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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1. Konsep Dasar Bimbingan 

2.1.1. Pengertian Bimbingan 

Menurut Prayitno dan Amti (2008 ; 99) menjelaskan bahwa bimbingan 

adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada 

seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa 

agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya dan 

mandiri dengan memanfaatkan kekuatan kekuatan individu dan sarana yang ada 

dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Pelayanan 

bimbingan diberikan tidak hanya diberikan kepada satu atau beberapa individu 

tersebut untuk mempersiapkan memasuki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu, 

namun pemberian bantuan juga diberikan dalam pengentasan masalah-masalah di 

berbagai bidang, seperti masalah-masalah pendidikan, sosial, dan pribadi. 

Menurut Crow dan Crow (dalam Prayitno dan Amti, 2008 ; 94) 

menjelaskan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, 

laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih 

dengan baik kepada individu-indivu setiap usia untuk membantunya mengatur 

kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, 

membuat keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri. 

Menurut Dewa (2008 ; 37) menjelaskan bahwa pengertian bimbingan 

adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara 
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terus menerus dan sistematis oleh guru pembimbing agar individu atau 

sekelompok individu menjadi pribadi yang mandiri. 

Bimbingan juga dapat diartikan Suatu proses pemberian bantuan kepada 

individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli 

yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, dimaksudkan agar individu dapat 

memahami dirinya, lingkunganya serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara 

optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat. 

Dari beberapa pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli 

maka dapat diambil kesimpulan tentang pengertian bimbingan yang lebih luas, 

bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh 

seseorang yang ahli, laki-laki atau perempuan, secara berkelanjutan dan sistematis 

kepada individu-individu setiap usia dengan tujuan agar individu-individu tersebut 

dapat mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, 

dan menanggung bebannya sendiri untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan 

masyarakat. 

2.1.2. Tujuan Bimbingan 

Dalam suatu bimbingan, pasti terdapat tujuan bimbingan. Dalam bukunya 

Yusuf dan Nurihsan (2010 ; 13) menyebutkan ada beberapa tujuan dalam 

pelaksaan bimbingan, yaitu : 

2.1.2.1. Agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, 

perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang. 
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2.1.2.2. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya 

seoptimal mungkin. 

2.1.2.3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan 

masyarakat, serta lingkungan kerjanya. 

2.1.2.4. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi,  

penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun 

lingkungan kerja. 

2.2. Konsep Dasar Konseling 

2.2.1. Pengertian Konseling 

Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa latin, yaitu 

“consilium” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan 

“menerima” atau “memahami”. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah 

konseling berasal dari “sellan” yang berarti “menyerahkan” atau “menyampaikan” 

(Prayitno dan Amti, 2008 ; 99). 

Secara terminologi, beberapa definisi konseling menurut para ahli: 

a. Shertzer dan dan Stone (dalam Yusuf dan Nurihsan, 2010 ; 7) 

Shertzer dan dan Stone menjelaskan definisi dari konseling yaitu 

Counseling is an interaction process which facilitates meaningful 
understanding of self and environment and result in the 
establishment and / or clarification of goals and values of future 
behavior. 
 

b. Tolbert (dalam Prayitno dan Amti, 2008 ; 101) 

Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka 

antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan 
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kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi 

belajar. Dalam hal ini konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, 

keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang 

dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi 

untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjut konseli 

dapat belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan 

kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. 

c. Dewa (2008 ; 38) 

Konseling adalah suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata 

atau tatap muka antara konselor dan klien yang berisi usaha yang laras, 

unik, human (manusiawi), yang dilakukan dalam suasana keahlian dan dan 

yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku, agar klien memperoleh 

konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah 

lakunya pada saat ini dan mungkin pada masa yang akan datang. 

d. Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam 

memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dan dengan cara 

yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai 

kesejahteraan hidupnya. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang konseling dari berbagai ahli 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konseling adalah upaya bantuan yang 

dilakukan secara tatap muka antara dua individu yaitu seorang konselor dan 

seorang klien dengan tujuan membantu mengatasi permasalahan klien, sehingga 
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klien dapat dengan percaya diri memperbaiki tingkah laku pada saat ini dan 

mungkin pada masa yang akan datang untuk kesejahteraan hidupnya. 

2.2.2. Tujuan Konseling 

Sejalan dengan perkembangan konsep bimbingan dan konseling, maka 

tujuan bimbingan dan konseling pun mengalami perubahan dari yang sederhana 

sampai yang lebih komprehensif. Tujuan konseling tersebut di antaranya : 

a. Untuk membantu individu membuat pilihan-pilihan, penyesuaian-

penyesuaian, dan interpretasi-interpretasi dalam hubungannya dengan 

situasi-situasi tertentu. 

b. Untuk memperkuat fungsi-fungsi pendidikan. 

c. Untuk membantu orang-orang menjadi insan yang berguna, tidak hanya 

sekedar mengikuti kegiatan-kegiatan yang berguna saja. 

d. Tujuan konseling dapat terentang dari sekadar klien mengikuti kemauan-

kemauan konselor sampai pada masalah pengambilan keputusan, 

pengembangan kesadaran, pengembangan pribadi, penyembuhan, dan 

penerimaan diri sendiri. 

e. Pengembangan yang mengacu pada perubahan positif pada diri individu 

(Prayitno dan Amti, 2008 ; 112). 

 

2.2.3. Teori Konseling  

Dalam proses konseling ada delapan teori dasar yang dipakai para 

konselor untuk menyelesaikan permasalahan klien. Dalam setiap teori tersebut 

dijelaskan konsep dan juga penerapan. Teori pendekatan konseling tersebut di 
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antaranya : pendekatan psikoanalitik, pendekatan eksistensial-humanistik, 

pendekatan client-centered, terapi gestalt, analisis transaksional, terapi tingkah 

laku, terapi rasional-emotif, dan terapi realitas (Corey, 2007 ; 7). 

Teori-teori konseling yang menjadi dasar para konselor untuk menangani 

permasalahan yang dihadapi klien adalah teori konseling behavioral. Konseling 

behavioral merupakan suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan 

masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu (Surya, 2003;26). 

Dalam konsep behavioral, perilaku manusia merupakan hasil belajar dengan 

tujuan agar manusia dapat mengubah perilakunya dan dapat memecahkan 

permasalahan yang mereka hadapi. Hal yang mendasar dalam konseling 

behavioral adalah prinsip penguatan (reinforcement) sebagai suatu kreasi dalam 

upaya memperkuat atau mendukung suatu perilaku yang dikehendaki. 

Mengenai hakekat manusia, teori ini menganggap bahwa pada dasarnya 

manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol 

yang terbatas, hidup dalam alam determistik, dan sedikit peran aktifnya dalam 

memilih martabatnya. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan 

reaksi terhadap lingkungannya dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku 

yang kemudia membentuk kepribadian (Surya, 2003;26). 

Tujuan umum konseling behavioral adalah menciptakan kondisi-kondisi 

baru bagi proses belajar (Corey, 2007;199). Seorang konselor dalam proses 

konseling behavioral berfungsi sebagai guru dan pengarah dalam menentukan 

prosedur-prosedur penyembuhan yang diharapkan, mengarah pada tingkah laku 

yang baru yang lebih baik dan juga menentukan perilaku yang harus dilakukan 
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klien agar muncul respon-respon yang layak, yang pada awalnya belum klien 

pelajari. Pembentukan hubungan yang baik antara klien dan konselor merupakan 

aspek yang sangat penting dalam proses terapi. Adanya hubungan yang baik di 

antara kedua, dapat memberikan penguatan akan perubahan sikap yang lebih baik. 

Sebelum keefektifan terapi bisa dimunculkan, konselor terlebih dahulu 

harus mengembangkan kepercayaan dengan memperlihatkan : bahwa konselor 

memahami dan menerima klien, kedua orang di antara mereka dapat bekerja 

sama, dan konselor memiliki alat yang berguna dalam membantu ke arah yang 

dikehendaki oleh klien (Corey, 2007;206). Dalam bukunya (Surya, 2003;28), 

mengenai metode konseling, menurut Krumboltz mengkategorikan menjadi empat 

pendekatan, yaitu : 

1. Operant Learning 

Dalam pendekatan ini, yang paling ditekankan adalah penguatan yang dapat 

menghasilkan perilaku klien yang dikehendaki. Penguatan tersebut 

hendaknya dapat dilakukan konselor tidak hanya pada saat proses konseling 

atau wawancara, namun juga harus dapat dilakukan pada saat diluar proses 

konseling atau diluar wawancara. Penguatan yang dilakukan oleh konselor 

hendaknya memiliki cukup kemungkinan untuk mendorong klien yang 

dilakukan konselor secara sistematis, akurat, dan tepat sasaran. 

2. Unitative Learning atau social modeling 

Metode ini diterapkan oleh konselor dengan merancang suatu perilaku 

adaptif yang dapat dijadikan model oleh klien. Model perilaku adaptif dapat 

diterapkan dalam bentuk rekaman, pengajaran berprogram, video, film, 
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orang atau biografi yang keseluruhannya tersebut dapat menarik perhatian 

klien dan berkompeten. 

3. Cognitive Learning 

Yaitu metode yang berupa pengajaran secara verbal, kontrak antara konselor 

dengan klien, dan bermain peranan, dengan tujuan memecahkan 

permasalahan yang dihadapi klien melalui aspek kognitifnya. 

4. Emotional Learning 

Metode pendekatan yang diterapkan pada individu yang mengalami suatu 

kecemasan. Metode ini dilakukan dengan memanfaatkan situasi rileks dan 

dengan memunculkan rangsangan kecemasan dan rangsangan 

menyenangkan, sehingga dengan cara seperti itu, rangsangan kecemasan 

pun dapat berkurang. 

 

2.3. Konsep Dasar Bimbingan Konseling Islam 

2.3.1. Pengerian Bimbingan Konseling Islam 

Bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan 

terarah, kontinu, dan sistematis  kepada setiap individu agar ia dapat 

mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimiliki secara optimal 

dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran 

dan Hadits (Amin, 2010 ; 23). Sehingga dapat hidup selaras sesuai dengan 

tuntunan Al-Quran dan Hadits.  Apabila proses internalisasi nilai-nilai yang 

terkandung dalam Quran dan Hadits telah tercapai dan fitrah beragama telah 

berkembang secara optimal maka individu tersebut dapat menciptakan hubungan 
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baik kepada Allah., dengan manusia dan alam semesta sebagai manifestasi dari 

peranannya sebagai khalifah dimuka bumi yang sekaligus berfungsi untuk 

mengabdi kepada Allah SWT. 

Anwar Sutoyo (2007  ; 25) mengartikan bimbingan dan konseling Islami 

sebagai suatu usaha membantu individu dalam menanggulangi penyimpangan 

perkembangan fitrah beragama yang dimilikinya sehingga ia kembali menyadari 

perannya sebagai khalifah di muka bumi, dan berfungsi untuk meyembah dan 

mengabdi kepada Allah sehingga akhirnya tercipta hubungan yang baik dengan 

Allah, sesama, dan alam. 

Dari paparan tentang pengertian bimbingan konseling Islam menurut 

para ahli diatas, dapat disimpulkan bahawa bimbingan konseling Islam adalah 

proses bantuan yang terarah, kontinu, dan sistematis terhadap individu dalam 

menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah beragama yang dimilikinya 

agar mampu hidup selaras dan serasi dengan ketentuan dan petunjuk Allah, 

sehingga dapat mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat. 

2.3.2. Dasar Bimbingan Konseling Islam 

Suatu usaha membantu seseorang, diperlukan adanya dasar yang menjadi 

pedoman dasar konseling titik pijsk untuk melangkah ke arah tujuan yang yang 

diharapkan yakni suatu usaha yang berjalan sesuai dengan struktur, dan terarah. 

Bimbingan konseling Islam adalah usaha yang memiliki dasar utama dengan 

berlandaskan pada ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah dimana keduanya 

merupakan sumber kehidupan umat Islam (Faqih, 2001 ; 5). 
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Melakukan suatu tindakan hendaknya didasarkan pada ketentuan-

ketentuan yang berlaku agar tindakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan terutama dalam melaksanakan bimbingan konseling Islam. 

Tindakan yang diberikan dalam bimbingan konseling Islam harus sesuai dengan 

Al-Quran dan Al-Hadits baik mengenai ajaran atau memberi isyarat agar 

memberikan petunjuk kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat 

An-Nahl ayat  125:  

 
������ ��	
�� ����ִ� ִ��	��� 

��ִ☺���������� 
��� �"#ִ☺�$���% ���&'(������ ) 

*,�$�-.ִ/�% 0123$���� 4��5 
6'(78%9 � :;�� ִ�<��� �#=5 
>*	?7%9 6ִ☺�� :�'@ 6� 

A�9�����ִ� ) �#=5�% >*	?7%9 
�BC�-�D7,☺�$���� E@F�     

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan 
pelajaran yang baik   dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk. 

 

Sedangkan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tujuan bimbingan 

dan konseling yaitu Q.S. AL-Imran ayat 104 : 

6���G�$�% "H��I�JK L�:KM9 
�;#7-�N �	
�� �O"P�N���� 

�;%PKQR�N�% S�%P�=�TQU���� 
�;"#ִ,�&�N�% E6� VP��I☺�$�� 

� ִ�XY.�$R%M9�% H=5 
Z[#��?�\☺�$�� E@1    

 
Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 
mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang 
beruntung. 
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2.3.3. Metode Bimbingan Konseling Islam 

Menurut Faqih (2001 ; 40) metode bimbingan konseling Islam dalam 

konsep Al-Quran diantaranya : 

a. Dzikir, yaitu emngingat kepada Allah SWT.. Dengan dzikir ini hati 

seseorang akan tentram, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Ro’du 

ayat 28 : 

�BC�֠3^�� )�#&�K��� �B��_7`�a�% 

*,b�#=?=֠ VP�c1��� d^�� � ef%9 

VPgh1��� d^�� �B�ִ☺7`�a `i#=? ��$�� 

EFj     

Artinya : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 
mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. 

 

b. Tadarus Al-Quran, yaitu membaca dan mendalami Al-Quran. Orang yang 

tidak mau membaca Al-Quran dan mendalaminya, maka hatinya akan 

terkunci, sebagaimana dituliskan dalam Q.S. Muhammad ayat 24: 

 

e⌧�Q%9 �;%P<�ִ-�D�N Z[���"P ��$�� 
7U%9 ��	a� li#=?=֠ ^�ִ,�$�⌧\�֠%9 
EF    

 
Artinya : Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran 

ataukah hati mereka terkunci? 
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c. Berlaku sabar, orang yang berlaku sabar dalam menghadapi masalah atau 

cobaan akan mendapat petunjuk dan rahmat dari Allah, sebagaimana 

firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 156-157 : 

�BC�֠3^�� ^��m�� 
H,�G�n.'o%9 L����SpqK 

)�r#�$��֠ �YT�� s^ ^�YT���% 
�8���$�� �;#=S/t�� E@��   

ִ�XY.�$R%M9 "Hu"O	?�v 
wHt�#	?'o 6�JK "H�,�	�x� 

L�ִ☺78���% ) ZyXY.�$R%M9�% 
H=5 �;%-�D7,☺�$�� E@�z    

 
Artinya : (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 

mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi 
raaji'uun"[101]. Mereka Itulah yang mendapat keberkatan 
yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka 
Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. 

 

d. Sholat, adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.. Sholat 

akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah 

dalam Q.S. A-Ankabut ayat 45 : 

��a�� ^��K {0E%%M9 
ִ����$�� Z|�K 1?.�DS��$�� 
1*�֠%9�% 	}�#	?~p$�� ) �[�� 

	}�#	?~p$�� �����&�a E|� 
��^����⌧\�$�� 
VP��&☺�$���% � P�c�֠�^�% 

d^�� bO�$gh%9 � �^���% 
>*	?�=�N ��K �;#=}Ip�a E�    

 
Artinya : Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al 

kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya 
shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan 
mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) 
adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang 
lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 
Adapun menurut Sutoyo (2007 : 217), metode bimbingan dapat 

dilakukan dengan di antaranya : 
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a. Meyakinkan individu tentang hal-hal, yaitu : posisi manusia sebagai 

makhluk ciptaan Allah dimana ada hukum-hukum dan ketentuan Allah 

yang harus diterima dan dilaksanakan oleh semua manusia sebagai 

makhluk ciptaan Allah, status manusia sebagai hamba Allah yang harus 

selalu tunduk dan patuh pada semua perintah Allah dan menghindari 

semua larangan Allah, menyadari tujuan Allah menciptakan manusia yaitu 

untuk melaksanakan amanah dan juga beribadah kepada Allah, Allah 

mengkaruniakan fitrah kepada manusia sejak lahir, dan memelihara iman 

di dunia dan di akhirat. 

b. Mendorong dan membantu individu memahami dan mengamalkan ajaran 

agama secara benar dengan cara memahami ajaran agama dengan baik dan 

benar, dan menjadikan pedoman agama khususnya agama Islam sebagai 

pedoman dalam setiap langkah. 

c. Mendorong dan membantu individu memahami dan mengamalkan iman, 

Islam, dan ikhsan, dengan cara mengingat tidak hanya dengan ucapan, 

tetapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk 

ibadah (mahdhoh dan ghairu mahdhoh), dan juga diamalkan apa yang 

telah dipelajarinya secara benar dan istiqomah. 

Dari paparan metode bimbingan konseling Islam menurut para ahli, dapat 

diambil kesimpulan bahwa selain dengan motode dzikir, tadarus Al-Quran, 

berlaku sabar, dan menjalankan shalat, maka akan lebih sempurna jika diimbangi 

dengan memberi keyakinan terlebih dahulu kepada klien untuk meyakini bahwa 

manusia ciptaan Allah dan harus menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi 
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semua larangan Allah, selalu menjadikan agama khususnya Islam sebagai 

pedoman dalam setiap langkah, dan juga memahami dan mengamalkan iman, 

Islam, dan ikhsan agar tercipta pribadi klien yang selalu istiqomah dan menyadari 

akan fitrahnya sebagai hamba Allah sehingga dapat mengamalkan metode setelah 

proses konseling berakhir hingga akhir hidupnya. 

2.3.4. Asas-Asas Bimbingan Konseling Islam 

Telah disebutkan bahwa bimbingan konseling Islam berlandaskan Al-

Quran dan Al-Hadits. Berdasarkan landasan tersebut dapat diketahui berbagai 

asas-asas pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam (Faqih, 2001 ; 22) yaitu : 

a. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akherat 

Bimbingan dan konseling Islam tujuan akhirnya adalah membantu, atau 

konseling yaitu orang-orang yang dibimbing agar mereka senantiasa 

menyadari akan fitrahnya sebagai manusia yaitu seorang hamba yang 

harus mengabdi kepada Tuhannya. 

b. Asas Fitrah 

Asas ini merupakan bantuan kepada klien atau konseling untuk mengenal, 

memahami, dan menghayati fitrahnya sehingga gerak tingkah laku dan 

tindakannya sesuai dengan fitrahnya. 

c. Asas Lillahi Ta’ala 

Asas Lillahi Ta’ala diselenggarakan oleh konselor kepada seorang klien 

yang membutuhkan bimbingan dan pertolongan ini karena Allah SWT.. 

d. Asas Bimbingan Seumur Hidup 
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Asas ini memberikan fasilitas bimbingan kepada seorang klien untuk 

seumur hidup karena bagaimanapun juga yang namanya manusia pasti 

suatu saat akan melakukan kesalahan dan kekhilafan. Disinilah perlu 

dibimbing. 

e. Asas Kesatuan Jasmaniah dan Ruhaniah 

Asas ini berusaha membantu individu untuk hidup dalam keseimbangan 

jasmaniah dan ruhaniah artinya jasmaniah yang sehat juga perlu didukung 

oleh ruhaniah yang sehat. 

f. Asas Keseimbangan Ruhaniah 

Asas ini berusaha menyadari keadaan kodarati manusia tersebut dan 

dengan berpijak kepada firman Allah dan Hadits Nabi, maka akan 

membantu klien memperoleh keseimbangan diri dalam segi mental 

ruhaniah. 

g. Asas Kemaujudan 

Asas ini berlangsung pada manusia menurut citra manusia memandang 

seorang individu merupakan suatu maujud (eksistensi) tersendiri dimana 

individu mempunyai hak dan ada perbedaan antara individu satu dengan 

yang lainnya. 

h. Asas Sosialitas Manusia 

Manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini diakui dalam konseling Islam, 

pergaulan cinta kasih, penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain, 

dan juga rasa ingin memiliki dan dimiliki. Semua merupakan aspek-aspek 
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yang diperlihatkan dalam konseling Islam karena hal itu adalah ciri-ciri 

hakekat manusia. 

i. Asas Kekhalifahan Manusia 

Asas ini menerangkan bahwa setiap manusia adalah khalifah walau dalam 

lingkup kecil yaitu pemimpin keluarga, oleh karena itu harus ada tanggung 

jawab manusia untuk mengatur alam ini karena semuanya akan diminta 

pertanggungjawaban dihadapan Allah. 

j. Asas Keselarasan dan Keadilan 

Asas ini menginginkan adanya kekerasan keseimbangan keadilan di dalam 

diri manusia. 

k. Asas Bimbingan Akhlakul Karimah 

Pada dasarnya manusia mempunyai sifat-sifat yang baik, lemah lembut, 

dan juga kasih sayang. 

l. Asas Kasih Sayang 

Setiap manusia memerlukan cinta kasih dan rasa sayang dari orang lain. 

Bimbingan konseling berdasarkan pada cinta dan kasih sayang. 

m. Asas Saling Menghormati dan Menghargai 

Dalam bimbingan konseling, antara konselor dan klien adalah sama 

kedudukannya yaitu asama-sama sebagai makhluk Allah. Hanya saja yang 

membedakan adalah jika seorang konselor yang memberikan bimbingan 

tersebut. Hubungan konselor dan klien adalah saling menghormati sesuai 

dengan kedudukannya masing-masing sebagai makhluk Allah. 

n. Asas Musyawarah 
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Bimbingan konseling Islam dilakukan dengan asas musyawarah, yang 

artinya antara pembimbing dengan yang dibimbing terjadi dialog yang 

baik. Antara yang satu dengan yang lainnya tidak saling memojokkan, 

tidak ada perasaan  tertekan, dan keinginan menekan. 

Sedangkan menurut Anwar sutoyo (2007 ; 22) menyebutkan  asas-asas 

bimbingan konseling Islam di antaranya : 

a. Asas Tauhid 

Konselor dalam membantu klien hendaknya mampu membangkitkan 

“iman” kliennya dan harus dihindarkan mendorong klien ke arah 

“kemusyrikan”. 

b. Asas Penyerahan diri, Tunduk, dan Tawakal kepada Allah 

Dalam layanan bimbingan hendaknya konselor menyadarkan klien bahwa 

disamping berusaha maksimal dan berdoa, juga harus menyerahkan semua 

kepada Allah SWT. 

c. Asas Syukur 

Layanan bimbingan konseling Islam hendaknya diingat bahwa kesuksesan 

usaha adalah atas pertolongan dan izin Allah, oleh sebab itu masing-

masing pihak, baik konselor ataupun klien, harus bersyukur atas segala 

sesuatu yang telah diraih. 

d. Asas Sabar 

Konselor bersama klien dalam melaksanakan upaya perbaikan dan 

pengembangan diri harus sabar dalam melaksanakan tuntunan Allah dan 

menunggu hasil yang terbaik menurut Allah buat hamba-Nya. 
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e. Asas Hidayah Allah 

Kesuksesan dalam membimbing pada dasarnya tidak sepenuhnya hasil 

upaya konselor dan klien, tetapi ada sebagian yang masih tergantung pada 

hidayah Allah. 

f. Asas Dzikrullah 

Untuk memelihara hasil bimbingan agar tetap istiqomah, alangkah lebih 

baik konselor banyak mengingat Allah baik melalui lisan ata dalam hati, 

baik perbuatan ataupun ucapan. 

Dari asas-asas atau prisip dasar bimbingan konseling Islam menurut para 

ahli, maka dapat disimpulkan bahwa asas antara Faqih dan Sutoyo memiliki 

keterikatan hubungan yaitu asas kebahagiaan dunia dan akhirat, asas fitrah, asas 

Lillahi Ta’ala, asas bimbingan seumur hidu, asas kesatuan jasmaniah dan 

ruhaniah, asas keseimbangan ruhaniah, asas kemaujudan, asas sosialitas manusia, 

asas kekhalifahan manusia, asas keselarasan dan keadilan, asas bimbingan 

akhlakul karimah, asas kasih sayang, asas saling menghormati dan menghargai, 

dan juga asas musyawarah memiliki keterikatan hubungan dengan asas tauhid 

rububiyyah dan uluhiyyah, asas penyerahan diri, tunduk, dan tawakal, asas syukur, 

asas sabar, asas hidayah Allah, dan juga asas dzikrullah. Hubungannya yaitu 

dalam menjalankan suatu kepemimpinana yang selaras, serasi juga seimbang 

harus dibangkitkan potensi “iman” terlebih dahulu dalam jiwa klien ataupun 

konselor sehingga akan tercipta rasa syukur, tawakal, sabar dengan semua 

ketentuan dari Allah dan menyadari bahwa semua itu adalah bukti dari kasih 

sayang Allah, dan hidayah yang Allah berikan kepada hambanya sebagai manusia 
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saling menghormati, menghargai dan berakhlakul karimah terhadap sesama umat 

manusia dengan menjunjung tinggi musyawarah untuk mencari mufakat karena 

menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan 

satu sama lain, sehingga tercipta satu kesatuan yang dapat membuat jasmaniah 

dan ruhaniah menjadi sehat dan terhindar dari penyakit hati seperti sirik, dengki, 

sombong, tamak. 

 

2.4. Konsep Dasar Perilaku Menyimpang 

2.4.1. Pengertian Perilaku Menyimpang 

Penyimpangan perilaku atau deviasi memiliki beberapa difinisi dari 

berbagai tokoh : 

a. Kartono (2011 ; 11) 

Penyimpangan perilaku diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang 

dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat 

kebanyakan / populasi. 

b. Sadli (1977 ; 35) 

Perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang menyimpang dari norma-

norma sosial. 

c. Cohen (dalam Sadli, 1977 ; 35) 

Perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang melanggar, atau 

bertentangan, atau menyimpang dari aturan-aturan normatif, dari 

pengertian-pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan 

sosial yang bersangkutan. 
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d. Becker (dalam Sadli, 1977 ; 37) 

Becket menjelaskan pengertian perilaku menyimpang yaitu The deviant is 

one to whom that label has successfully been applied : deviant behavior 

that people so label.  

Dari pengertian-pengertian perilaku menyimpang menurut para ahli dapat 

diambil kesimpulan bahwa penyimpangan perilaku yaitu tingkah laku yang 

melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial dari tendensi sentral 

atau ciri-ciri karakteristik masyarakat kebanyakan / populasi sehingga jauh dari 

harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. 

2.4.2. Aspek-Aspek Tingkah Laku yang Menyimpang 

Ciri-ciri tingkah laku tingkah laku yang menyimpang itu bisa dibedakan, 

yaitu : 

a. Aspek lahiriah, yang bisa kita amati dengan jelas. 

Aspek ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : 

1) Deviasi lahiriah yang verbal dalam bentuk kata-kata makian, kata-

kata yang kotor dan ridak senonoh, sumpah serapah, dan ungkapan-

ungkapan sandi. 

2) Deviasi lahiriah yang nonverbal dalam bentuk semua tingkah laku 

yang nonverbal yang nyata kelihatan seperti memukul ataupun 

mencuri. 

b. Aspek-aspek simbolik yang tersembunyi. Khususnya mencakup sikap-

sikap hidup, emosi-emosi, sentimen-sentimen, dan motivasi-motivasi yang 

mengembangkan tingkah laku menyimpang yaitu ber upa mens rea ( 
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pikiran yang paling dalam dan tersembunyi), atau berupa iktikad kriminal 

di balik semua aksi-aksi kejahatan dan tingkah laku menyimpang 

(Kartono, 2011 ; 15). 

Deviasi atau penyimpangan perilaku sifatnya bisa tunggal maupun 

jamak. Deviasi ini dapat di bedakan dalam tiga kelompok, yaitu : 

a. Individu-individu dengan tingkah laku yang menjadi “masalah” merugikan 

dan destruktif bagi orang lain, akan tetapi tidak tidak merugikan diri 

sendiri. 

b. Individu-individu dengan tingkah laku menyimpang yang menjadi 

“masalah” bagi diri sendiri, akan tetapi tidak merugikan orang lain, dan  

c. Individu-individu dengan deviasi tingkah laku yang menjadi “masalah” 

bagi diri sendiri dan bagi orang lain (Kartono, 2011 ; 18). 

2.4.5. Jenis-Jenis Deviasi atau Perilaku Menyimpang 

Deviasi atau penyimpangan perilaku tidak pernah berlangsung dalam 

isolasi dan dalam keadaan vakum, tetapi selalu berlangsung dalam satu konteks 

sosio-kultural dan antarpersonal, sehingga deviasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu 

deviasi individula, deviasi situasional, dan deviasi sistmatik. Penjelasn dari 

macam-macam deviasi tersebut menurut (Kartono, 2011 ; 18) di antaranya : 

a. Deviasi Individual 

Deviasi yang disebabkan oleh individu sendiri, sehingga timbul ciri-ciri 

individu yang unik. Kelainan ini dapat disebabkan sejak lahir atau dapat 

disebabkan oleh penyakit atau dapat juga disebabkan karena kecelakaan. 

Deviasi individul dapat juga disebabkan oleh pengaruh sosial dan budaya. 
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Deviasi individual bersifat simptomatik, yaitu disebabkan oleh konflik-

konflik yang ditimbulkan oleh identifikasi yang bertentangan satu dengan 

yang lain, sehingga mengakibatkan kepribadiannya tidak terintegrasi 

dengan baik dan menjadi kacau. Kelompok deviasi individula di antaranya 

: anak-anak luar biasa, penemu-penemu, genius-genius, fanatisi (orang-

orang yang sangat fanatik), idiot savant, dan individu yang psikotis. 

b. Deviasi Situasional 

Deviasi situasional disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam kekuatan 

situasional atau sosial di luar individu sehingga pribadi yang bersangkutan 

menjadi bagian integral dari dirinya. Situasi-situasi individu tersebut dapat 

mempengaruhi individu-individu mengembangkan tingkah laku 

menyimpang dari norma-norma susila atau hukum, sebagai hasil dari 

pemaksaan situasi dan kondisi psikologis dari individu lingkungan 

sosialnya. Kelompok yang termasuk dalam deviasi situasional  di 

antaranya : Jika dalam suatu rumah tangga, anak dan istri hampir mati 

karena kelaparan sehingga tidak ada jalan lain untuk mendapatkan bahan 

makanan kecuali dengan suaminya mencuri, maka jadilah suami tersebut 

sebagai penjahat yang situasional dan deviasinya bersifat situasional. 

c. Deviasi Sistematik 

Deviasi sistematik adalah satu sistem tingkah laku yang disertai organisasi 

sosial khusus, status formal, peranan-peranan, nilai-nilai, rasa kebanggaan, 

norma, dan moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum. 

Hal-hal tersebut lalu dibenarkan oleh semua anggota kelompok dengan 
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pola yang menyimpang tersebut, sehingga penyimpangan tingkah laku 

tersebut berubah menjadi deviasi yang terorganisasi atau deviasi 

sistematik. Contoh deviasi sistematik dapat dilihat pada saat suatu 

organisasi yang ingin memisahkan diri dari organisasi induk dengan alasan 

menolak kode etik atau aturan yang ada dalam organisasi induk, namun hal 

sebenarnya yaitu merebut kekuasaan dan kedudukan untuk menggeser 

pemimpin-pemimpin lama dari jabatan yang dikuasai oleh mereka agar 

mereka memperbaiki gengsi dan status sosial mereka. 

Dari paparan kedua macam-macam jenis penyimpangan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa jenis perilaku menyimpang tersebut sama, yaitu dapat 

dilakukan secara individual dan kelompok, namun juga penyimpangan perilaku 

dapat dilakukan karena keadaan. 

2.4.6. Faktor Penyebab Penyimpangan Perilaku  

Deviasi atau penyimpangan perilaku yang dilakukan individu selalu 

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yaitu : 

a. Sikap mental yang tidak sehat 

suatu sikap tidak merasa bersalah atau menyesal atas perbuatannya yang 

menurut masyarakat dianggap menyimpang. Contoh : profesi pelacur, 

makelar kasus, renternir, dll.  

b. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga 

disharmonisasi dalam keluarga seperti Broken Home, salah satu anggota 

keluarga ada yang meninggal.  

c. Pelampiasan rasa kecewa 
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kegagalan terhadap suatu yang diinginkan dapat menyebabkan perilaku 

menyimpang sebagai bentuk pelarian masalah. Contoh : narkoba, bunuh 

diri.  

d. Dorongan kebutuhan ekonomi 

kemiskinan dan ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki mendorong 

orang untuk menyimpang seperti mencuri, merampok, melacurkan diri.  

e. Pengaruh lingkungan dan media massa 

teman sepermainan, pergaulan, media cetak dan elektronik mempengaruhi 

perilaku dan tindakan individu.  

f. Keinginan untuk dipuji 

gaya hidup yang glamour, bergaya hidup mewah, dan suka 

membanggakan diri menyebabkan orang cenderung menyimpang seperti 

korupsi, merampok, menjual diri. 

g. Proses belajar menyimpang 

interaksi dengan orang lainyang menyimpang akan mempengaruhi pikiran 

dan kepribadin untuk cenderung menyimpang seperti penggunaan obat, 

genk motor, merokok.  

h. Ketidaksanggupan menyerap nilai dan norma 

ketidaksanggupan menyerap norma ke dalam kepribadian seseorang 

disebabkan menjalani proses sosialisasi yang salah atau tidak sempurna 

sehingga tidak sanggup menjalankan peran yang dikehendaki masyarakat.  

i. Adanya ikatan sosial yang berlainan 
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identifikasi diri dengan kelompok mempengaruhi kepribadian. Jika 

kelompok yang digauli menyimpang kecenderungan menyimpang lebih 

besar  

j. Proses sosialisasi sub kebudayaan menyimpang 

suatu kebudayaan khusus norma bertentangan dengan norma budaya yang 

dominan. Perilaku individu dipengaruhi oleh nilai sub kebudayaan 

masyarakat seperti tempat tinggal di lingkungan kumuh, dekat dengan 

kompleks pelacuran. 

k. Kegagalan dalam proses sosialisasi 

keluarga inti maupun keluarga luas bertanggung jawab terhadap 

penanaman nilai dan norma pada anak. Kegagalan proses pendidikan 

dalam keluarga menyebabkan terjadinya penyimpangan 

(http://leonheart94.blogspot.com/2010/06/faktor-penyebab-perilaku-

menyimpang.html, Di unduh pada 05/09/2013) 

2.5. Konsep Dasar Anak Jalanan 

2.5.1. Pengertian Anak Jalanan 

Anak jalanan didefinisikan sebagai individu sampai batas usia 18 tahun, 

dan menghabiskan sebagian besar waktunya dijalan, baik untuk bermain maupun 

untuk mencari nafkah. Di antara mereka masih memiliki orangtua atau wali yang 

berkewajiban merawat mereka. Namun demikian kebiasaan, nilai-nilai, dan 

jaringan interaksinya sebagian besar tumbuh dan berkembang di jalanan (Bajari, 

2012 ; 6). 
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Sedangkan anak jalanan menurut Suyanto (2003 ; 185), anak ajalanan 

sering disebut juga tekyan, arek kere, anak gelandangan, atau kadang disebut juga 

secara eufemistis sebagai anak mandiri. Anak jalanan sesungguhnya adalah anak-

anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena 

kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan 

lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. 

Dari pengertian-pengertian diatas tentang anak jalanan, dapat 

disimpulkan bahwa anak jalanan adalah arek kere atau anak gelandangan yang 

batas usia sampai 18 tahun dan menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di 

jalanan baik untuk bermain maupun untuk mencari nafkah dan harus berhadapan 

dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat. 

 

2.5.2. Pendekatan Anak Jalanan 

Menurut Tata Sudrajat (dalam Suyanto, 2003 ; 200) ada tiga pendekatan 

yang sering dilakukan dalam penanganan anak jalanan, yaitu : 

a. Street Based 

Yaitu model penanganan anak jalanan di temapt anak jalanan itu berasal 

atau tinggal, kemudian para street educator tersebut datang untuk 

berdialog, mendampingi anak jalanan tersebut bekerja atau beraktifitas di 

jalanan, memahami dan menerima situasinya, serta menempatkan diri 

sebagai teman. Dalam pertemuan tersebut, setelah beberapa jam bersama, 

anak-anak jalanan tersebut diberikan materi pendidikan dan ketrampilan. 

Anak-anak jalanan juga mendapatkan kehangatan hubungan dan perhatian 
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yang bisa menumbuhkan kepercayaan satu sama lain, yang berguna bagi 

pencapaian tujuan intervensi. 

b. Centre Based 

Yaitu model pendekatan dan penanganan yang dilakukan di lembaga-

lembaga sosial, panti, atau rumah singgah. Anak-anak yang masuk dalam 

program ini ditampung dan diberikan pelayanan sesuai dengan prosedur di 

lembaga, panti, atau rumah singgah tersebut. Pelayanan yang diberikan 

meliputi kesehatan, ketrampilan, pendidikan, perlindungan, pekerjaan, dan 

juga kebutuhan dasar. 

c. Community Based 

Yaitu model penanganan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, 

LSM, terutama keluarga atau orangtua anak jalanan. Pendekatan ini 

bersifat prefentif, yakni mencegah anak agar tidak masuk dan terjerumus 

dalam kehidupan di jalanan. Dalam model ini tidak hanya anak-anak 

jalanan yang mendapatkan bimbingan, namun keluarga dan orangtua dari 

anak-anak jalanan juga mendapatkan bimbingan. Bimbingan yang 

diberikan kepada keluarga dan orang dari anak-anak jalanan tentang 

pengasuhan anak dan meningkatkan taraf hidup yang baik untuk anak 

dengan salah satunya memberikan pendidikan formal, pengisian waktu 

luang, dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. 

2.5.3. Faktor Penyebab Anak Jalanan  

Ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam 

kehidupan di jalanan, seperti : 
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a. Kesulitan keuangan keluarga atau kemiskinan, hal ini sangat seringkali 

memaksa anak-anak tersebut untuk mengambil inisiatif ikut mencari 

nafkah demi membantu orangtuanya memenuhi kehidupan keluarganya 

dan juga kehidupannya sendiri. 

b. Ketidakharmonisan rumah tangga orangtua, dalam faktor ini sering terjadi 

tindakan KDRT dalam keluarga. Sehingga anak-anak merasa tidak betah 

dan tidak nyaman berada di rumahnya sendiri karena sering mendengar 

orangtuanya bertengkar atau bahkan melihat tindakan pemukulan. 

Sehingga anak-anak tersebut memilih untuk keluar rumah dan tinggal di 

jalanan. Mereka merasa lebih nyaman dan tenang berada di jalanan. 

c. Masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orangtua, dalam 

faktor ini terjadi kesalahfahaman antara orangtua dengan anak. Sikap 

orangtua yang keras membuat anak merasa dikekang dan tidak bebas. 

Akhirnya anak-anak memilih untuk mencari kebebasannya di jalanan 

dengan teman-teman sebayanya ( Suyanto, 2003 ; 197) 

Namun menurut penjelasan Justika S. Baharsjah kebanyakan anak 

bekerja di jalanan bukanlah atas kemauan mereka sendiri, melainkan sekitar 60% 

di antaranya karena dipaksa oleh orangtuanya (Kompas, 26 Februari 1999). Anak-

anak yang lebih lama hidup di jalanan maka mereka akan lebih sulit untuk 

meninggalkan dunia dan kehidupan di jalanan, karena kegiatan mereka sehari-hari 

sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. 


