilaian anda 

terhadap diri anda sendiri? 

Apakah anda menganggap diri 

anda begitu spesial/unik daripada 

orang lain? 

 

Menurut saya. Saya itu 

orangnya unik, konyol, lucu 

dan sering membuat orang 

tertawa dengan tingkah 

aneh saya. Dan terkadang 

saya juga sering membuat 

jengkel orang lain dengan 

sifat jail saya. 

5. Bagaimana sikap anda ketika 

orang lain memberi 

pendapat/menasehati/mengkritik 

anda, apakah anda bersedia 

mendengarkan dan 

mengikutinya? 

 

Saya bersedia, karena saya 

menganggap itu semua 

sebagai motivasi saya agar 

bisa menjadi lebih baik. 



6. Ketika berhadapan dengan 

sesuatu, apakah anda lebih 

cenderung ingin mengutamakan 

kepentingan orang lain terlebih 

dahulu, ataukah diri anda sendiri 

dulu? 

 

Saya lebih mementingkan 

orang lain dulu dari pada 

diri saya sendiri, karena 

orang lain membutuhkan 

bantuan kita, dan kita wajib 

membantunya. 

7. Bagaimana sikap anda ketika 

melihat teman anda cuma 

melihat anda foto selfie gara-gara 

teman anda tidak mempunyai 

hp? 

 

Mengajaknya foto selfie 

bersama-sama dengan gaya-

gaya yang konyol agar dia 

bisa senang dan gembira. 

8. Bagaimana perasaan anda ketika 

melihat orang lain lebih baik / 

memiliki sesuatu yang lebih baik 

daripada anda? 

 

Hanya tersenyum dan 

berkhayal supaya saya bisa 

menjadi lebih baik daripada 

mereka. 

9. Bagaimana cara anda mengatasi 

ketika ada orang yang tidak 

senang dengan perilaku anda? 

 

Saya biarkan, karena itu 

bukan masalah bagi saya, 

jika ada yang mau berteman 

dengan saya, saya dengan 

senang hati mau berteman 

dengan mereka. Dan jika 

tidak, itu tidak masalah. 

Yang penting saya tidak 

menganggapnya sebagai 

musuh. 

10. Menurut anda, apa saja faktor 

yang mempengaruhi orang untuk 

bersikap narsis? 

 

- Pergaulan 

- Gaya hidup 

- Perubahan zaman 

- Ingin mencoba-coba dan 

iseng saja 

 

 

  



HASIL WAWANCARA DENGAN SISWI 

SMK MA’ARIF TUNJUNGAN BLORA 

 Nama   : R (nama inesial) 

 Tanggal : 6 Oktober 2016 

 Tempat : Ruang BK 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana perasaan anda ketika 

mendapat pujian dari orang lain?  

 

Senang, berarti orang 

tersebut menyukai apa yang 

saya lakukan dan benar-

benar memperhatikan saya. 

2. Apakah anda begitu ingin 

pendapat anda didengarkan oleh 

orang lain? 

 

Ingin, karena agar saya 

dapat berinteraksi dan 

berkomunikasi lebih dekat 

dengan sesama. 

3. Seberapa sering anda 

mengupload foto ke media 

sosial? 

 

Jarang, karena saya tidak 

terlalu suka mengupload 

foto ke sosial media. 

4. Bagaimana penilaian anda 

terhadap diri anda sendiri? 

Apakah anda menganggap diri 

anda begitu spesial/unik daripada 

orang lain? 

 

Saya merasa diri saya 

kurang sempurna. Saya 

menganggap diri saya tidak 

begitu spesial/unik dari 

pada orang lain, karena saya 

merasa diri saya biasa-biasa 

saja. 

5. Bagaimana sikap anda ketika 

orang lain memberi 

pendapat/menasehati/mengkritik 

anda, apakah anda bersedia 

mendengarkan dan 

mengikutinya? 

 

Sikap saya bersedia 

mendengarkan dan 

mengikuti pendapat, 

nasehat, kritikan dari orang 

lain jika itu baik bagi diri 

saya. 

6. Ketika berhadapan dengan 

sesuatu, apakah anda lebih 

cenderung ingin mengutamakan 

kepentingan orang lain terlebih 

dahulu, ataukah diri anda sendiri 

Jika sesuatu itu penting bagi 

saya, maka saya akan 

mendahulukan kepentingan 

saya daripada orang lain. 

Jika sesuatu itu tidak 



dulu? 

 

penting bagi saya, saya 

akan mementingkan 

kepentingan orang lain. 

Tapi saya lebih 

mementingkan orang lain 

jika orang tersebut dalam 

keadaan mendesak. 

7. Bagaimana sikap anda ketika 

melihat teman anda cuma melihat 

anda foto selfie gara-gara teman 

anda tidak mempunyai hp? 

 

Saya akan mengajak temen 

saya foto selfie, agar temen 

saya bisa senang dan 

gembira. saya akan 

mengajak temen saya buat 

gabung dan foto bareng, 

karena saya tau bahwa 

mereka juga ingin foto 

bareng tapi mereka tidak 

mau bilang. Atau mungkin 

mereka juga tidak 

mempunyai hp yang bisa 

buat foto 

8. Bagaimana perasaan anda ketika 

melihat orang lain lebih baik / 

memiliki sesuatu yang lebih baik 

daripada anda? 

 

Senang, karena seseorang 

mempunyai hak untuk bisa 

lebih baik, tetapi saya juga 

harus bisa lebih baik 

daripada orang tersebut. 

tetapi saya biasanya sedikit 

iri dengan penampilan 

teman-teman cewek yang 

begitu cantik, dan pada saat 

itulah saya mulai mengikuti 

gaya penampilan teman-

teman agar saya juga 

mendapatkan perhatian dari 

teman cowok, hehe 

9. Bagaimana cara anda mengatasi 

ketika ada orang yang tidak 

senang dengan perilaku anda? 

Saya akan mencoba 

bartanya kepada seseorang 

yang tidak suka perilaku 



 saya. Dan jika perilaku saya 

kurang baik, maka saya 

akan memperbaiki. 

10. Menurut anda, apa saja faktor 

yang mempengaruhi orang untuk 

bersikap narsis? 

 

- Percaya diri 

- cantik 

- tampan 

- kaya raya 

 

 

 

  



PEDOMAN WAWANCARA 

GURU BK SMK MA’ARIF TUNJUNGAN BLORA 

 

1. Bagaimana fenomena perilaku narsisme di kalangan siswi 

SMK Ma’arif Tunjungan Blora? 

2. Apa saja faktor-faktor penyebab perilaku narsisme di 

kalangan siswi SMK Ma’arif Tunjungan Blora? 

3. Bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

Islam di SMK Ma’arif Tunjungan Blora? 

4. Apa saja yang menjadi program kerja bimbingan dan 

konseling? 

5. Apa saja materi yang diberikan kepada siswi dalam 

pelaksanaan pemberian layanan bimbingan dan konseling 

Islam? 

6. Bagaimana solusi penanganan perilaku narsisme di 

kalangan siswi SMK Ma’arif Tunjungan Blora? 

7. Metode apa yang digunakan oleh bapak dan Ibu Guru BK 

di SMK Ma’arif Tunjungan Blora dalam memberikan 

layanan bimbingan dan konseling? 

8. Apa saja permasalahan yang biasanya dikonsultasikan 

oleh siswa-siswi? 

9. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan oleh Guru 

BK dalam mendukung pelaksanaan bimbingan dan 

konseling Islam? 



10. Menurut bapak dan Ibu bagaimana tanggapan siswa-siswi 

mengenai pemberian layanan BK yang selama ini 

diberikan? 

 

 

  



PEDOMAN WAWANCARA 

SISWI SMK MA’RIF TUNJUNGAN BLORA 

 
1. Bagaimana perasaan anda ketika mendapat pujian dari orang lain?  

2. Apakah anda begitu ingin pendapat anda didengarkan oleh orang 

lain? 

3. Seberapa sering anda mengupload foto ke media sosial? 

4. Bagaimana penilaian anda terhadap diri anda sendiri? Apakah 

anda menganggap diri anda begitu spesial/unik daripada orang 

lain? 

5. Bagaimana sikap anda ketika orang lain memberi 

pendapat/menasehati/mengkritik anda, apakah anda bersedia 

mendengarkan dan mengikutinya? 

6. Ketika berhadapan dengan sesuatu, apakah anda lebih cenderung 

ingin mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu, 

ataukah diri anda sendiri dulu? 

7. Bagaimana sikap anda ketika melihat teman anda cuma melihat 

anda foto selfie gara-gara teman anda tidak mempunyai hp? 

8. Bagaimana perasaan anda ketika melihat orang lain lebih baik / 

memiliki sesuatu yang lebih baik daripada anda? 

9. Bagaimana cara anda mengatasi ketika ada orang yang tidak 

senang dengan perilaku anda? 

10. Menurut anda, apa saja faktor yang mempengaruhi orang untuk 

bersikap narsis? 

  



 



 



 
  



 
  



 


