


Pasal 2

Hak cipta merupakan hak eksklusif  bagi pencipta atau pe-
megang hak cipta untuk mengumumkan atau memperban-
yak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu 
ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan per-
buatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau 
Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana pen-
jara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau 
denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan 
atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pida-
na penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Undang-undang Nomer 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta
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PENGANTAR

KONSELING BERBASIS 

SPIRITUAL ISLAM DI MULTI ERA
Prof. Dr Abdul Mujib, M.Ag. M.Si

Guru Besar Psikologi Islam 

Fakultas Psikologi UIN Syarif  Hidayatullah Jakarta

A. Iftitah

Memberi kata pengantar pada buku “Spektrum Konseling Islam” 
yang ditulis oleh Prof. Dr. Faizah binti Awad, M.Pd sema artinya 
dengan memotret keseluruh isi buku berikut perspektif  yang 
digunakan dalam penyajiannya untuk dianalisis ulang tentang posisi 
pendekatan yang ditawarkan. Buku ini memuat tentang dasar-
dasar konseling dalam perspektif  Islam, yang uraiannya diawali 
dengan problematika esensial dan referensial konseling Islam 
untuk kemudian dilanjutkan dengan pembahasan konsepsi dasar 
konseling Islam, mulai dari pengertian, tujuan, sejarah, kebutuhan 
akan konseling Islam, etika dalam konseling, prinsip dan azas 



6  -  Prof. Dr. Faizah binti Awan, M, Pd.

konseling, pendekatan konseling, teknik pemberian layanan, dan 
tentang konselornya. Melalui buku ini, akademisi dan praktisi 
konseling dapat menjadikan acuan dalam mengimplementasikan 
praktek-praktek konseling yang relevan dengan kondisi sosio-
psikologis masyarakat Indonesia, yang tentunya mayoritas 
beragama Islam. Dari situlah maka memungkinkan pengembangan 
teori-teori konseling akan terjadi.

Perkembangan ilmu konseling akhir-akhir ini begitu pesat, 
dengan menampilkan berbagai pendekatan dan mazhab. Berbagai 
inovasi dilakukan, baik melalui kajian dan penelitian akademisi 
maupun pengalaman para praktisi dari hasil penanganan terhadap 
berbagai klien. Namun hal itu tidak berarti menghentikan ijtihad 
kita dalam pengembangan ilmu konseling, karena bersamaan itu 
pula perkembangan kasus dan problem kemanusiaan jauh lebih 
kompleks, yang mungkin pemecahannya tidak dapat berpijak 
pada teori-teori lama yang selama ini telah digunakan.

Dalam implementasi ilmu konseling, sang konselor belum 
tamat menikmati hasil penyelesaian kasus-kasus yang menimpah 
kliennya, ternyata bermunculan kasus-kasus baru yang justru lebih 
dahsyat masalahnya katimbang kasus yang selama ini ditangani. 
Selain karena sang konselor tidak “tercipta” pada kerangka 
konteks keilmuan mutakhir, perubahan yang begitu cepat dengan 
berbagai situasi dan kondisi yang telah melampaui ruang dan 
waktunya. Sang konselor ibarat baru menapak ber-jalan dalam 
penyelesaian kasus, justru problem klien jauh melesat ber-lari, 
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karenanya sampai kapan pun “ilmu konaseling selalu dibutuhkan. 
Tentu saja hal itu perlu diimbangi dengan inovasi dan kreativitas 
jitu dalam menangani problem kekinian klien.

Apapun ilmu konseling yang dipergunakan, selama hanya 
menyentuh satu pendekatan, tanpa diintegrasikan dengan 
kekuatan-kekuatan pendekatan lain, seperti kekuatan spiritual-
religius, maka hasilnya belum memasuki penyelesaian secara 
substansial, karena masih menyisahkan jejak-jejak kerapuhan 
pada sisi terdalam diri klien. Apalagi masyarakat kita yang 
bercirikan religious, maka masalah yang muncul tidak terlepas dari 
persoalan religious, seperti rasa bersalah (guilty feeling) pada diri, 
masyarakat atau pada Tuhan. Inilah yang mendorong kita untuk 
mengkonstruksi ulang ilmu konseling dengan mendekatankan 
pada diskursus keislaman, atau paling tidak dengan local wisdom 
yang selama ini sudah berkembang di lingkungan kita, dan buku 
yang dihadapan anda kini memberi pengantar sekaligun pemantik 
menuju ke sana.

B. Problematika Manusia di Multi Era

Setidak-tidaknya terdapat empat era yang kini menjadi pijakan 
dalam pengembangan ilmu konseling, yaitu (1) era revolusi 
industry 4.0, bahkan di Jepang telah memasuki era revolusi 5.0, 
(2) era generasi Z yang kini mendominasi level masyarakat kita, 
(3) era bonus demografis yang menimpah bangsa Indonesia, dan 
(4) era pandemic Covid 19 (coronavirus disease-19) yang melanda 
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seluruh dunia.  

Pertama, era revolusi industri 4.0 merupakan era teknologi 
informasi dan komunikasi yang menggabungkan teknologi 
otomatis dengan teknologi cyber, memadukan teknologi yang 
mengurangi sekat-sekat antar dunia fisik, digital, dan biologi, 
melalui upaya mengintegrasikan dunia online dan lini produksi 
di industry dan meningkatnya interaksi, dan batas anatara mesin, 
manusia, dan sumber daya lainnya, sehingga menjadikan hidup 
lebih efektif  dan efesien. Revolusi industry 4.0 memilici cari: (1) 
Data Besar (big data), yang juga dikenal dengan istilah mahadata, 
yaitu data yang menggambarkan volume sangat besar, kompleks, 
dan melebihi proses daya tampung dari kovensi sistem database 
yang ada, baik terstruktur maupun tidak; (2) Pabrik Cerdas (smart 
factory), pabrik mampu bekerja otomatis dengan menggunakan 
teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, analitik, sehingga 
kegiatannya dapat berjalan secara otonom dengan kemampuan 
mengoreksi diri. Pabrik dapat mengkombinasikan teknologi 
produksi, informasi, dan komunikasi dengan mata rantai 
manufaktur; dan (3) Internet of  Things (IoT), yaitu menghubungkan 
perangkat apapun ke internet, yang mana perangkat mempunyai 
kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa 
membutuhkan interaksi manusia, sehingga mesin bekerja dan 
menyelesaikan masalah secara mandiri.

Revolusi industry 4.0 ternyata mengubah tatanan hidup dan 
kehidupan manusia, mendobrak status quo, yang disadarai atau 
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tidak, keberadaannya seperti dua sisi mata uang. Satu sisi membawa 
spektrum kehidupan yang lebih mudah dan berkembang, namun 
sisi yang lain membawa dehumanisasi, yang menghilangkan peran 
manusia, bahkan sisi terdalam diri manusia makin hilang. Erich 
Fromm menyatakan revolusi industry 4.0 bukan saja mengganti 
energi hidup dengan mesin, tetapi pikiran manusia pun diganti 
dengan mesin. Karenanya, Jepang yang telah mendakwakan diri 
memasuki revolusi industri 5.0 mengubah orientasi eranya dengan 
“new society” yang berfungsi untuk mengembalikan hubungan 
kemanusiaan yang lebih hakiki dan maknawi. 

Melalui revolusi industry 4.0, siapa pun kalau lapar tidak perlu 
berlama-lama belanja, memasak dan menghidangkan makanan 
untuk disantap, namun cukup go food atau go send makanan 
secara instan sudah datang. Sekalipun hal itu praktis, yang mungkin 
bermanfaat untuk efesiensi dan efektivitas hidup, namun ada 
sesuatu yang hilang dalam diri manusia, terutama dalam konteks 
keluarga dan hidup bermasyarakat. Sesungguhnya dalam keluarga 
ketika lapar lalu memasak kersama, tentunya hal itu secara 
tidak sengaja terjalin kebersamaan, interaksi dan komunikasi 
interpersonal, berbagi rasa, pengalaman bahkan berbagi canda. 
Kebuntuhan interaksi dan komunikasi yang selama ini terjadi 
menjadi cair. Apalagi ketika memasak itu disertai niat beribadah 
dengan penuh keikhlasan maka akan menghasilkan keberkahan, 
yang karenanya tidak saja menjaga pisik, psikis dan sosial bagi 
siapa pun yang makan, tetapi juga menjaga batin dan spiritualitas 
keluarga.



10  -  Prof. Dr. Faizah binti Awan, M, Pd.

Kedua,  era generasi Z yang lahir antara tahun 1995 sampai 
2015 dan saat ini berusia antara 6 sampai 26 tahun. Generasi Z 
merupakan peralihan dari generasi Y dengan pemanfaatan 
perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. 
Karakteristik yang unggul pada generasi ini dibanding dengan 
generasi sebelumnhya adalah berambisi untuk sukses; selalu 
percaya diri; kritis dalam memecahkan masalah dan dalam 
segala hal; memiliki kebiasaan multi-tasking yang dalam satu 
waktu bisa mengerjakan bersamaan (kerja sambal menikmati 
music, memantau keluarga bahkan melakukan olah raga); cara 
berpikiran yang terbuka, terutama dalam hal inovasi dan kreasi; 
cinta kebebasan yang kurang tertarik dengan belenggu birokrasi; 
menyukai yang detail dengan bantuan teknologi; keinginan 
mendapatkan pengakuan dan kehidupannya sangat tergantung 
digital dan teknologi informasi. Walau pun demikian, generasi Z 
juga memiliki karakteristik yang perlu diwaspadai, yaitu kecanduan 
internet, seperti bermain game, sehingga kalau generasi ini pandai 
sepak bola misalnya, itupun dalam artifisial mnelalui permainan 
game sepak bola, bukan bermain sepak bola sungguhan, belum 
lagi penggunaan internet untuk kepentingan negatif  seperti 
pornografi; sikap dan perilaku yang tidak bisa bilang tidak, karena 
semuanya serba mungkin terlaksana; kurang pengalaman dalam 
dunia kerja, sehingga kurang matang secara emosi, karena ia 
terbentuk sebagai pekerja yang instan (sekalipun produktivitasnya 
lebih tinggi dibanding dengan pekerja dengan cara manual); suka 
yang instan yang tak mau berbelit-belitu dan tidak loyal akibat 
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perubahan yang begitu cepat.

Generasi Z dikenal sebagai generasi yang cemerlang dalam 
bidang intelektuanya, walau disinyalir rendah dalam kecerdasan 
emosional, baik intrapersonal maupun interpersonal. Sebagai 
akibat dari karakteristik ini, ilustrasi praktisnya adalah ketika 
mereka berkumpul dalam suatu tempat, pisik dan casing dirinya 
berada dalam satu tempat, tetapi sesungguhnya perhatian, 
konsentrasi, bahkan jiwanya mengelana kemana-mana melalui 
gadget. Ternyata gadget bukan saja mendekatkan yang jauh, 
namun sekaligus juga menjauhkan yang dekat. Sekalipun Bersama 
namun masing-masing asyik dengan narsistiknya. Demikian juga, 
kalau mereka memiliki orang tua yang lumpuh, maka tindakannya 
adalah agar orang tua itu dimasukkan ke Panti Jompo, dengan 
pemikiran bahwa di panti ini semua keperluan dan pelayanan 
terhadap orang tua tercukupi dengan baik, bahkan lebih baik 
dibanding di rumah sendiri. Namun, apakah itu yang dikehendaki 
orang tua. Para orang tua sesungguhnya sangat mendambakan 
bisa kumpul bersama dengan anak cucunya, berbagi cerita, 
sekalipun ceritanya itu-itu saja yang menyebalkan cucu-cucunya. 
Para orang tua pada akhir hayatnya hanya merasakan keterasingan 
dan kesepian diri (loneliness) dalam kehidupan.

Ketiga, era bonus demografis adalah masa di mana penduduk 
usia produktif  (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia non 
produktif  (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari 
total jumlah penduduk Indonesia. Karena jumlah masyarakat 
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usia produktif  lebih banyak, maka banyak memiliki kesempatan 
kerja dan kesempatan untuk menjadi produktif, yang menjadikan 
kontribusi pertumbuhan ekonomi, peningkatan tabungan 
masyarakat dan sosial, sehingga meningkatkan kesejahteraan. 
Melalui pola pikir positif, yang didukung keunggulan daya saing 
(competitive advantage), era bonus demografis memang seharusnya 
mendatangkan multi kesejahteraan, baik kesejahteraan pisik, 
psikologis, pekerjaan, finansial/ekonomi, dan sosial. Namun 
kemampuan terbatas yang ditopang pola pikir pessimis, 
justru bonus demografis menjadikan persaingan tidak sehat, 
yang akhirnya menghasilkan gap dan benturan di lingkungan 
masyarakat. 

Keempat, era Covid 19 yang melanda di dunia melahirkan 
musibah global, yang tidak saja dirasakan bangsa Indonesia, 
namun seluruh bangsa dunia. Tentu saja hal itu mengakibatkan 
multi krisis yang berantai, mulai dari krisis Kesehatan, psikologis, 
ekonomi, sosial, politik sampai pada krisis agama. Kubler dan 
Ross 2005 bahkan mengemukakan lima sikap dalam tahapan 
penerimaan musibah, yaitu penyangkalan (denial), kemarahan 
(anger), tawar-menawar (bargaining), depresi (depression) dan 
penerimaan (acceptance). Dari tahapan itu, setidaknya pada semester 
pertama mulai ditetapkan physical distancing dan social distancing, 
sikap masyarakat kita, khususnya yang beragama Islam, masih 
dalam pusaran kemarahan dan tawar-menawar dalam menyikapi 
musibah.
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Covid 19 berimbas negatif  pada kehidupan keluarga. 
Permasalahan demi permasalahan muncul, dimulai dari masalah 
(1) pendidikan anak di rumah yang memerlukan pendampingan 
dalam proses pembelajaran sehari-hari, dari masalah penyediaan 
sarana elektronik sampai pada prosedur penggunaan; (2) 
pekerjaan dengan Work From Home (WFH) yang konon 
mengurangi pendapatan bulanan, bahkan dalam pekerjaan ini 
terjadi banyak PHK yang tentunya berdampak langsung pada 
(3) masalah ekonomi keluarga, yang mana kebutuhan makin 
tinggi sedang pendapatan mengurang bahkan berhenti total; (4) 
masalah sosial yang sulit berinteraksi langsung dengan skala besar, 
seperti berjamaah. Barbagai masalah tersebut merupakan faktor 
determinan dan menjadi alasan utama dalam perceraian. Kalau 
dalam unit terkecil dari masyarakat sudah bermasalah, tentu 
dalam skala yang lebih massif  kondisinya tidak akan jauh berbeda, 
sehingga menjadi masyarakat yang rapuh.

Bagai jam gandul, yang sebanding pantulan ke kiri dan ke 
kanan, baik durasi, tempo, maupun polanya. Begitu juga multi 
era yang kini melingkupi manusia, banyak sisi-sisi positif  yang 
membantu eksistensi manusia menuju harkat martabat yang 
sesungguhnya sebagai khalifah Allah di muka bumi, bahkan 
citranya mampu membuktikan suprioritasnya atas kesangsian 
malaikat tentang kapabilitasnya dalam pengelolaan alam semesta. 
Bahwa manusia melalui dinamika sejarahnya mampu mencetak 
film dan cerita romantic, futuristic dan mampu menyelesaikan 
berbagai problemnya, sungguh pun kondisi dan situasi yang 
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menyertai begitu kompleks di dalam multi era.

C. Coping Religius Islam sebagai Alternatif  Strategi 
Konseling

Sebagai cara penyelesaian masalah klien, banyak strategi yang 
dapat ditempuh untuk merajut kembali keutuhan dan ketahanan 
diri. Lazarus dan Folkman (1984) menawarkan strategi coping, 
yaitu kemampuan untuk menoleransi, meminimalkan risiko, dan 
menghadapi stres dengan efisien dalam hidup. Coping adalah 
usaha untuk menangani situasi yang penuh tekanan yang dihadapi 
agar menjadi lebih baik. Terdapat tiga kategori strategi coping, yakni 
strategi berasaskan masalah (problem-based), strategi berasaskan 
emosi diri (emotions-based), dan Coping yang tidak adaptif  (coping 
maladaptif).

Strategi berasaskan masalah (problems-based) adalah 
strategi untuk mengubah situasi yang dihadapi dengan cara 
mencari akar masalah dan mencari penyelesaiannya. Caranya: 
(1) Mengambil tindakan aktif  untuk mengatasi stresor (tidak 
bengong); (2) Merencanakan dengan berpikir dan bertindak 
untuk mengatasi stresor (tidak ngawur); (3) Latihan mengontrol 
atau mengendalikan diri dan menununggu saat yang tepat dalam 
bertindak (tidak tergesah-gesah atau jalan pintas); dan (4) Mencari 
dukungan sosial, dengan minta saran atau nasehat orang lain 

Strategi berasaskan emosi (emotions-based) adalah langkah 
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yang dilakukan dengan memulihkan perasaan dan emosi karena 
tidak mampu mengubah situasi atau situasi tersebut berada di 
luar kendali. Caranya: (1) Mencari simpati dan pengertian dari 
orang lain, agar ia merasa aman; (2) Berpikir positif  terhadap 
situasi yang menimbulkan stress; (3) Menolak sumber stress, yang 
menganggap sumber stress tidak nyata; (4) Menerima sumber 
stress dan dihadapi dengan ketegaran; (5) Lari ke agama (dengan 
mengatakan “inilah takdir Allah”; atau dicurahkan dengan doa 
dan zikir); (6) Optimis meraih sesuatu di masa depan; dan (7) 
Keunggulan dan harga diri.

Coping yang tidak adaptif  (coping maladaptif) karena 
tidak mendapatkan solusi apapun, kecuali sekedar kompensasi 
kekesalan. Caranya (1) Melepaskan kekesalan atau perasaan yang 
menimbulkan stress, seperti menendang bola, memukul sesuatu; 
(2) Mengurangi atau tidak lagi berusaha mencapai objek tertentu 
yang menjadi sumber stress; (3) Mengalihkan sumber stressi 
dengan berkhayal, tiduran, nonton TV, dan (4) Menganggap 
dirinya lemah, buruk dan tak berguna.

Dalam berbagai khazanah Islam banyak ditemukan resep-resep 
coping, baik berfokus pada masalah maupun pada emosi. Hukum 
Allah yang dititahkan pada manusia sesungguhnya merupakan 
kerangka acuan dalam coping berpusat pada masalah, baik 
terkait dengan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupu 
hidup berbangsa dan bernegara. Bahkan lebih simple dapat 
disimpulkan bahwa seluruh titah Allah kalau dilaksanakan pasti 
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akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) dan semua larangan-
Nya kalau dilanggar akan mendatangkan merusakan (madharat). 
Banyak umat mendapatkan manfaat dari menjalankan shalat, 
zakat, puasa, haji serta ibadah-ibadah sunnah lainnya, demikian 
juga banyak umat mendapatkan kerusakan apabila mengkonsumsi 
miras dan Napza, bunuh diri dan membunuh orang, berzina, 
mencuri atau merampok serta Tindakan destruptif  lainnya.

Demikian juga hal dengan strategi coping berpusat pada 
emosi banyak ditemukan dalam Islam. Anjuran untuk hidup 
sabar, syukur, qanaah, tawakkal, ikhlas, ridha dan berbagai 
perilaku batiniah lainnya merupakan strategi coping yang sangat 
efektif. Setiap masalah, kita sebagai khalifah Allah di muka bumi 
seharusnya mampu menyelesaikannya, namun karena berbagai 
hal yang menjadikan diri menjadikan kita tidak mampu keluar 
dari masalah tersebut, maka coping berpusat pada emosi dengan 
berbagai perilaku batiniah akan mensublimasinya. Misalnya, 
ketika pasangan suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk 
diikat dalam pernikahan. Kehidupan sehari-harinya bertengkar, 
dan saling menyalahkan pasangannya. Dalam kondisi ini maka 
terjadilah perceraian. Masing-masing berusaha untuk mencari 
sumber masalah yang menyebabkan perceraian. Ada yang 
menemukan masalah itu namun tidak mampu menyelesaikan, dan 
ada pula sama sekali tidak menemukan, apalagi menyelesaikannya, 
maka saat inilah coping berpusat pada emosi menjadi alternatif. 
Misalnya “ya sudah, saya harus bercerai, saya tawakkal pada 
Allah, mungkin Allah akan menggantikan pasangan lebih baik.” 
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Seandainya tidak ada konsep tawakkal, maka seseorang akan 
mengalami dua penderitaan, pertama karena perceraian dan yang 
kedua karena kondisi mental yang selalu resah. Firman Allah 
SWT:

 َوَعَسى أَْن تَْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُكْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َشْيئًا
ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم َل تَْعلَُموَن َوُهَو َشرٌّ لَُكْم َوللاَّ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal 
ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:216)

D. Spiritualitas Islam sebagai Basis Konseling yang 
Substantif

Istilah spirituality terkadang dipertukarkan dengan religiosity, 
terkadang juga dibedakan. Fetzer dalam “Multidimensional 
Measurement of  Religiousness/Spirituality for Use in Health” dan Hill 
dan Pargament (dalam Neff, 2008) menyamakan keduanya. 
Dengan penyamaan kedua istilah ini, indikator yang digunakan 
untuk mengukur religiosity dapat digunakan pula untuk indikator 
pengukuran spirituality, demikian juga sebaliknya. 

Berbeda Armstrong (dalam Neff, 2008) yang membedakan 



18  -  Prof. Dr. Faizah binti Awan, M, Pd.

keduanya. Perbedaan itu menurut Armastrong menyatakan bahwa 
religiusitas terkait dengan praktek dan kepercayaan, sementara 
spiritualitas menekankan pada hubungan transendental individu 
dengan Tuhan. Tidak semua pemilik spiritual secara otomatis 
penganut agama. Pencarian makna, tujuan, dan relasi hidup tidak 
semata-mata digali dari sistem kepercayaan pada agama formal. 
Pembedaan itu berimplikasi pada perbedaan indikator dalam 
pengukuran keduanya.

Lines (2006) dan Wilcox (1995) mengutip beberapa definisi 
tentang spirituality. Bucke menyebut spirituality dengan kesadaran 
kosmis (cosmic consciousness) yang meliputi cahaya yang kuat, 
ekstase, intuisi, cinta akan transenden, hilangnya rasa takut akan 
penderitaan, kesadaran akan spiritual tanpa materi, peningkatan 
kecerdasan dan kreativitas, rasa akan risalah wahyu serta energi 
baru dari Tuhan. Maslow menyebutnya dengan ke-berada-an 
kognisi (being cognition). Ouspensky menyebutnya dengan persepsi 
tentang sesuatu yang menakjubkan (the perception of  the miraculous). 
Fromm membatasinya dengan “untuk menjadi” bukan “untuk 
mempunyai”.

Swinton dan Pattison, 2001 (dalam Coyte, 2007) menggambarkan 
spirituality sebagai sesuatu pengarah manusia untuk memahami 
eksistensinya yang berhubungan dengan makna dan memberi arah 
dan arti bagi kehidupan individu. Spirituality juga dihubungkan 
dengan pencarian makna (meaning), tujuan (purpose), transendensi 
diri (self-transcending), pengetahuan (knowledge), kebermaknaan 
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(meaningful), hubungan relasi (relationships), cinta (love) dan perasaan 
tentang yang Suci (sense of  the holy), baik dengan atau tanpa sistem 
religius tertentu.

Paloutzian dan Park (2005) mengumpulkan beberapa definisi 
spirituality dan menyederhanakan dengan: (1) Merasakan 
kehadiran Tuhan dan respon manusia pada-Nya; (2) Pencarian 
akan eksistensi diri menuju kesadaran berdimensi transenden, 
terutama yang terkait dengan nilai, makna, kehormatan diri, 
hidup dan pertimbangan puncak; (3) Jalan hidup yang terkait 
dengan keimanan dan kehidupan sehari-hari serta cara individu 
berhubungan dengan kondisi puncaknya; (4) Dimensi transenden 
terkait pengalaman manusia, yang karenanya ditemukan momen 
di mana individu mempertanyakan makna dari keberadaan pribadi 
dan usaha menempatkan diri dalam kontek ontologi lebih luas.

Coyte (2007) menentukan lima aspek dalam spirituality, yaitu:

1. Makna (meaning)

Makna terkait dengan ontologi keberartian hidup; merasakan 
situasi hidup; dan mendapatkan arah eksistensinya. Makna 
(meaning). Menurut Pargament (dalam Fitzer, 2003), hal ini 
bertujuan mencari arti dan tujuan hidup, menyikapi atau merasakan 
situasi dan peristiwa hidup seperti menyikapi kesuksesan dan 
kegagalan walaupun tanpa mempersoalkan pertimbangan yang 
mendasarinya. Penemuan akan makna hidup yang menjadikan 
kesejahteraan dan kesehatan psikologis, karena individu telah 
menemukan eksistensi dirinya, baik secara personal, sosial 
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maupun spiritual.

Dalam Islam, Asal dan tujuan hidup manusia adalah dari dan 
untuk Allah (QS. al-Anam:166), sehingga keberartian kehidupan 
spiritual ketika diri diabdikan hanya untuk pada-Nya dengan 
penuh ketulusan (QS. Al-Dzariyah:56-57, Al-Bayyinah:5). 
Apapun bentuk hidup, baik berupa yang menyenangkan atau 
menyedihkan, selama masih bersabar dan kembali kepada-Nya, 
maka pancaran spiritualitasnya masih ada. (QS. Al-Baqarah: 154-
156, al-Mulk:2).

2. Nilai (value)

Nilai terkait dengan kepercayaan dan standar yang digunakan; 
menikmati yang berhubungan dengan kebenaran dan kecantikan 
dari pikiran dan perilaku. Menurut Idler (dalam Fitzer, 2003),Nilai 
terkait apa yang dijadikan acuan dalam diri, seperti seberapa 
penting spiritual dalam kehidupannya. Aspek ini juga terkait 
dengan standar yang digunakan individu sebagai norma untuk 
mengetahui kebenaran dan harga terhadap sesuatu, baik melalui 
pikiran maupun tindakan, seperti penggunaan norma “iman” 
dalam menilai sesuatu. Nilai ini terkadang sejalan dengan nilai 
umum yang digunakan oleh kebanyakan orang, tetapi terkadang 
nilai memiliki tempat yang khas. Nilai di sini juga membahas 
nilai-nilai puncak atau nilai akhir yang menjadi orientasi hidupnya 
kelak.

Dalam Islam, nilai seseorang dilihat dari usaha terbaiknya (QS. 
Al-Kahfi:7) dan kadar nilai yang dicapai sesuai dengan kapabilitas 
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dan kreativitas yang dilakukan (QS al-Najm:39-41). Manusia harus 
optimis dan memiliki perasangka baik pada apa yang ditetapkan 
oleh Allah terhadap nilai hidupnya sebagai sesuatu yang terbaik 
baginya (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah), karena Dia sumber 
kebenaran yang hakiki (QS. Al-Baqarah:147, Ali Imran: 60). Boleh 
jadi apa yang dicintai justru menjadi buruk dan apa yang dibenci 
akan menjadikan kebaikan di kemudian hari (QS. Al-Baqarah:216).

3. Transendental (transcendence)

Transenden adalah pengalaman dan penghargaan dari suatu 
dimensi di luar diri; menyadari keterbatasan diri agar berubah 
menjadi lebih baik. Transendensi menjadikan keimanan sebagai 
dasar dalam pengembangan perilaku dan menempatkan nilai-
nilai Islam sebagai acuan normatifnya. Transendensi berperan 
memberikan makna yang mengarahkan tujuan hidup manusia. 
Nilai-nilai transendental ketuhanan inilah yang akan membimbing 
manusia menuju nilai-nilai luhur kemanusiaan universal.

Maslow (dalam Wilcox, 1995) menjelaskan bahwa individu 
yang mengalami transendensi memiliki ciri-ciri: Merasakan 
pengalaman puncak (peak experiences) pada aspek kehidupan yang 
berharga; Berbicara dengan bahasa puitis, mistik dan prediktif; 
Mempersepsikan suci dalam melihat level kehidupan; Mengenal 
orang lain secara baik dan penuh keintiman; Peka terhadap 
keindahan dan kesucian; Pandangannya holistik dan sinergis dalam 
semua aspek; Mudah menyintai, menginspirasikan kekaguman 
dan penuh kesalehan; Cedas dan pikirannya penuh inovatif; 
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Mudah berdamai termasuk pada lawan; Bertindak melampaui ego 
dan altruisme.

Dalam Islam, transendensi terjadi karena adanya hubungan 
harmonis antara manusia dan Tuhan serta sesama manusia (QS. 
Ali Imran:103,112). Hubungan pada Tuhan dirangkai dalam 
ibadah (mahzhah), sedang hubungan kemanusiaan dirangkai 
dalam silaturahim (QS. Al-Dzariyat:56). Dengan usaha itu, Tuhan 
memberi imbalan terbaik untuk usaha hamba-Nya (QS. Al-
Nahl:97, Al-Baqarah:82, Al-Araf:42).

4. Keterhubungan (connecting)

Keterhubungan adalah relasi diri dengan orang lain dan pada 
Tuhan Zat Penguasa Alam. Relasi ini didasarkan atas ikatan 
yang penuh cinta, kesetiaan, komitmen, serta menjaga intensitas 
komunikasi. Dalam proses spirituality, koneksi ini tidak semata-
mata hubungan transaksional, tetapi adanya saling ketergantungan 
bahkan meleburkan dan identifikasi diri satu dengan yang lain, 
bahkan pada paham tertentu mencapai apa yang disebut dengan 
pantheisme (wihdah al-wujud).

Dalam Islam Tuhan memiliki hubungan sangat dekat dengan 
hamba-Nya melebihi dekatnya urat nadi (QS. Qaf:16), hanya 
karena kealpahan manusia kedekatan koneksitas ilahiyah itu 
menjadi terkikis. Cara Kedekatan manusia dengan Tuhan akan 
memperoleh apa yang diinginkannya. Tuhan akan koneksi 
yang sejati adalah dengan ibadah dan doa (QS. al-Baqarah:186, 
Ghafir:60, al-Araf:55, al-Araf:56). 
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5. Proses Menjadi (becoming)

Proses Menjadi: rangkaian hidup yang merefleksikan tuntutan 
dan pengalaman kehidupan; yang meliputi perasaan mengetahui 
“siapa jati diri” ini dan “bagaimana mengetahuinya.” Dalam 
proses menjadi selalu meyakini bahwa tidak ada apapun di dunia 
ini tetap kecuali perubahan atau proses menjadi. Proses menjadi 
berhubungan dengan suatu konsep ontologis yang spesifik dan 
dapat diturunkan dari agama. Dalam Islam, individu dianjurkan 
mengenal diri sendiri, termasuk persoalan yang dihadapinya (QS. 
Al-Dzariyah:20-12), karena pengenalan diri menghantarkan ke 
pemahaman eksistensi diri. Jati diri tidak dapat dipertukarkan 
dengan kenikmatan sesaat, melainkan harus mampu menembus 
wilayah transeden, seperti surga dan keridhaan Allah.

E. Ihtitam

Karena buku ini masih memuat informasi konseptual, maka 
perlu ditindaklanjuti dalam praktik-praktik konseling serta 
upaya-upaya penelitian empiris untuk memperkuat bangunan 
keilmuan konseling yang sudah dibangun. Boleh jadi konsep 
yang ditawarkan buku ini relevan dengan penyelesaian kasus yang 
ditangani, dan memang seharusnya demikian. Namun jika ternyata 
tidak kompatibel dengan penyelesaian kasus, maka peluang 
merevisi, melalui masukan-masukan praktisi dan akademisi akan 
memperkaya khazanah buku ini. Selamat Prof. Dr. Faizah binti 
Awad, M.Pd yang telah menyelesaikan buku ini.
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PENGANTAR EDITOR

MENJAWAB QUO VADIS 

KONSELING ISLAM
Oleh: Fawaid Abrari, S.Th.I, M.A

Kehadiran manusia dimuka bumi ini, bukan semata-mata 
benda hidup, yang berjalan hanya berdasarkan pada realitas 
dhahir saja, lebih dari itu semua manusia harus menemukan 
eksistensinya sebagai wakil Allah di muka bumi. Pembahasan 
manusia eksistensial inilah yang melatar belakangi lahirnya 
disiplin ilmu konseling. Istilah konsling sudah lumrah kita dengar 
dari berbagai referensi, buku-buku, artikel, dan yang lainnya, 
bahwa ada pihak konselor yang berusaha membantu orang lain 
menemukan eksistensinya. Akan tetapi masih jarang ditemukan 
buku yang membahas tentang konseling dalam konsep islam. 

Apakah itu konseling Islam? Apakah konseling Islam 
memiliki konsep-konsep, dasar-dasar dan metode konseling yang 
bernafaskan Islam. Sebenarnya, Seminar nasinonal Bimbingan 
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dan Konseling Islam I pada tanggal 15-16 Mei 1985, telah member 
jawaban yang komplit terkait persoalan-persoalan dan kedudukan 
mengenai konsep konseling dalam perspeltif  islam. dari seminar 
tersebut diperoleh rumusan bahwa konseling Islam adalah suatu 
proses dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan 
mendasarkan pada ajaran Islam, untuk membantu individu yang 
mempunyai masalah guna mencapai kebahagiaan dunia dan 
akhirat. Namun demikian, masih jarang ditemukan referensi 
dalam bentuk buku, sebagai bacaan dan referensi akademis yang 
baik.

Keterbatasan referensial inilah yang menjadikan buku ini 
sangat penting untuk dibaca, setidaknya sebagai pengantar awal 
untuk memahami dan memberi jawaban-jawaban terkait dengan 
persoalan-persoalan personal manusia beragama, dan prinsip 
konseling dalam konsep islam itu sendiri. Spektrum Konseling 
Islam layak menjadi salah satu pilihan bacaan untuk menambah 
wawasan akademis terkait konsep konseling islam secara 
komprehensif.

Disiplin pengetahuan ini menjadi salah satu diskursus keilmuan 
yang sedang gencar diperbincangkan oleh banyak ilmuwan-
ilmuwan muslim, khususnya di Indonesia. Konseling islam 
adalah proses pemberian bantuan kepada seorang individu untuk 
menemukan eksistensinya dan menyadari kembali tugas-tugas 
kemanusiannya sebagai makhluk Allah. Tentu saja, eksistensi ini 
bermuara pada keselarasannya dalam menjalani petunjuk dan 
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ketentuan Allah, dalam prinsip Agama Islam. 

Dalam catatan akademik, konsling islam pernah mengalami 
tarik ulur untuk mengelompokkan kajian ini dalam bidang 
tertentu. Sebut saja Kalangan psikolog, kelompok ini pernah  
mengklaim konseling sebagai bentuk kerja atau aplikasi psikologi, 
karena beberapa instrumen yang telah berhasil diciptakan dan 
sangat berguna sebagai assesment masalah perilaku. Hal ini, oleh 
Psikolog diproteksi keras sebagai larangan terhadap pihak lain 
yang ingin menggunakan instrumen ciptaannya, kecuali dengan 
meminta izin terlebih dahulu.

Kalangan psikolog sebenarnya belum tuntas membahas hal-
hal yang berkaitan dengan konseling. Dalam catatan Djamaludin, 
disebutkan setidaknya ada tiga aliran psikologi modern yang 
banyak melakukan kajian kritis sebagai psikologi modernitas, 
yaitu psikoanalisis, behaviorisme dan humanistik. Menurut 
Djamaludin, teori Freud yang mengungkapkan bahwa satu-
satunya hal yang mendorong kehidupan manusia adalah id (libido 
seksualitas), teori ini merupakan teori yang mendapat tantangan 
keras dari berbagai kalangan cendikiawan. Teori ini dianggap 
terlampau menyederhanakan kompleksitas dorongan hidup yang 
ada dalam diri manusia. Dorongan hidup manusia bukan hanya 
seks, dan tidak mampu menjelaskan dorongan lainnya termasuk 
dorongan yang dimiliki muslim untuk mendapatkan ridha dari 
Allah SWT. Kritik Ancok kepada aliran psikologi behavioris, 
aliran ini terlalu mengingkari potensi alami manusia, terlalu 
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deterministik dan mereduksi manusia. Aliran ini tidak memiliki 
jiwa, tidak memiliki kemauan dan kebebasan untuk menentukan 
tingkah lakunya sendiri. Sedangkan kritiknya terhadap humanistik, 
walau humanistik dianggap memiliki banyak keunggulan dan 
lebih dekat dengan Islam tetapi celah kelemahannya bukan 
tidak ada. Pandangan humanistik terlalu optimistik terhadap 
upaya pengembangan sumber daya manusia, sehingga manusia 
dipandang sebagai penentu tunggal yang mampu melakukan play 
of  God (peran tuhan).1

Berbeda dari di atas, pandangan dunia pendidikan, pernah 
juga melakukan klaim atas disipilin ilmu konseling sebagai pihak 
yang paling berguna sebagai pelayan konseling. Para cendikiawan 
mencoba menilik hal ini berdasar pada fakta sejarahnya bahwa 
secara emperik konseling bekembang dalam dunia pendidikan 
sudah sejak awl abad 20an, dan di Indonesia sekitar tahun 1975, 
dan pada tahun 1970an disipilin ini sudah digunakan didalam 
kurikulum-kurikulum sekolah menengah. 2 

Tidak hanya sampai disini saja, problem mengenai konsling 
dalam perspektif  islam masih menuai banyak kontroversi 
fundamental. Permasalahan lain misalnya, tentang konseling 
Islam sebagai fenomena keilmuan, berkait dengan objek studi 
keilmuan baik objek material maupun objek formal. Dalam 
kajian filsafat ilmu, sebuah pengetahuan dikatakan sebagai ilmu 
1.   Lihat tulisan, Ancok, Djamaludin. 2005. Psikologi Islami, Solusi Islam atas Problemprob-

lem Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 64-67.
2.   Mubarok, Achmad. 2000. al-Irsyad an-Nafsy, Konseling Agama Teori dan Kasus. Jakarta: 

PT. Bina Rena Pariwara. Hlm 70.
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jika pengetahuan itu memiliki objek studi yang jelas, terutama 
objek formal, karena kejelasan objek ini menjadi identitas dan ciri 
pembeda antara satu ilmu dengan ilmu lain.3 

Persoalan dan tarik ulur diatas sebenarnya bisa terselesaikan 
dengan cara pandang seseorang dalam melihat fenomena aktivitas 
konseling Islam atau dikenal dengan paradigma. Cara pandang 
seseorang tentu akan mampu menyelesaikan persoalan fleksibilitas 
yang terjadi. Perbedaan atau irisan ketiganya sangat tipis, tinggal 
kompromi atau saling pengertian sesuai dengan kebutuhan. 

Terlepas dari persoalan-persoalan diatas, mari kita spesifikkan 
pembahasan ini pada kontribusi rasional yang diberikan oleh 
pemikir dengan basis keilmuan dengan prinsip-prinsip islam. 
Bantuan spiritualitas islam,  berfokus pada orientasi penguatan 
dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai ibadah kepada Allah. 
Nilai moral yang dimaksudkan adalah seperti kejujuran, amanah, 
kesetiaan, keadilan, komitmen, kasih sayang, kebersamaan, 
keshabaran, dan keharmonisan. fokus orientasi lainnya adalah 
penguatan nilai ibadah makhdhah, keikhlasan, dan keistiqamahan. 
bantuan spiritual ini dimaksudkan agar mampu memberikan 
penguatan nilai moral dan ibadah pada diri seseorang. Tentu 
saja disini, dibutuhkan penjelasan rasional berkaitan dengan 
keutamaan dan manfaat berpegang teguh dan mengamalkan nilai-
nilai moral dan kualitas peribadahan dalam Islam. 

Menurut Achmad Mubarok, upaya melakukan penguatan 
3.   Bisri, Cik Hasan. 1994. Pengembangan Wilayah dan Metode Penelitian Dakwah. Bandung: 

KP. Hadid. Hlm. 6
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daya psikologis dalam konsep Islam, tiada lain adalah dengan 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Iman dan takwa memiliki 
korelasi yang erat dengan penguatan daya psikologis Islam seperti 
kesabaran, kepasrahan dan kepasrahan dan kesungguhan. Semakin 
kuat keimanan seseorang kepada tuhannya maka semakin bagus 
keshabaran yang dimilikinya. Seseorang akan mampu menahan 
segala keinginannya, mengurangi desakan-desakan biologisnya 
karena demi meraih ridha dan cinta kepada Allah SWT.4

Jika melihat orientasi pemahaman kontemporer mengenai 
konseling islam, maka terminologi kontemporer tampak lebih 
spesifik kepada layanan perbantuan atau asistensi. Dalam catatan 
Arifin Fokus utama kegiatan internalisi dan transmisi ajaran Islam 
mencakup berbagai hal, yakni bin-nafsi, zikrullah, doa, wiqayat an-
nafs, tazkiyyat al-nafs, shalat, puasa, talim, taujih, mauizhah, nasihah dan 
isytisyfa.5 maka dalam konseling kontemporer, keberadaan istilah-
istilah yang disebutkan tersebut dapat menjadi metode dalam 
pelaksanaan konseling islam. Konsep tersebut menawarkan jalan 
lintas menuju pemahaman diri dalam menemukan eksistensi 
kemanusiaannya.

Jika melihat dari berbagai ulasan diatas, tentu bisa dibayangkan 
bagaimana kompleksitas disiplin keilmuan konseling dalam 
persepktif  islam. Berbagai pandangan bermunculuan, berbagai 
paradigma dibangun berdasarkan disiplinnya masing-masing. Tarik 
ulur pemikiran yang sebenarnya juga memiliki celahnya masing-

4.    Op.Cit. Mubarok, Achmad. al-Irsyad an-Nafsy, Konseling Agama Teori dan Kasus. Hlm 5.
5.    Arifin, Isep Zainal. 2009. Bimbingan Penyuluhan Islam. Jakarta: CV. Rajawali Pres. Hlm 3.
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masing untuk terus mengembangkan konseling islam, tidak juga 
kuncul menemukan titik kuncinya sebagai referensi akademis 
yang komprehensif. Sebut saja, Pendidikan yang memandang 
konseling sebagai perangkat teknik dalam pendidikan, tugas 
seorang guru, sebuah layanan bagi pengembangan potensi anak 
didik baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal dan 
informal. Atau juga psikologi yang memandang konseling sebagai 
bentuk aplikasi dari psikologi yang dihasilkan setelah melakukan 
penelitian mendalam tentang jiwa manusia. Maka, buku spektrum 
konseling islam ini, yang saat ini berada dihadapan anda para 
pembaca, Barangkali dengan mengedepankan kearifan, dan 
didasarkan pada kebutuhan ril manusia modern, layak dan patut 
menjadi pilihan bacaan penting, sebegai referensi akademis yang 
sangat baik dan komprehensif.
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PENGANTAR PENULIS

Assalamualaikum Warhmatullah Wabarokatuh.

Bismillah, Alhamdulillah wa syukkurillah, berkat rahmad, 
hidayah dan karunia Allah, ditengah kesibukan dan tugas saya 
sebagai petugas akademik, saya berhasil menyuguhkan satu 
tulisan akademik sebagai tambahan referensi  bagi penggiat ilmu 
konseling islam. Ibarat mendaki gunung, saya berada pada pilihan 
antara berhenti karena amunisi yang menipis, atau melanjutkan 
perjalanan tetapi dengan batu-batu kesibukan dan gundukan tugas 
yang teramat berat. Akhirnya demi sebuah pengabdian terhadap 
disiplin keilmuan yang saya geluti, dan demi menyumbangkan satu 
referensi sebagai tambahan wawasan, maka saya menuntaskan 
perjalanan kepenulisan saya, yang akhirnya buku dengan judul 
“Spektrum Konseling Islam” ini, barada di hadapan saudara 
pembaca yang budiman.

Dalam buku ini, saya merumuskan berbagai hal yang sulit, yang 
sangat sulit saya temukan referensinya, tentang konsep konseling 
islam, yang mana pembahasan ini masih jarang ditulis dalam 
bentuk buku. Tentu saja Praktik konseling dalam Islam memang 
bukan bukanlah hal baru, praktik tentang konseling sebenarnya 
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sudah ada bersamaan dengan diturunkannya ajaran Islam kepada 
Rasulullah SAW. Ketika itu konseling merupakan bentuk cara 
dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Praktik-praktik Nabi 
menjadi problem solving yang dihadapi oleh para sahabat pada 
masa itu, yang dapat dicatat sebagai suatu interaksi lagsung antara 
konselor dengan konseli, baik secara kelompok (halaqah ad-dars al-
ammah) maupun secara individual (Halaqoh munfaridiyyah)

Buku “Spektrum Konseling Islam”, hemat saya hanya 
mencoba merumuskan beberapa referensi yang sebelumnya 
tidak komprehensif. Saya membangun kembali keilmuan-
keilmuan tentang konseling islam yang masih berceceran, dalam 
bentuk buku dengan kembali melihat dengan teliti mengenia 
koherensi-koherensi yang ada didalamnya. Tentu saja, konseling 
ketika dikaitkan dan dipandang dengan kacamata islam, 
bukan sesuatu yang mudah. Namun, saya berkeyakinan bahwa 
Islam adalah agama ilmu,  yang menjunjung tinggi nilai ilmu 
pengetahuan, mengajarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan 
untuk menghantarkan manusia ke tingkat kecerdasan. Islam juga 
merupakan agama cahaya, dalam arti dengan petunjuk-petunjuk 
dan isyarat-isyarat ilmiah yang diajarkan, ia akan menjadi pedoman 
bagi manusia untuk merambah jalan yang baik dan menemukan 
eksistensi kemanusiaannya.

Harapan saya, semoga buku ini menjadi tambahan referensi 
dan pembuka jalan pemikiran bagi para penggiat konseling islam, 
yang kemudian hari dapat dikembangkan dengan baik, dengan 
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lahirnya karya-karya lain yang lebih baik dan komprehensif. Tentu 
saja, buku ini bukanlah buku yang sangat sempurna, dengan 
demikian, maka kritik akademis masih selalu saya harapkan, tentu 
saja dalam nuansa yang konstruktif. 

Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak, yang 
tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga terimakasih kepada 
para pembaca yang budiman. Buku yang ada dihadapan anda saat 
ini adalah buku yang menuntut anda untuk terus berfikir kritis dan 
ikut andil dalam mengembangkan kegiatan akademik, khususnya 
dalam bidang disiplin ilmu pengetahuan tentang konseling dalam 
perspektif  islam.

Wassalamualaiku Warahmatullah Wabarokatuh 
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BAB I

PROBLEMATIKA ESENSIAL DAN 
REFERENSIAL KONSELING ISLAM

PENDAHULUAN

Keterbatasan referensi yang membahas tentang Bimbingan 
Konseling masih menjadi keluhan para pembaca dan pegiat 
yang menggeluti bidang ini, terutama mahasiswa yang memilih 
program studi Bimbingan Konseling. Demikian pula Bimbingan 
Konseling/Penyuluhan Islam yang menjadi salah satu program 
Studi di beberapa Perguruan Tinggi Kegamaan Islam Negeri 
(PTKIN), baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  maupun 
Universitas Islam Negeri (UIN), itulah yang mendasari tulisan ini.  

Bimbingan Konseling menjadi rumpun keilmuan yang penting, 
seiring dengan menurunnya kadar kualitas emosional manusia. 
Bimbingan dan Konseling telah menjadi program studi yang 
mandiri yang tersebar di banyak PTKIN di seluruh Indonesia. 
Dengan kebutuhan akan akses bacaan, Bimbingan Konseling, 
khususnya yang bernuansa Islam, menjadi tanggung jawab moral 
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bagi penulis untuk menelurkan buku rujukan sederhana ini.     

Bimbingan Konseling diartikan sebagai suatu bantuan yang 
diberikan oleh seseorang (konselor) kepada orang lain (klien/
konseli) yang memiliki masalah psikis dan sosial. Bantuan ini 
diharapkan dapat memecahkan masalah klien agar ia dapat 
memahami dirinya, mengarahkan dirinya sesuai dengan 
kemampuan dan potensinya sehingga mencapai penyesuaian diri 
di tengah-tengah masyarakat.6

Kehidupan di masa kini telah jauh mengalami perubahan seiring 
dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak 
dari perubahan itu tidak terasa telah merasuk pada berbagai 
sendi terutama spritual dan moral.7  Untuk mengimbangi arus 
dan dampak dari perubahan itu dibutuhkan acuan bimbingan. 
Baik bimbingan yang bersumber dari Sang Pencipta, Allah SWT, 
yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis maupun dari produksi 
intelektual manusia sebagai hasil peradaban manusia seperti karya 
yang monumental, ilmu yang berdiri sendiri, dalam hal ini ilmu 
Bimbingan Konseling.         

Secara historis, Bimbingan Konseling muncul pada tahun 1908 
di Amerika Serikat yang populasi penduduknya mayoritas non-
muslim. Lahirnya bidang keilmuan ini ditandai dengan berdirinya 
Vocational Bureau pada tahun 1908 yang digagas oleh Frank 
Parsons. Ilmu Bimbingan Konseling telah menjadi konstruksi 

6  Hasyim, Farid & Mulyono, Muhammad, Bimbingan & Konseling Religius (Yogyakarta, 
Ar-Ruzz Media, 2010) hlm 37.   

7  Ahmad Mahmud Shubhi, Filsafat Etika (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 8.  
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bagi penguatan sisi emosional manusia. Meskipun berasal dari 
barat, setelah dicermati secara seksama, banyak ayat Al-Quran dan 
Hadis memiliki titik singgung dengan konsep dasar Bimbingan 
Konseling. Dengan kata lain, ilmu ini senyawa dengan kandungan 
ajaran agama Islam yang telah dianut oleh pemeluknya berabad-
abad yang lampau.

Di Islam sendiri, Bimbingan Konseling memang tidak secara 
eksplisit diterangkan dalam rumusan keilmuannya. Tetapi, 
khazanah intelektual Islam mengenai Bimbingan Konseling cukup 
kaya dan perlu direproduksi ke permukaan, sebagai sumbangsih 
keilmuan Islam untuk peradaban manusia. Tidak berlebihan, 
jika kita meninjau kembali narasi-narasi teks dalam al-Quran 
dan Hadis untuk kita jadikan pedoman dalam pengembangan 
keilmuan Bimbingan Konseling yang bernuansa Islami.     

Teori-teori Bimbingan Konseling yang dikaji dan dirumuskan 
oleh para pakar, banyak dikonstruksi dengan landasan psikologi. 
Pada umumnya setiap teori menyorot tentang hakikat manusia 
dan kepribadian ternyata relevan dengan paradigma ajaran Islam 
yang membahas manusia dari buaian sampai liang lahat, bahkan 
kehidupan setelah di dunia ini. Meskipun tidak sepenuhnya 
relevan, tetapi setidaknya Bimbingan Konseling sebagai bagian 
dari kompetensi paling dasar dari psikologi menjadi penting untuk 
ditelaah sebagai basis paradigmatik-praktis dalam kehidupan 
manusia.    

Seiring dengan itu, manusia cukup sulit mengetahui dan 
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memahami dirinya sendiri. Padahal manusia perlu memahami 
dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya. Dengan mengenal dirinya 
manusia akan mampu bertindak dengan tepat sesuai dengan 
kemampuan yang ada padanya. Tetapi, kebanyakan manusia 
tidak dapat memiliki kemampuan ini. Untuk itu, ilmu bimbingan 
dan konseling menjadi penting untuk dipelajari sebagai bekal 
merevitalisasi diri. 

Baik di tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi 
umum maupun berbasis Islam, dibutuhkan wadah yang konsen 
untuk persoalan konseling, yang diperuntukkan kepada para 
peserta didik maupun mahasiswa. Karena realitas manusia itu 
begitu kompleks, sehingga kebutuhan akan Bimbingan Konseling 
menjadi suatu keniscayaan. Hal ini turut berkelindan dengan 
kemajuan suatu Negara/masyarakat. Semakin maju sumber daya 
manusia di masyarakat maka akan semakin kompleks persoalan 
yang akan dihadapinya.  

Bimbingan Konseling merupakan suatu komponen integral 
yang tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan.8 Bimbingan 
Konseling merupakan media pelengkap bagi semua sektor 
pendidikan, baik formal, non formal, bahkan informal. Bimbingan 
Konseling berfungsi untuk membantu agar proses pendidikan 
berjalan dengan efisien dan efektif. Dengan Bimbingan konseling 
berbasis Islam, mahasiswa akan terbantu dalam mereproduksi 
keilmuan islam yang kaya.

8.   Hal ini bisa dilihat dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
Nasional.  
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Di era kontemporer ini, sebagai bagian dari intelektual muslim, 
kita perlu “memasak sendiri” khazanah keilmuan Islam. Kita 
jangan hanya berbangga diri dengan mengutip para pemikir dari 
barat dan “jajan pemikiran” dari mereka, padahal di Islam sendiri 
khazanah keilmuannya begitu luas, seperti Al-Ghazali, Al-Kindi, 
Al-Farabi dan lain sebagainya.          

Di ranah siswa maupun mahasiswa, banyak ditemukan individu 
yang mengalami alienasi karena faktor lingkungan yang tidak 
mendukung bagi proses tumbuh kembangnya. Mereka seringkali 
mengalami depresi disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang 
mendukung, sehingga banyak hal-hal negatif  yang kemudian 
muncul akibat dari pengaruh lingkungan tersebut. Di ranah inilah 
ilmu Bimbingan Konseling menemukan momentumnya. 

Ilmu Bimbingan dan Konseling saat ini sangat dibutuhkan 
di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
semakin pesat. Semakin membuat manusia kebingungan dalam 
menjalani rutinitas hidupnya. Menurut penelitian dari World 
Health Organization tahun 2017, depresi menjadi penyebab utama 
masalah kesehatan dan ketidakmampuan mental di seluruh dunia. 
Ada sekitar 300 juta orang menderita penyakit mental, angka yang 
cukup besar dalam masalah konseling. 

Jika kita peras kitab suci Al-Quran dan Hadits Nabi 
Muhammad Saw, banyak ayat yang secara kontekstual 
menguatkan dan menganjurkan manusia untuk mengkonseling 
diri. Karena sejatinya manusia membutuhkan arahan dan 
bimbingan dalam setiap relung hidupnya. Manusia sejatinya 
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adalah makhluk sosial, yang membutuhkan peran dan bantuan 
manusia lainnya. Uraian tersebut mengilustrasikan betapa hari 
ini seseorang semakin membutuhkan peran individu lain untuk 
mendengarkan persoalan-persoalan hal ikhwal mereka. Dan pada 
dasarnya aktivitas menyampaikan permasalahan dan memberi 
respon dalam kegiatan konseling, keduanya bersifat simbiosis-
mutualisme, saling memberikan manfaat dan membantu untuk 
membuat kehidupan individu yang lain menjadi lebih baik.

Untuk itu meramu sebuah buku panduan praktis yang bisa 
digunakan sebagai acuan baik secara teoritik dan praktik, terlebih 
dengan pendekatan islam, sangat penting untuk diadakan. 
Karena pada dasarnya nilai-nilai islam bisa menjadi jawaban atas 
setiap persoalan manusia, termasuk persoalan konseling, masih 
banyak sekali dan perlu digali agar nilai-nilai tersebut dapat 
diimplementasikan secara kongkrit serta menjadi pandangan 
hidup yang ideal bagi individu muslim khususnya, dan seluruh 
masyarakat di muka bumi pada umumnya. 

Lahirnya buku ini merupakan sebuah upaya dalam 
meningkatkan kualitas kecerdasan pengguna, baik individu, 
lembaga, maupun mahasiswa Perguruan Tinggi pada khususnya 
dalam memahami dan menguasi khazanah konseling islam dari 
pendekatan toeri maupun praktik. Di samping itu, pendekatan 
melalui nilai-nilai islam juga diharapkan dapat menjadi angin segar 
bagi pengembangan keilmuan berbasis islam serta membumikan 
nilai-nilai islam yang rahmatan lil alamin dan sesuai dengan 
perkembangan zaman.
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BAB II

MISKONSEPSI

Jika ditarik lebih spesifik, setidaknya ada tiga miskonsepsi 
yang perlu difahami kaitannya dengan pembahasan konseling 
islam, yaitu miskonsepsi bimbingan konseling, miskonsepsi 
pendidikan, dan miskonsepsi agama. Dalam agama, sering kita 
temukan seseorang mengalami miskonsepsi terhadap konsep 
radikal atau kafir. Di dunia konseling juga sering ditemukan 
miskonsepsi dalam penerapan sistem dan mekanisme, atau bahkan 
miskonsepsi dalam ranah khazanah keilmuan konseling. Dan 
tentu miskonsepsi dalam bidang bimbingan konseling maupun 
agama, keduanya merupakan syarat fundamental dalam dunia 
konseling islam, sehingga miskonsepsi yang lahir dari keduanya 
dapat mempengaruhi corak dan mutu Pendidikan di Indonesia. 
Untuk itu kriteria dan tanda-tanda miskonsepsi perlu dipahami 
secara benar, baik secara teoritik maupun praktik.

Menurut Suwarto yang juga dikutip oleh Dwi Septiana dkk, 
mengatakan bahwa miskonsepsi yang  kompleks pada gilirannya 
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dapat menggangu pembentukan konsep ilmiah pada struktur 
kognitif  siswa maupun mahasiswa. Oleh karena itu, guru 
hendaknya memperhatikan konsepsi awal yang dibawa siswa 
sebelum memberikan konsep yang baru, karena setiap siswa 
memiliki konsepsi yang berbeda berdasarkan pengalaman mereka 
sebelumnya. Selain itu, miskonsepsi perlu dideteksi sehingga guru 
dapat menentukan pembelajaran remidiasi yang harus dilakukan.9

A. Apa itu Miskonsepsi?

Secara lughawi/bahasa miskonsepsi adalah “Peniadaan”. Makna 
ini jika kita hubungkan dengan ketauhidan dalam ajaran Islam 
“Peniadaan” sama dengan “Laa Ilaaha Illah” yakni meniadakan 
Tuhan Sang Pemilik Semesta Alam.

Sedangkan menurut istilah ialah “kesalahfahaman” atau 
kesalah-pengertian masyarakat tentang konsep dan makna 
Bimbingan Konseling (selanjutnya disebut BK). Dalam 
implementasinya, cukup banyak layanan Bimbingan Konseling 
yang menyalahi prosedur oleh para tenaga pembimbing di 
sekolah. Kesalahafahaman tersebut hingga saat ini masih terasa 
hampir di semua tingkatan, baik masyarakat secara umum maupun 
akademisi.

9  Ibid.
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B. Penyebab Terjadinya Miskonsepsi

Menurut Gabel sebagaimana dikutip oleh Dwi Septiana dkk, 
miskonsepsi dapat terjadi akibat pengamatan fenomena alam yang 
dipahami menggunakan perasaan dan konsep yang diajarkan tidak 
sesuai dengan perkembangan mental siswa. Penyebab pertama 
adalah guru yang tidak menyadari prakonsepsi yang dimiliki 
oleh siswa. Kedua, metode evaluasi yang biasa digunakan oleh 
guru gagal untuk menguji konsep yang dimiliki oleh siswa yang 
ternyata menunjukkan jawaban yang salah. Ketiga, pada umumnya 
guru tidak kritis terhadap jawaban siswa yang menunjukkan 
prakonsepsi yang keliru. Senada dengan pandangan ini, secara 
umum miskonsepsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 
seperti dari kemampuan siswa, guru, buku teks, cara mengajar dan 
beberapa konteks tertentu yang berasal dari kehidupan siswa.10 

Berdasarkan hasil pencermatan, yaitu sejak penulis menggeluti 
Bimbingan Konseling sampai kini, masih ditemukan sebagian 
masyarakat yang berpersepsi keliru (untuk tidak mengatakan 
salah) tentang BK, berdasarkan indikator-indikator yang tampak 
secara kasat mata, di lapangan misalnya, tidak jarang mahasiswa 
yang berpendapat bahwa Bimbingan Konseling hanya untuk 
mahasiswa yang bermasalah.

Demikian pula pelaksanaan Bimbingan Konseling di lembaga 
pendidikan belum berjalan dengan baik dan benar. Belum 

10. Dwi Septiana, dkk, “Identifikasi Miskonsepsi Siswa Pada Konsep Archaebacteria 
Dan Eubacteria Menggunakan Two-Tier Multiple Choice,” Edusains, Vol. VI No. 
02 (2014), hlm. 192. 
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memprioritaskan sistem operasional prosedur (SOP), tak dapat 
disangkal masih banyak praktisi Bimbingan Konseling (guru-guru 
BK) yang melaksanakan pelayanan konseling dengan memberikan 
hukuman secara fisik bagi siswa/klien ketika melakukan 
pelanggaran di sekolah. 

Jika ditelusuri lebih dalam, fenomena tersebut sudah menjadi 
kebiasaan yang salah mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai 
SMU/SMK di beberapa Provinsi. Sebut saja data yang tercatat 
pada kasus kriminal terhadap siswa, seperti memukul, menampar, 
mencubit, dan lain sebagainya, sebagai konsekuensi atas perilaku 
siswa yang melakukan pelanggaran seperti merokok, tidak 
mengkuti upacara atau apel pagi, tidak menyelesaikan tugas, 
dan lain-lain, maka dalam implementasi konseling yang benar 
sebaiknya bukan hukuman fisik yang diberikan kepada siswa, 
melainkan hukuman yang bersifat psikologis. 

Kasus kekerasan terhadap anak selama 7 tahun terakhir semakin 
meningkat, berdasarkan laporan pengaduan kepada KPAI jumlah 
korban dan pelaku kekerasan usia anak mencapai 28.284 orang 
dengan jumlah korban dan pelaku berjenis kelamin laki-laki. 
Sebagaimana menurut Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati, hal 
itu mengkonfirmasi berbagai temuan kementerian dan lembaga 
bahwa anak laki-laki memiliki kerentanan yang tinggi, baik sebagai 
pelaku maupun korban. Pada tahun 2017, anak laki-laki sebanyak 
1.234 atau 54 persen dan anak perempuan sebanyak 1064 (46 
persen) sebagai korban dan pelaku.11 
11. https://www.kpai.go.id/berita/catatan-akhir-tahun-kpai-meneropong-persoa-
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Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan 
dalam pemberdayaan anak sehingga seringkali terjadi berbagai 
miskonsepsi yang dilakukan oleh para konselor (dalam hal ini guru) 
kepada para siswa. Seharusnya ini tidak perlu terjadi dan menurut  
hemat penulis ini merupakan rangkaian dari miskonsepsi.

Munandir dalam bukunya yang berujudul Ensiklopedia 
Pendidikan menetapkan sepuluh macam miskonsepsi tentang 
Bimbingan Konseling.

1. Konselor bertugas untuk menangani siswa yang “Nakal”, 
“pelanggar disiplin” yang harus ditindaki dengan cara 
menghukum (menyetrap).

2. Program layanan bimbingan hanya ditujukan bagi siswa yang 
bermasalah

3. Penanganan siswa yang mengalami masalahn itu urusan 
konselor

4. Bantuan bimbingan dan konseling itu berupa nasehat atau 
petunjuk atau pengarahan.

5. Penyuluhan diartikan sama dengan bidang-bidang lain seperti 
penyuluhan hukum, keluarga berencana, pertanian dan lain 
lain.

6. Bimbingan konseling dapat berhasil apabila dilaksanakan oleh 
petugas “sudah berumur” alias lanjut usia.

7. Penyelesaian kasus /masalah siswa bisa segera atau dalam 
lan-anak 
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waktu yang singkat. 

8. Tenaga Bimbingan Konseling perlu mengajar  agar menjadi 
lebih berwibawa

9. Konseling di laksanakan harus memulai dari pemberian tes 
psikologi. 

10. Konselor sekolah disamakan dengan psikiater.12

Bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah merupakan 
usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan 
pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan 
pengembangan karier.13

Hal tersebut senada dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 
yang berbunyi, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.14 
Ini artinya, pendidikan itu merupakan usaha sadar yang bertujuan 
untuk mengembangkan kepribadian dan potensi-potensinya 
(bakat, minat, dan kemampuannya). Kepribadian menyangkut 
12. Munandir, Ensiklopedia Pendidikan, (Malang: UM Press, 2001), hlm. 194.   
13. Abror Sodik, Manajemen Bimbingan dan Konseling,  (Yogyakarta: Yasuka Pub-

lishing, 2016), hlm. 9.
14. UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 3. 
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masalah perilaku atau sikap mental dan kemampuannya meliputi 
masalah akademik dan ketrampilan. Tingkat kepribadian dan 
kemampuan yang dimiliki seseorang merupakan suatu gambaran 
mutu dari orang bersangkutan.

Bimbingan Konseling pada satuan pendidikan diselenggarakan 
untuk membantu peserta didik/konseli dalam mencapai tugas-
tugas perkembangannya. Dalam konteks ini, Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud 
RI) dalam Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan 
Konseling Sekolah Menengah Atas SMA),15 memberikan tolok ukur 
yang dimaksud dengan tugas perkembangan yang di antaranya 
meliputi: 

1. Mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup 
sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan minat manusia;

3. Mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang 
kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi; 

4. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai 
dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan 
pelajaran dan/atau mempersiapkan karier serta berperan 
dalam kehidupan masyarakat;

15. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) 
dalam Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah 
Atas (SMA), Jakarta: 2016), hlm. 13. 
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5. Memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat 
diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas;

6. Mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya 
dalam peranannya sebagai pria atau wanita;

7. Mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif  serta 
dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada 
diri sendiri untuk kehidupan yang sehat; 

8. Memiliki kemandirian perilaku ekonomis;

9. Mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan 
karier dan apresiasi seni;

10. Mencapai kematangan  hubungan dengan teman sebaya; dan

11. Mencapai kematangan dalam kesiapan diri menikah dan hidup 
berkeluarga.

Sementara Bimbingan Konseling dalam perspektif  Islam ialah 
suatu aktifitas memberikan bimbingan, pengajaran, dan pedoman 
kepada peserta didik/konseli yang dapat mengembangkan 
potensi akal fikir, kejiwaan, keimanan dan keyakinan serta 
dapat menanggulangi problematika dalam keluarga, sekolah, 
dan masyarakat dengan baik dan benar secara mandiri dan 
berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Dengan mengunakan 
teknik-teknik tertentu baik yang bersifat lahiriyah ataupu 
batiniyah yang dilakukan oleh Guru Bimbingan Konseling dalam 
lingkungan sekolah ataupun Madrasah.
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Berhubungan dengan itulah, kalau diteliti dan didalami 
dengan seksama, bahwa ayat-ayat Al-Quran, baik secara jelas dan 
tegas, maupun melalui isyarat yang dikandungnya akan dijumpai 
petunjuk maupun penjelasan yang berkenaan dengan betapa 
pentingnya upaya atau aktivitas manusia dalam membina diri 
dan kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan yang diidamkan, 
yang mana kebahagiaan yang hendak diraih itu tidak hanya semata 
kebahagiaan yang diperoleh terpenuhinya kebutuhan materi saja, 
tetapi juga terpenuhinya kebutuhan moril sprituilnya.

C. Mengapa Terjadi Miskonsepsi Tentang BK ?

Mengutip pendapat Prayitno dan Erma Amti dalam bukunya 
yang berjudul Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling memberikan 
pengertian tentang bimbingan yakni, 

“Proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang 
ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu baik anak-
anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat 
mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan 
memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat 
dikembangkan berdasarkan norma yang berlaku”.16

Pandangan tersebut apabila dinegasikan dengan miskonsepsi, 
dalam pandangan Munandir menyebutkan bahwa terdapat 
beberapa penyebab miskonsepsi, di antaranya adalah, pertama, 

16. Prayitno dan Erma Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Ja-
karta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 99. 
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Konselor (guru BK) bertugas untuk menangani siswa yang “Nakal” 
“pelanggar disiplin” yang harus ditindak dengan cara menghukum 
(menyetrap). Kedua, program layanan bimbingan hanya ditujukan 
bagi siswa yang bermasalah. Ketiga, penanganan siswa yang 
mengalami masalah itu urusan konselor. Keempat, bantuan 
bimbingan dan konseling itu berupa nasehat atau petunjuk tau 
pengarahan. Kelima, penyuluhan diartikan sama sdengan bidang-
bidang lain seperti penyuluhan hukum, keluarga berencana, 
pertanian dan lain lain. Keenam, bimbingan konseling dapat 
berhasil apabila dilaksanakan oleh petugas “sudah bermur”/lanjut 
usia. Ketujuh, penyelesaian kasus/masalah siswa bisa segera atau 
waktu yang singkat. Kedelapan, tenaga Bimbingan Konselingperlu 
mengajar agar menjadi lebih berwibawa. Kesembilan, konseling di 
laksanakan harus memulai dari pemberian tes psikologi. Terakhir, 
konselor sekolah disamakan dengan psikiater.

Jadi, miskonsepsi itu terjadi karena adanya perbedaan adanya 
teori dan praktik atau karena orientasi tak bisa diejawantah dalam 
aplikasi-aplikasi kegiatan, seperti Konselor seharusnya tidak 
hanya membimbing murid yang dianggapnya nakal, melainkan 
bagi murid yang lainnya juga perlu membutuhkan bimbingan. 
Apabila seorang konselor (Guru BK) lebih condong pada salah 
satu siswa, yang dianggapnya bermasalah, maka miskonsepsi pun 
tak dapat dihindari. 
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D. Bagaimana Miskonsepsi dalam Perspektif  Islam

Bagi umat Islam “kesalah fahaman” seharusnya tak terjadi 
karena dalam ajaran Islam telah dianjurkan senantiasa menyikapi 
segala urusan mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana 
dinukilkan dalam Al-Quran bahwa apabila datang seseorang yang 
menyampaikan berita atau informasi maka hendaknya diterima 
dengan penuh ketelitian dan pencermatan akan kebenaran berita 
tersebut. Dalam rangka menyikapi persoalan tersebut paling tidak 
ada dua pendekatan yang dapat dilakukan, pertama menanyakan 
kepada yang memiliki otoritas/pakarnya (ahlinya), dan kedua 
melakukan klarifikasi, dengan kata lain menelusuri tingkat 
kevalidan akan konsep yang dimaksud (Tabayyun).  

a. Bertanya Kepada Ahlinya 

Islam memang begitu peduli terhadap segala hal urusan 
manusia termasuk masalah informasi. Untuk mendapatkan 
sebuah informasi, kita sebagai umat Islam khususnya sangat 
dianjurkan berlandaskan pada informasi yang memiliki legalitas 
atau kepada tokoh yang memiliki otoritas di bidangnya. Hal ini 
sebagaimana firmah Allah:

ْكِر  ا اَْهَل الذِّ َوَمآ اَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك اِلَّ ِرَجاًل نُّْوِحْيٓ اِلَْيِهْم فَاْسـَٔلُْوٓ
اِْن ُكْنتُْم َل تَْعلَُمْوَنۙ
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Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali 
orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka 
bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika 
kamu tidak mengetahui.” (QS. An-Nahl: 43).

Ayat di atas menunjukkan bahwa anjuran untuk menanyakan 
sesuatu yang belum dipahami seyogyanya diperhadapkan kepada 
para pakar atau ahli yang memiliki otoritas dalam bidang itu, 
tujuannya adalah agar terbangun pemahaman yang paripurna. 
Teristimewa apabila dihubungkan dengan legalitas seseorang bagi 
otoritasnya yang telah diperoleh dengan proses panjang melalui 
lembaga formal.  Paling tidak kita sadari bahwa kesalahfahaman 
terjadi akibat kurangnya pengetahuan seseorang terhadap 
sesesuatu itu, dalam hal ini konsep Bimbimngan Konseling (BK), 
demikian pula terkait konten Islam. 

Analogi yang diberikan Allah SWT kepada umat Islam bahwa 
“Tidaklah sama orang buta dan yang dapat melihat atau antara 
gelap dan terang.” Demikian dalam surah yang lain disinyalir 
bahwa orang yang berilmu tentu berbeda dengan yang tidak 
berilmu, sebagaimana tersurat dalam ayat:

ُدْونِٖهٓ ْن  ّمِ اَفَاتََّخْذتُْم  ۗقُْل   ُ قُِل للاّٰ َواْلَْرِضۗ  السَّٰمٰوِت  بُّ  رَّ َمْن   قُْل 
يَْستَِوى َهْل  قُْل  ۗا  َضرًّ َل  وَّ نَْفعًا  ِلَْنفُِسِهْم  يَْمِلُكْوَن  َل   اَْوِليَۤاَء 
 اْلَْعٰمى َواْلبَِصْيُر ەۙ اَْم َهْل تَْستَِوى الظُّلُٰمُت َوالنُّْوُر ەۚ اَْم َجعَلُْوا
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ُ َخاِلُق ُكّلِ ِ ُشَرَكۤاَء َخلَقُْوا َكَخْلِقٖه فَتََشابَهَ اْلَخْلُق َعلَْيِهْمۗ قُِل للاّٰ  ِلّٰ

اُر ُهَو اْلَواِحُد اْلقَهَّ َشْيٍء وَّ

Artinya, “Katakanlah: “Siapakah Tuhan langit dan bumi?” 
Jawabnya: “Allah”. Katakanlah: “Maka Patutkah kamu mengambil 
pelindung-pelindungmu dari selain Allah, Padahal mereka tidak 
menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudharatan bagi diri 
mereka sendiri?”. Katakanlah: “Adakah sama orang buta dan yang 
dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; 
Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang 
dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan 
itu serupa menurut pandangan mereka?” Katakanlah: “Allah 
adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan yang Maha Esa 
lagi Maha Perkasa”. (QS. Ar-Rad: 16).

Surah yang lain disebutkan, bahwa:

َويَْرُجْوا ِخَرةَ  اْلٰ يَّْحذَُر  قَۤاىًِٕما  وَّ َساِجًدا  الَّْيِل  ٰانَۤاَء  قَانٌِت  ُهَو  ْن   اَمَّ
يَْعلَُمْوَن َل  َوالَِّذْيَن  يَْعلَُمْوَن  الَِّذْيَن  َهْل يَْستَِوى  َربِّٖهۗ قُْل  ۗ َرْحَمةَ 

اِنََّما يَتَذَكَُّر اُولُوا اْلَْلبَاِب 

Yang artinya, “(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih 
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beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam 
dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat 
dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: “Adakah 
sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang 
tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang 
dapat menerima pelajaran.” (QS. Az-Zumar: 9).

Sehubungan dengan hal tersebut Rasullah menegaskan dalam 
hadisnya:

َد اْلَْمُر إِلَى َغْيِر أَْهِلِه فَاْنتَِظِر السَّاَعةَ إِذَا ُوّسِ

Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya 
maka tunggulah kiamat. (HR Al-Bukhari).

   Pada hakikatnya, dalam Al-Quran segala sesuatu urusan 
telah tertuang di dalamnya dari persoalan yang terkecil sampai 
terbesar, perkara dunia atau akhirat, tetapi terkadang manusia 
lalai untuk mencermatinya, tak terlepas dengan kajian Bimbingan 
Konseling meskipun produk dari dunia barat.  

b. Bertabayyun (Mengklarifikasi)

تُِصْيبُْوا اَْن  ا  فَتَبَيَّنُْوٓ بِنَبٍَا  فَاِسٌقۢ  َجۤاَءُكْم  اِْن  ا  ٰاَمنُْوٓ الَِّذْيَن   ٰيٓاَيَُّها 
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قَْوًمۢا بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحْوا َعٰلى َما فَعَْلتُْم ٰنِدِمْيَن

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 
orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti 
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum 
tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal 
atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat: 6).

Ayat tersebut turun menyangkut laporan dari utusan Nabi 
Saw dalam urusan pengumpulan zakat. Dalam catatannya 
Menurut A.A. Dahlan, dkk,17 asbabun nuzul dengan menyebut 
riwayat bahwa Nabi Muhammad saw., mengislamkan seorang 
laki-laki bernama al-Harits dan menyuruhnya mengeluarkan 
zakat. Laki-laki ini menyanggupi, bahkan mengajak kaumnya 
berislam dan mengeluarkan zakat pula. Ketika zakat mereka 
telah banyak terkumpul, mereka menunggu utusan Nabi yang 
datang mengambil zakat, namun tidak seorang pun yang datang. 
Akhirnya al-Harits dan kaumnya yang telah berIslam berangkat 
menghadap Nabi. 

Nabi Muhammad, sesuai waktu yang ditetapkan mengutus 
al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat tersebut. Al-Walid 
merasa gentar dan kembali sebelum menyelesaikan tugasnya, dan 
memberi laporan palsu bahwa mereka akan menyerangnya. Nabi 
mengirim utusan kedua, yang akhirnya bertemu dengan kaum 

17. A.A. Dahlan dan dkk., Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-
Ayat al-Quran, Edisi kedua. Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 513. 
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al-Harits. Mereka sampai di hadapan Nabi dan beliau bertanya: 
“Mengapa engkau menahan zakat dan akan membunuh utusanku?” 
Al-Harits menjawab: “Demi Allah yang mengutus engkau, 
aku tidak berbuat demikian.” Kemudian turunlah ayat ini yang 
memerintahkan agar orang beriman bertabayyun, mengklarifikasi 
terlebih dahulu ketika menerima informasi sehingga tidak terjadi 
penyesalan akibat salah menjatuhkan hukuman.  

Jika kita telusuri lebih jauh, pada masa turunnya ayat tabayyun, 
penyampaian berita masih memakan waktu lama karena belum 
ada teknologi komunikasi, sehingga informasi bisa simpang siur. 
Pesan yang disampaikan hanya terekam di dalam memori manusia, 
dan ketika diteruskan kepada orang berikutnya sangat mungkin 
terjadi pengurangan, penambahan, bahkan distorsi. Masalah ini 
bisa diatasi setelah munculnya budaya tulis di masyarakat. Tulisan 
menyimpan informasi dengan lebih baik dibandingkan ingatan 
di kepala manusia serta bertahan lebih lama, walaupun tetap saja 
dapat terjadi kesalahan dalam membaca dan memberi makna.18 

Sementara, dalam konteks dewasa atau masuk pada era 
digitalisasi komunikasi berlangsung sangat cepat dan masif  secara 
lisan dan tertulis mengandalkan berbagai perangkat canggih. 
Akan tetapi di masa ini justru kesimpangsiuran informasi 
semakin marak terjadi akibat mudahnya orang menyampaikan 
berita melalui berbagai media. Saluran informasi dikuasai secara 

18  Faisal Syarifudin, “Urgensi Tabayyun dan Kualitas Informasi dalam Memba-
ngun Komunikasi”, Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, Vol. 1 
No. 2 (Desember 2019), hlm. 33. 
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personal karena setiap pemilik perangkatnya bisa mengunggah 
tulisan, gambar dan rekaman, dengan tujuan baik atau tujuan 
buruk. Tersebarlah berita-berita tanpa terkecuali yang palsu. Maka 
sangat urgen untuk menyikapinya dengan hati-hati dan teliti.

Tabayyun berasal dari kata “Tabayyana” yang berarti menjadi 
jelas. Tabayyun didefinisikan sebagai mengedepankan klarifikasi, 
mencari hakikat berita dan memeriksa seluk beluknya. Menurut 
Kahfi sebagaimana dikutip oleh Faisal Syarifuddin,19 sumber 
utama harus jelas, dan beberapa sumber saling mendukung. Orang 
yang menerima informasi dapat bersikap adil setelah melakukan 
tabayyun. 

Pada titik inilah, penerima pesan dituntut untuk bertabayyun 
dengan memeriksa sumber, pesan atau informasi yang diterima, 
dan menguji metodologi pengumpulan dan analisisnya, yang di 
dalam kegiatan penelitian dimaksudkan dengan strategi validasi. 

Kendati demikian, meski Bimbingan Konseling telah 
dilaksanakan hampir di seluruh jenjang pendidikan bahkan 
mungkin semua tingkat lembaga pendidikan, namun masih saja 
ditemukan orang yang tidak mengakui akan adanya BK, salah 
dalam memahami Bimbingan Konseling dan bingung atau gagal 
paham dengan apa yang disebut dengan BK.

Bimbingan Konseling di Indonesia telah cukup lama adanya, 
namun masih banyak yang terperangkap dalam suatu pemahaman 
yang keliru sehingga menjadi bias terhadap konsep Bimbingan 

19  Ibid. 
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Konseling yang sebenarnya. Bimbingan Konseling disalah-
artikan dan hal itu terukur pada pelaksanaan konseling terutama 
di sekolah-sekolah yang dilakukan secara kurang tepat, ketidak-
tepatan ini dinilai melanggar kode etik dan termasuk kategori 
malpraktek. 
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BAB III

BIMBINGAN KONSELING ISLAM 

DALAM ANALISIS AKADEMIS

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Menurut Para Ahli

•	 Bimbingan Menurut Setzer

Menurut Setzer bimbingan merupakan alih bahasa dari 
istilah inggris yakni guidance, dalam kamus bahasa inggris guidance 
berasal dari kata guide mempunyai arti to direct (menunjukkan), 
pilot (mengarahkan), manager (mengatur), or steer (mengemudikan). 
Kata bimbingan tidak hanya terpaku terhadap satu makna, namun 
kata bimbingan mengandung banyak makna yang tersimpan 
di dalamnya, hal ini dapat digunakan pemangku kepentingan 
untuk menggunakan makna yang sesuai kebutuhannya. Setzer 
menyimpulkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian 
bantuan kepada individu yang membutuhkan dari seseorang yang 
mempunyai keahlian khusus dalam bidangnya untuk memahami 
dirinya sendiri.
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•	 Bimbingan Menurut Failor

Failor merupakan seoarang ahli bimbingan dan konseling di 
lingkungan sekolah memaknai bimbingan adalah:

Gidance services assist the individual in the process of  self  understanding 
and self  acceptance, appraisal of  his present and possible future socio-economic 
environment and in integrating these two variable by choices and adjustment 
that future both personal satisfaction and socio-economic effectiveness.20

   Bimbingan adalah bantuan kepada seseorang dalam proses 
pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan yang ada pada 
dirinya sendiri serta perhitungan (penilaian) terhadap lingkungan 
sosio-ekonomisnya masa sekarang dan kemungkinan masa 
mendatang dan bagaimana mengintegrasikan kedua hal tersebut 
melalui pemilihan-pemilihan serta penyesuaian-penyesuaian diri 
yang membawa kepada kepuasan hidup pribadi dan kedayagunaan 
hidup ekonomi sosial.

•	 Bimbingan Menurut Crow & Crow

Crow & Crow mengartikan bimbingan adalah sebagai berikut:

Guidance is assistance made available by personality qualified and 
adequately trained men or woman to an invidual of  any age to help him 
manage his own life activities, develop hin point of  view, make his own 
decisions and carry his own burdens.21

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, 

20. Cearance W. Failor, Nature and Scope of  Guidance Service, Mimeographed. 1957. hlm 1.
21. L.Crow, dan  A.Crow, An Introduction to Guidance, New York: American Book Com-

pany, 1960.
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baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan 
berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap 
usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, 
mengembangkan arah pandangnya sendiri, membuat pilihan 
sendiri, dan memikul bebannya sendiri.

•	 Bimbingan Menurut  Prayitno dan Erman Amti 

Menurut Prayitno dan Erman Amti, bimbingan merupakan 
proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli 
kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, 
remaja, atau orang dewasa agar orang yang dibimbing dapat 
mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan 
memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat 
dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.22

Prayitno dan Erman Amti mengemukakan bahwa; “Konseling 
adalah proses pemberian-bantuan yang dilakukan melalui 
wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada 
individu yang mengalami masalah (disebut klien) yang bermuara 
pada teratasinya pada masalah yang dihadapi klien”.23

Dari beberapa pendapat di atas tentang makna bimbingan, 
dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses bantuan 
dari seorang ahli kepada terbimbing secara sistematis, sehingga 
mereka dapat mengembangkan potensi-potensi dalam dirinya 
untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya.

22. Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 2004), hlm. 99. 

23. Ibid. hlm. 106.
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Dari definisi tersebut terkandung beberapa unsur yang 
menjelaskan tentang pengertian bimbingan. Unsur pertama 
adalah subyek. Subyek dalam hal ini adalah si pelaku bimbingan 
itu, yaitu seorang ahli. Adanya unsur ini menunjukkan bahwa 
bimbingan itu merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh 
seorang yang profesional dan bukan sembarang orang. Unsur 
yang kedua adalan unsur sasaran. Sasaran dalam hal ini adalah 
pihak yang akan dibimbing, yaitu seseorang atau beberapa orang. 
Unsur yang ketiga adalah unsur kegiatan. Adapun kegiatan yang 
dimaksudkan di sini adalah kegiatan membantu orang lain. Unsur 
yang keempat adalah unsur tujuan. Tujuan dalam hal ini adalah 
membantu mengembangkan klien dengan kemampuan dirinya 
sendiri dan mandiri. Selanjutnya unsur yang kelima adalah unsur 
kondisi. Di mana kondisi yang perlu diperhatikan adalah kekuatan 
individu yang dibimbing, sarana yang ada dan norma-norma yang 
berlaku. 

•	 Konseling Menurut A. Edward Hoffman

A. Edward Hoffman mengemukakan bahwa konseling adalah:

Face to face meeting of  the counselor and counselee. Within the guidance 
service, counseling may be thought of  as the core of  the helping process, essential 
for the proper administration of  assistance to students as they attempt to solve 
their problems. However counseling cannot be adequete unless it is built upon 
a superstucture of  preparation.24

Perjumpan secara bertatapan muka antar konselor dan konseli 

24. A. Edward Hoffman, “An Analysis of  Counselor Subroles”, Journal of  Counseling 
Psycologhy, 1959. hlm 61-67.
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di dalam pelayanan bimbingan. Konseling dapat dianggap 
sebagai proses pemberian pertolongan yang esensial bagi usaha 
pemberian bantuan kepada seorang murid pada saat mereka 
berusaha memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Namun 
demikian, konseling tidak dapat memadai bilamana hal tersebut 
tidak dibentuk atas dasar persiapan yang tersusun dalam struktur 
organisasi. Maka antara bimbingan dan konseling sejatinya tidak 
dapat dipisahkan.

Bimbingan dan konseling secara garis besar adalah proses 
bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu secara 
sistematis yang membutuhkan arahan untuk mengembangkan 
potensi dirinya dan memecahkan masalahnya, bantuan tersebut 
dilakukan dengan cara  face to face meeting antara si pembimbing 
dan terbimbing.

•	 Konseling menurut Lewis 

Pengertian konseling menurut Lewis dalam bukunya Shertzer 
and Stone menyatakan bahwa: “ … a procees by which a troubled person 
(the client) is helped to feel and behave in a more personally satisfying manner 
through with an uninvolved person (the counselor) who provides information 
and reactions which stimulate the client to develop behaviors which enable 
him to deal more effectively whith himself  and his environment.25 Pendapat 
ini mengandung rumusan: 1) Konseling adalah proses pemberian 
bantuan kepada individu, 2) yang idealnya dilakukan dalam 
suasana menyenangkan, 3) Konselor memberikan reaksi-reaksi 
yang dapat merangsang klien bertingkah laku efektif, 4) Berguna 
25. Stertzer, & Stone, S.C. Fundamental of  Counseling. Boston: Houghton Miffin Compa-

ny. 1980. hal. 18
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bagi diri pribadi dan masyarakat. 

Proses Konseling dilakukan secara tatap muka antara dua 
orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan 
kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan 
situasi belajar yang kondusif  dan produktif. 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.

2. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam 

•	 Bimbingan dan Konseling Islam Menurut Hamdani Bakran 
Adz-Dzaky

Bimbingan Konseling Islam adalah suatu aktivitas memberikan 
bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta 
bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien 
dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, 
keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika 
hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri 
yang berparadigma kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah Rasulullah 
Saw.26

Adz-Dzaky mencoba memberikan pengertian tentang konsep 

26. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, Konseling dan Psikoterapi Islam, (Jakarta: Bina Rencana 
Pariwara, 2005), hlm. 137
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kenabian dalam pendidikan. Seperti pada Nabi Ayub mengajarkan 
konsep pendidikan dalam keluarga, yakni konsep sabar. Bagi Adz-
Dzaky, metode proses belajar kenabian, yaitu: Pertama, membaca 
ayat-ayat Allah, fungsinya self  awareness (penyadaran). Kedua, 
mensucikan mereka, setelah disucikan, hatinya bersih, otaknya 
bersih dan jiwanya bersih, baru nabi mengajarkan kitab dan 
hikmah. Hikmah itu bisa dikatakan bernilai filosofis atau segala 
sesuatu di balik yang nyata, atau muatan-muatan al-Quran, baik 
yang tersurat maupun yang tersirat sebagaimana dikemukakan 
oleh nabi yang kita sebut sunnah. 

Menurutnya, dengan metode itu, artinya kita “breakdown” 
seperti adanya terapi, transformasi otak, proses melatih diri, 
education, penanaman ilmu pengetahuan (knowledge), penyadaran 
(awareness), pengembangan, protection (pengawasan), controlling dan 
perlindungan. Maka, dengan mendapatkan ilmu  dari yang Nabi 
SAW ajarkan, dalam hal ini ilmu agama dan berbagai terapannya, 
akan menjadikan orang lebih terkontrol dan terproteksi dengan 
baik.27  

•	 Bimbingan dan Konseling Islam Menurut Samsul Munir Amin

Bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan 
terarah, continue dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat 
mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya 
secara optimal. Dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai 
yang terkandung di dalam Al- Quran dan Hadits Rasulullah ke 

27. Ibid. hlm. 2. 
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dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan 
tuntutan Al-Quran dan Hadits.28

•	 Bimbingan dan Konseling Islam Menurut Aunur Rahim Faqih

Bimbingan konseling Islam adalah Proses pemberian bantuan 
kepada individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai 
makhluk Allah yang seharusnya dalam kehidupan keagamaan 
senantiasa selaras dengan ketentuan-ketentuan dan petunjuk dari 
Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan 
akhirat.29

Makna bimbingan dan konseling Islam tidak memiliki 
perbedaan yang cukup jauh dari makna yang telah diuraikan di 
atas, namun perbedaan mendasar dari bimbingan konseling dan 
bimbingan konseling islam ialah bimbingan konseling islam 
menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan 
hadist, sedangkan bimbingan konseling hanya didasarkan pada 
hasil pikir manusia. 

Bimbingan dan konseling islam adalah proses pemberian 
bantuan terarah secara berkelanjutan kepada seorang individu 
yang sedang berusaha menghadapi permasalahannya, agar 
dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang 
dimilikinya secara maksimal, dengan cara menerapkan nilai-nilai 
yang terkandung dalam Al-Quran dan hadist. Apabila nilai-nilai 

28. Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 
hlm. 23

29. Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), 
hlm. 63
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yang terkandung dalam Al-Quran atau hadist dapat diterapkan 
dengan baik dan benar dengan fitrah beragama yang semakin 
berkembang, maka dapat menciptakan hubungan yang baik antara 
hamba dan Allah SWT, manusia dan sesama manusia, manusia 
dan lingkungannya.

Berikut dasar-dasar bimbingan dan konseling dalam Al-Quran 
dan hadist:

 Dalam Surah Al-Isra ayat 82;

يَِزْيُد َوَل  ِلّْلُمْؤِمنِْيَنۙ  َرْحَمةٌ  وَّ ِشفَۤاٌء  ُهَو  َما  اْلقُْرٰاِن  ِمَن  ُل   َونُنَّزِ

الظِّٰلِمْيَن اِلَّ َخَساًرا

Artinya: “Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang 
dapat menjadi obat penawar dan rahmat karunia bagi orang yang 
beriman dan Al-Quran itu bagi orang-orang yang zalim hanya 
menambah kerugian belaka”.

3. Tujuan Bimbingan dan Konseling

Secara umum, tujuan pelayanan bimbingan dan konseling yaitu 
berupaya membantu konseli agar dapat: (1) merencanakan kegiatan 
penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupan-nya di 
masa yang akan datang; (2) mengembangkan seluruh potensi dan 
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kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin; (3) menyesuaikan 
diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta 
lingkungan kerjanya; (4) mengatasi hambatan dan kesulitan yang 
dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, 
masyarakat, maupun lingkungan kerja.

Selain itu, layanan Bimbingan dan Konseling akan 
memungkinkan siswa/konseli menjadi individu yang mandiri 
dengan ciri-ciri; (1) mengenal diri dan lingkungan secara tepat 
dan objektif, (2) menerima diri dan lingkungan secara positif  
dan dinamis, (3) mampu mengambil keputusan secara tepat dan 
bijaksana, (4) dapat mengarahkan diri sesuai dengan keputusan 
yang diambil dan (5) mampu mengaktualisasikan diri secara 
optimal. Tujuan khusus dari Bimbingan dan Konseling terkait 
langsung dengan masalah yang dihadapi oleh individu yang 
bersangkutan.30 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus 
mendapatkan kesempatan untuk: (1) mengenal dan memahami 
potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkem-bangannya, (2) 
mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di 
lingkungannya, (3) mengenal dan menentukan tujuan dan rencana 
hidupnya serta rencana pencapaian tujuan tersebut, (4) memahami 
dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri, (5) menggunakan 
kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga 
tempat bekerja dan masyarakat, (6) menyesuaikan diri dengan 

30. Ida Umami, Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan (Lampung; STAIN Metro, 
2014), hlm. 66.
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keadaan dan tuntutan dari lingkungannya; dan (7) mengembangkan 
segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal.

Secara khusus bimbingan dan konseling dalam Islam bertujuan 
untuk membantu konseli agar menjadi pribadi yang semakin 
bertaqwa, mandiri, bertanggung jawab, serta dapat mencapai 
kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan syariat Allah SWT. 
Untuk mencapai tujuan tersebut maka peran konselor sangat 
dibutuhkan agar konseli memahami bahwa Allah menciptakan 
manusia dengan sebaik-baiknya, mulai dari bagian fisik, jiwa, 
bahkan hingga pikiran. Sebagaimana firman Allah dalam surat 
At-Tin ayat 4 yang berbunyi:

ْنَساَن فِْيٓ اَْحَسِن تَْقِوْيٍمۖ لَقَْد َخلَْقنَا اْلِ

 “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam 
bentuk yang sebaik-baiknya” (Q.S At-Tin: 4).

Melalui kegiatan saling bertukar pengalaman dan saran, 
konseli akan memahami potensi yang ada dalam dirinya dan juga 
dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. 
Sehingga jika di masa mendatang konseli dihadapkan suatu 
permasalah hidup, dia akan lebih mandiri dan mengetahui apa 
yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan masalahnya, 
karena pada dasarnya setiap individu mengetahui apa yang terbaik 
untuk dirinya masing-masing, sebagaimana firman Allah SWT 
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dalam surat As-Saba ayat 46 yang berbunyi:

ثُمَّ َوفَُراٰدى  َمثْٰنى   ِ ِلّٰ تَقُْوُمْوا  اَْن  بَِواِحَدٍةۚ  اَِعُظُكْم  اِنََّمآ   قُْل 

يََدْي بَْيَن  لَُّكْم  نَِذْيٌر  اِلَّ  ُهَو  اِْن  ِجنٍَّةۗ  ْن  ِمّ بَِصاِحبُِكْم  َما   تَتَفَكَُّرْوۗا 

َعذَاٍب َشِدْيٍد

Katakanlah: “Sesungguhnya Aku hendak memperingatkan 
kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah 
(dengan ikhlas) berdua- dua atau sendiri-sendiri; Kemudian kamu 
fikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikitpun 
pada kawanmu itu. dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan 
bagi kamu sebelum (menghadapi) azab yang keras (Q.S Saba: 46)

Dalam konteks ini, tujuan bimbingan dan konseling sangatlah 
mulia, yakni menjadikan manusia lebih baik dari sebelumnya 
serta mengarahkan seseorang/konseli untuk menjadi pribadi 
yang unggul dan produktif  di masa sekarang dan mendatang. 
Bimbingan dan konseling harus diwujudkan secara optimal, 
sehingga dapat mewujudkan kebahagiaan sebagai individu 
maupun makhluk sosial. 

Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek 
pribadi-sosial konseli harus memiliki sikap toleransi terhadap 
umat beragama lain, dengan saling menghormati dan memelihara 
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hak dan kewajibannya masing-masing. Sikap diskriminatif  
dan intoleran harus dibuang jauh-jauh untuk mewujudkan 
harmonisasi sosial. Selain itu, memiliki pemahaman tentang irama 
kehidupan yang bersifat fluktuatif  antara yang menyenangkan 
(anugerah) dan yang tidak menyenangkan (musibah), serta dan 
mampu meresponnya secara positif  sesuai dengan ajaran agama 
yang dianut.

 Dalam proses bimbingan dan konseling sejatinya memiliki 
komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan 
pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, Sekolah/
Madrasah, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya. 
Kemudian pemahaman dan penerimaan diri secara objektif  
dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun 
kelemahan; baik fisik maupun psikis. Dalam realitas sosial, sikap 
positif  atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain harus terus 
dipupuk. Sikap positif  ini akan mampu mewujudkan masyarakat 
yang damai dan kondusif.   

Selain itu, bersikap respek terhadap orang lain, menghormati 
atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau 
harga dirinya. Namun, daripada itu yang tak kalah penting adalah 
adanya rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk 
komitmen terhadap tugas atau kewajibannya serta kemampuan 
berinteraksi sosial (human relationship), yang diwujudkan dalam 
bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahim 
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dengan sesama manusia. Kepekaan sosial harus terus dipupuk dan 
diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, karena daripada 
itu kemudian kemampuan dalam menyelesaikan konflik (masalah) 
baik bersifat internal (dalam diri sendiri) maupun dengan orang 
lain bisa dilakukan. Cepat dan tanggap dalam menyelesaikan 
persoalan dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara 
efektif. Tidak gegabah dalam bersikap dan bertindak dalam 
menyelesaikan masalah.31

 Sedangkan tujuan bimbingan dan konseling yang terkait 
dengan aspek akademik (belajar), itu harus memiliki kesadaran 
tentang potensi diri dan memahami berbagai hambatan yang 
mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya. Belajar 
harus dijadikan habitus untuk terus diupgrade agar menjadi 
pribadi yang unggul dan berprestasi serta sikap dan kebiasaan 
belajar yang positif, seperti kebiasaan membaca buku, disiplin 
dalam belajar, mempunyai perhatian terhadap semua pelajaran, 
dan aktif  mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan. 
Bimbingan dan konseling dapat menjadikan kehidupan seseorang 
tersistematika dengan baik.  

 Selain itu, motif  yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat itu 
sangat penting diwujudkan. Karena belajar itu sangat dianjurkan 
oleh Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda “Tuntutlah Ilmu 
dari buaian hingga ke liang lahat”. Kemudian keterampilan atau 
teknik belajar yang efektif, seperti keterampilan membaca buku, 

31. Aziz Saleh, Asas Konseling Islam, (Kuala Lumpur: Utusan Publication dan Distribut-
our SDN, 1993) hlm. 5.  
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mengggunakan kamus, mencatat pelajaran, dan mempersiapkan 
diri menghadapi ujian dan yang urgen dalam konteks ini adalah 
keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan 
pendidikan, seperti membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas-
tugas, memantapkan diri dalam memperdalam pelajaran tertentu, 
dan berusaha memperoleh informasi tentang berbagai hal 
dalam rangka mengembangkan wawasan yang lebih luas. Yang 
perlu disiapkan adalah kesiapan mental dan kemampuan untuk 
menghadapi ujian. Kesiapan ini penting karena dalam konteks 
belajar biasanya terdapat berbagai macam tuntutan kepada siswa. 
Tuntutan itu harus harus berkelindan dengan kesiapan mental .32

Sementara tujuan bimbingan dan konseling yang terkait 
dengan aspek karir, harus dilandasi oleh spirit pemahaman 
diri (kemampuan, minat dan kepribadian) yang terkait dengan 
pekerjaan dan pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi 
karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Karir itu 
harus diproyeksikan dengan baik, agar kita dapat mewujudkannya 
dengan tingkat produktifitas yang tinggi. Kemudian sikap positif  
terhadap dunia kerja. Dalam arti mau bekerja dalam bidang 
pekerjaan apapun, tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi 
dirinya, dan sesuai dengan norma agama. Bekerja merupakan 
bagian dari ibadah, yakni ibadah ghoiru mahdah yang dalam kadar 
teologisnya juga dapat memperoleh pahala di dalamnya.

Selain itu, relevansi kompetensi belajar (kemampuan menguasai 

32. Djumhur dan Moh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Bandung: CV Ilmu, 
1975) hlm. 31-32.
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pelajaran) dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang 
pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan. Karir itu 
harus diimbangi dengan kemampuan skills yang mumpuni, agar 
menjadi sosok yang produktif. Karena dengan hal itu kemudian 
penting untuk membentuk identitas karir, dengan cara mengenali 
ciri-ciri pekerjaan, kemampuan (persyaratan) yang dituntut, 
lingkungan sosiopsikologis pekerjaan, prospek kerja, dan 
kesejahteraan kerja. Kerja harus dilandasi dengan kesiapan mental 
yang baik. 

Kemudian memiliki kemampuan merencanakan masa depan, 
yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh 
peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan 
kondisi kehidupan sosial ekonomi. Dapat membentuk pola-
pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Apabila seorang 
konseli bercita-cita menjadi seorang guru, maka dia senantiasa 
harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang 
relevan dengan karir keguruan tersebut. Mengenal keterampilan, 
kemampuan dan minat menjadi hal yang tak kalah penting dari 
aspek yang lainnya. Keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu 
karir amat dipengaruhi oleh kemampuan dan minat yang dimiliki. 
Jadikan karir sebagai hobi, agar dalam menjalani karir tersebut 
dibarengi dengan kepuasan diri sehingga yang dihasilkan adalah 
kenyamanan bukan tekanan. Oleh karena itu, maka setiap orang 
perlu memahami kemampuan dan minatnya, dalam bidang 
pekerjaan apa dia mampu, dan apakah dia berminat terhadap 
pekerjaan tersebut. Serta kemampuan atau kematangan untuk 
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mengambil keputusan karir. Karir harus dipersiapkan dengan 
baik, agar tangga kesuksesan sedikit demi sedikit bisa diraih.33

4. Teknik Bimbingan dan Konseling

Dalam rangka memberikan bimbingan dan konseling agar 
seorang konseli dapat membangkitkan semangat dan motivasi 
untuk dirinya sehingga masalah yang dihadapi dapat terselesaikan, 
seorang konselor harus mempunyai beberapa tahapan untuk 
melakukan bimbingan dan konseling dengan konseli. Menurut 
Robert L. Gibson, ada 2 (dua) tahapan dalam proses konseling:

1. Membangun hubungan

Pada hakikatnya konseling adalah suatu hubungan, atau 
lebih tepatnya konseling merupakan hubungan yang bertujuan 
menolong sesama manusia. Karena konseling dianggap sebagai 
suatu hubungan untuk membantu atau menolong, maka konselor 
harus mengawali langkahnya dengan membangun kondisi yang 
kondusif  antara konselor dan klien sehingga terciptanya hubungan 
timbal balik yang baik, komunikasi yang terbuka, dan hal lain yang 
berhubungan dengan proses konseling.

Terciptanya hubungan konseling ini harus diarahkan oleh 
konselor sehingga klien memahami bahwa tujuan hubungan 
konseling adalah untuk kepentingan klien, bukan untuk 
33. Uman Suherman, pada acara seminar sehari Bimbingan dan Konseling yang 

diselenggarakan oleh Universitas Kuningan bekerja sama dengan ABKIN Cabang 
Kabupaten Kuningan pada tanggal 11 Maret 2008 bertempat di Aula Student Cen-
ter UNIKU, tidak diterbitkan. 
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kepentingan pribadi konselor. Dalam proses hubungan konseling 
ini dapat membantu klien agar mampu mengidentifikasi problem 
yang dihadapi serta mencari solusinya.34 Pada sesi awal konseling, 
tujuan yang semestinya dicapai ialah:

Tujuan Konselor

•	 Membangun hubungan yang menyenangkan dan positif

•	 Menjelaskan pada klien proses konseling dan tanggung 
jawab timbal baliknya.

•	 Memfasilitasi komunikasi

•	 Mengidentifikasi dan memverifikasi problem klien mana 
yang ingin diselesaikan

•	 Membuat rencana bersama klien untuk memperoleh data 
asesmen yang dibutuhkan agar kemudian menyukseskan 
proses konseling.

Tujuan Klien

•	 Memahami proses konseling dan tanggung jawabnya di 
dalam proses ini.

•	 Membagikan dan menegaskan alasannya mencari bantuan 
konseling

•	 Bekerjasama dalam asesmen tentang problem dan dirinya. 

2. Pengidentifikasian dan Pengeksplorasian Problem

34. Robert L. Gibson dan Marrianne H. Bimbingan dan Konseling, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2011) hlm. 45.  
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Setelah membangun hubungan antara konselor dan klien, 
diharapkan klien bersikap lebih reseptif  agar pada tahap kedua ini 
konselor dapat mengeksplorasi problem klien lebih dalam, klien 
pun tidak akan merasa canggung untuk mengkomunikasikan 
tentang permasalahannya serta dapat merespon dengan baik 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh konselor.

Pada tahap ini, untuk mengeksplorasi problem klien lebih 
mendalam konselor akan mengajukan beberapa pertanyaan yang 
mendukung data atau informasi lebih banyak, namun pertanyaan 
yang diajukan oleh konselor sifatnya tidak menyudutkan, 
mempermalukan, atau mengancam klien, sehingga hubungan 
dan komunikasi yang sudah dibangun akan tetap terjalin dengan 
baik. Setelah informasi yang didapatkan  dirasa cukup, konselor 
harus menemukan pusat atau titik permasalahan yang dialami 
klien. Konselor perlu langkah yang sistematis pada tahap ini 
untuk pengidentifikasian dan eksplorasi masalah klien, agar 
dapat merencanakan bagaimana tindakan untuk menyelesaikan 
masalahnya, adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Mendefinisikan Problem 

Pemahaman konselor dan klien dalam mengidentifikasikan 
problem harus dalam satu nada yang sama. Selain menitikberatkan 
pada pengidentifikasian pusat permasalahan klien, konselor 
juga harus memperhatikan komponen-komponen atau faktor 
pendukung permasalahan seperti berat-ringannya problem bagi 
klien, kebaru-lamaanya, serta umur problem tersebut. Problem 
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harus diuraikan serta dirincikan dengan seksama melalui dialog 
yang interaktif  dengan klien.  

2. Mengeksplorasi Problem

Setelah mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan, baik 
konselor maupun klien akan menentukan siapa yang akan menjadi 
penanggung jawab untuk mengumpulkan informasi tersebut 
hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh konselor. Dalam 
konteks ini, konselor akan menentukan standar cara pengukuran 
psikologis yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah 
klien. Problem klien kemudian diekspolrasi sekomprehensif  
mungkin dengan seperangkat metode bimbingan konseling. 

3. Mengintegrasikan Informasi

Informasi yang telah dikumpulkan dapat disusun atau 
diintegrasikan secara sistematis sehingga menjadi profil terkait 
klien dan masalah klien. Berbagai informasi yang berasal dari klien 
kemudian dipilah secara hati-hati untuk selanjutnya dicarikan 
solusi alternatif.  Informasi ini harus didapatkan melalui tatap 
muka antara konselor dan klien.35  

Dalam konteks Islam, setiap individu yang dihadapkan pada 
permasalahan hidup harus mampu keluar dari permasalahan-
permasalahannya. Secara tidak langsung setiap individu juga 
dituntut untuk menerapkan pola hidup konseling, baik yang 
dilakukan secara mandiri maupun melibatkan orang lain atau 

35.     Wikel, W.S, Bimbingan dan Konseling di Lingkungan Sekolah, (Jakarta: Gramedia, 1997) 
hlm. 73-74.  
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konselor. Upaya konseling diri merupakan bentuk ikhtiar yang 
dilakukan oleh seorang hamba sebagai umat Allah, kemudian 
setelah ikhtiar disusul dengan rasa pasrah dan juga tawakkal, 
mempercayakan semua urusan kepada Allah, bahwa Allah adalah 
sebaik-baik sutradara yang mengatur seluruh kehidupan umatnya.  

Al-Quran karim sebagai sumber utama ajaran Islam di dalamnya 
mengandung banyak sekali pembelajaran dan petunjuk Allah ke 
jalan yang sebaik-baiknya. Di samping itu, tujuan diturunkannya 
al-Quran salah satunya sebagai jawaban atas permasalahan umat 
manusia dengan berbagai ijtihad dan metode yang disesuaikan 
dengan perkembangan zaman, hal ini selaras dengan Hadits Nabi 
Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik: 

كتاب أبدا  تضلوا  لن  بهما  تمسكتم  إن  ما  أمرين  فيكم   تركت 

هللا وسنة رسوله

“Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara (pusaka), kalian 
tidak pernah akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada 
keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul-Nya”. 
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BAB IV

SEJARAH BIMBINGAN 

KONSELING ISLAM

1. Perkembangan Bimbingan dan Konseling pada Masa 
Rasulullah dan Khulafaurrasyidin

Secara spesifik penamaan bimbingan konseling dalam Islam 
tidak dikenal. Namun secara operasional yang berkonotasi dengan 
bimbingan konseling telah dilakukan oleh Nabi Besar Muhammad 
SAW, jika konseling dimaknai sama dengan penyuluhan maka yang 
dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW juga dapat dikategorikan 
dengan konseling, karena Nabi melakukan penyuluhan baik disaat 
beliau berada di Mekkah maupun Madinah.

Contoh hadist-hadist yang di dalamnya terdapat kandungan 
dalam mengarahkan umat manusia untuk menjadi pribadi lebih 
baik lagi atau nasihat Nabi untuk membantu memecahkan 
permasalahan umat Islam:

Hadist Arbain karya Imam Nawawi no 11;
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ٍد الَحَسِن ْبِن َعِليٍّ ْبِن أَبِي َطاِلٍب ِسْبِط َرُسْوِل هللاِ  َعْن أَبِي ُمَحمَّ
 َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرْيَحانَتِِه َرِضَي هللاُ َعْنُهَما قَاَل: َحِفْظُت

ِمْن َرُسْوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َدْع َما يَِرْيبَُك إِلَى َما لَ يَِرْيبَُك

Artinya: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi 
Thalib,cucu Rasulullah SAW, beliau berkata “Aku hafal (sebuah 
hadist) dari Rasulullah SAW, Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu 
ambillah yang tidak meragukanmu.” Diriwayatkan oleh HR. Tirmidzi, 
dan An-Nasai.36

Para ulama menjadikan hadist ini sebagai kaidah dalam fiqih, 
serta hadist ini termasuk kalimat yang singkat namun padat 
(jawamiul karim). Kandungan dari hadist ini mengajarkan atau 
memberi arahan pada umat manusia untuk mengikuti kata hatinya, 
dan meninggalkan sesuatu yang meragukan.

Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah, dia berkisah;

ْبُن ُسلَْيُم  ثَنَا  َحدَّ  )1( َحِريٌز،  ثَنَا  َحدَّ َهاُروَن،  ْبُن  يَِزيُد  ثَنَا   َحدَّ
قَاَل: إِنَّ فَتًى َشابًّا أَتَى النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ  َعاِمٍر، َعْن أَبِي أَُماَمةَ 
نَا، فَأَْقبََل اْلقَْوُم  َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل: يَا َرُسوَل هللاِ، ائْذَْن ِلي بِالّزِ
 َعلَْيِه فََزَجُروهُ َوقَالُوا: َمْه. َمْه. فَقَاَل: " اْدنُْه، فََدنَا ِمْنهُ قَِريبًا
36. Ust. Imam Abu Zakariya Yahya, Buku matan hadist arbain an-nawawi, (Jakarta: 

Pustaka Ibnu Umar, 2004). 
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َجعَلَنِي َك؟ " قَاَل: َل. َوهللاِ  ِلُّمِ  ". قَاَل: فََجلََس قَاَل: " أَتُِحبُّهُ 
" قَاَل:   ." َهاتِِهْم  ِلُمَّ يُِحبُّونَهُ  النَّاُس  َوَل   " قَاَل:  فَِداَءَك.   هللاُ 
 أَفَتُِحبُّهُ ِلْبنَتَِك؟ " قَاَل: َل. َوهللاِ يَا َرُسوَل هللاِ َجعَلَنِي هللاُ فَِداَءَك
ِلبَنَاتِِهْم ". قَاَل: " أَفَتُِحبُّهُ ِلُْختَِك؟  قَاَل: " َوَل النَّاُس يُِحبُّونَهُ 
 " قَاَل: َل. َوهللاِ َجعَلَنِي هللاُ فَِداَءَك. قَاَل: " َوَل النَّاُس يُِحبُّونَهُ
َجعَلَنِي َل. َوهللاِ  قَاَل:  تَِك؟ "  ِلعَمَّ أَفَتُِحبُّهُ  قَاَل: "   ِلََخَواتِِهْم ". 
" قَاَل:   ." اتِِهْم  ِلعَمَّ يُِحبُّونَهُ  النَّاُس  َوَل   " قَاَل:  فَِداَءَك.   هللاُ 
" قَاَل:  فَِداَءَك.  هللاُ  َجعَلَنِي  َوهللاِ  َل.  قَاَل:   " ِلَخالَتَِك؟   أَفَتُِحبُّهُ 
َعلَْيِه َوقَاَل: يََدهُ  ِلَخاَلتِِهْم ". قَاَل: فََوَضَع  يُِحبُّونَهُ  النَّاُس   َوَل 
ْن فَْرَجهُ " قَاَل )2( : ْر قَْلبَهُ، َوَحّصِ َوَطّهِ  " اللُهمَّ اْغِفْر ذَْنبَهُ 
 فَلَْم يَُكْن بَْعُد ذَِلَك اْلفَتَى يَْلتَِفُت إِلَى َشْيٍء. )3( إسناده صحيح،
َحبي  ،رجاله ثقات رجال الصحيح. حريز: هو ابن عثمان الرَّ

.وُسليم بن عامر: هو الَكالعي الَخبائِري

Artinya: Sesungguhnya seorang pemuda mendatangi Nabi Saw 
lalu berkata; Wahai Rasulullah! Izinkan aku untuk berzina. Orang-
orang mendatanginya lalu melarangnya, mereka berkata; diamlah!. 
Rasulullah Saw bersabda; “Mendekatlah.” Ia mendekat lalu duduk 
kemudian Rasulullah Saw bersabda; “Apa kau menyukainya 
(orang lain) berzina dengan ibumu?” Pemuda itu menjawab; 
Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku 
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sebagai penebus tuan.  Nabi saw bersabda; Orang-orang juga 
tidak menyukainya berzina dengan ibu-ibu mereka.” Rasulullah 
Saw bersabda; “Apa kau menyukainya berzina dengan putrimu?” 
Tidak, demi Allah wahai Rasulullah semoga Allah menjadikanku 
sebagai penebus Tuan. Nabi saw bersabda; Orang-orang juga 
tidak menyukai berzina dengan putri-putri mereka.” Kemudian 
Rasulullah Saw meletakkan tangan beliau pada pemuda itu dan 
berdoa;

ْن فَْرَجهُ ْر قَْلبَهُ، َوَحّصِ اللَُّهّم اْغِفْر ذَْنبَهُ َوَطّهِ

Dari beberapa hadist di atas, menjadi bukti bahwa pada masa 
Nabi Muhammad SAW telah diberikannya bantuan dari seorang 
ahli kepada indvidu untuk memecahkan beberapa persoalan hidup 
atau arahan agar menjadi lebih baik lagi, dengan kata lain adalah 
bimbingan dan koseling. Penerapan bimbingan dan konseling 
secara operasional sudah terlaksana, namun teori atau keilmuan 
tentang bimbingan dan konseling belum ada pada saat itu.

2. Perkembangan Bimbingan dan Konseling secara Umum

Setiap manusia sejatinya membutuhkan arahan atau nasihat 
untuk memahami dirinya sendiri, memahami hubungan antar 
sesama, memahami lingkungannya, ataupun menangani berbagai 
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macam persoalan kehidupan yang dialami setiap individu. Dari 
kebutuhan inilah pada awal peradaban, kepala suku, filosuf, guru, 
peramal, dukun, tabib, serta pendeta mulai berperan layaknya 
konselor di masa sekarang dengan memberikan nasihat-nasihat.37 
Namun secara teoritis bimbingan dan konseling belum memiliki 
landasan ilmiah yang dapat dijadikan sandaran pada saat itu.

Bimbingan dan konseling sebagai disiplin ilmu muncul 
pertama kali di Amerika pada awal abad ke-20, sebelum itu 
tidak ada aktualisasi ilmu tentang bimbingan dan konseling di 
berbagai negara manapun, walaupun dalam bentuk pelaksanaanya 
sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Frank Parsons 
merupakan pelopor pertama yang meletakkan dasar teori ilmiah 
bimbingan dan konseling, hal ini ditandai dengan didirikannya 
sebuah lembanga yang bernama Boston Vocational Bureau yang 
menjadi pusat bantuan dan informasi bagi pemuda yang ingin 
berkarier sesuai bakatnya. 

Secara garis besar, awal mula tujuan dari lahirnya bimbingan 
dan konseling yaitu untuk membantu siswa atau pemuda memilih 
karier dan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, namun pada 
perkembangannya setelah beberapa dekade berlalu, bimbingan dan 
konseling tidak hanya seputar tentang mencari pekerjaan, tetapi 
juga merambah pada bidang yang lainnya, seperti bimbingan dan 
konseling terhadap pendidikan, keagamaan, budaya, sosial dan 
lain sebagainya. Perkembangan bimbingan dan konseling pada 

37. Robert L. dan Marrianne H. Bimbingan dan Konseling, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2011) hlm 9. 
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bidang lainnya ini lantaran harus menyikapi tuntutan perubahan 
zaman yang membuat beberapa persoalan kehidupan, ekonomi, 
dan sosial menjadi lebih kompleks. 

Ruang lingkup kehidupan masyarakat yang semakin meluas dan 
tidak bisa ditawar-tawar, membuat perlunya bagi para konselor 
untuk mengupgrade value dirinya melalui jenjang pendidikan dan 
latihan agar dapat mengimbangi arus perluasan permasalahan 
sosial, selain itu para konselor juga harus mengamati dan mengikuti 
perubahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga perkembangan 
ilmu bimbingan dan konseling tidak hanya berhenti pada satu 
titik tertentu, namun juga dapat berkembang sesuai dengan 
perkembangan yang ada di masyarakat. 

Dari segi geografis, bimbingan dan konseling tidak lagi hanya 
berkembang di Amerika, namun juga menjalar ke Eropa, Asia, 
Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan negara-negara lainnya. 
Walaupun disiplin ilmu bimbingan dan konseling dicetuskan 
oleh seorang yang ahli dalam bidangnya, hal ini tentu tidak dapat 
diterapkan secara penuh dan sama oleh negara yang mengadopsi 
ilmu ini, dalam penerapannya konsep bimbingan dan konseling 
perlu ditinjau kembali dengan menyesuaikan prisip-prinsip yang 
berlaku umum di masyarakat, hal ini didasari karena adanya 
perbedaan falsafah hidup antara negara satu dengan negara lain, 
sehingga ilmu bimbingan dan konseling ini dapat diterima oleh 
masyarakat.
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3. Perkembangan Bimbingan dan Konseling di Amerika

Pada awal abad ke-20 M tepatnya pada tahun 1908-1909, 
beberapa para ahli ilmu jiwa dan pendidikan mulai mencetuskan 
dan mengembangkan teori-teori dasar dari bimbingan dan 
konseling (guidance and counseling) sebagai suatu disiplin ilmu. Pada 
tahun 1908 yang menjadi titik awal terbitnya bimbingan dan 
konseling ditandai dengan munculnya sebuah lembaga kecil yang 
menyediakan informasi dan pelatihan seputar pekerjaan di bidang 
tertentu untuk mempermudah anak-anak muda yang sedang dan 
ingin mencari pekerjaan, selain bertujuan untuk memecahkan 
problematika seputar pencarian kerja yang dihadapi oleh anak-
anak muda, lembaga ini juga mempunyai fungsi untuk melatih 
para guru di sekolah menjadi konselor agar dapat membantu 
memberikan arahan bagi siswa yang akan lulus sekolah untuk 
bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat atau 
bakatnya, serta memberikan rekomendasi sekolah yang tepat bagi 
para siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya sehingga dapat 
sesuai dengan karier yang ingin dicapainya. Lembaga ini bernama 
Boston Vocational Bureau yang didirikan oleh Frank Parsons, 
Frank Parsons juga dikenal sebagai Father of  The Guadance 
Movement in America Education.38

Pada masa yang hampir sama, Jessie B. Davis, Eli W. Weaver, 
Anna Y. Reed dan David S. Hill juga mempelopori terhadap 
berkembangnya bimbingan dan konseling sebagai disiplin ilmu di 

38. Robert L. dan Marrianne H. Bimbingan dan Konseling, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2011) hlm 8.
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Amerika. Perintisan yang dilakukan oleh mereka tak kalah penting 
dari yang dilakukan oleh Frank Parsons, misalnya pendekatan 
yang dilakukan oleh Jessie B. Davis menitikberatkan pada 
pengembangan karakter setiap siswa, seperti halnya memberikan 
bimbingan tentang nilai moral, kejujuran, kerja keras, dan ambisi 
untuk menjadi bekal dalam memasuki dunia bisnis. 

Pada tahun 1920-an, merupakan era dimana absensi selama 
satu tahun ajaran dan tanggungjawab admistrasi lainnya mulai 
diberlakukan, hal ini menandai bahwa bimbingan sebagai 
program yang sudah terorganisasikan mulai mengalami 
peningkatan, peningkatan pada jenjang SMA lebih intensif  dari 
pada peningkatan di jenjang SMP, terlihat dengan diadakannya 
pengangkatan guru Bimbingan Konselingyang dibedakan untuk 
siswa laki-laki dan siswi perempuan. Perkembangan bimbingan 
dan konseling tak hanya meningkat di jengang SMP dan SMA 
tetapi juga mulai mengalami pergerakan di jenjang SD pada akhir 
dekade 1920-an hingga awal dekade 1930-an.

Carl R. Rogers yang merupakan salah satu kontributor dalam 
mengembangkan pergerakan bimbingan dan konseling, menulis 
buku yang berjudul Counseling and Psychotherapy (1942) dan Client-
Centered Therapy (1951). Dalam buku pertama Counseling and 
Psychotherapy, Rogers memperkenalkan pendekatan konseling non-
direktif  sebagai salah satu alternatif, layanan selain teori direktif. 
Rogers berpendapat bahwa para klien mempunyai tanggung jawab 
untuk dapat memahami sendiri permasalahan yang dihadapinya, 
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sehingga memudahkan mereka untuk mengembangkan 
dirinya sendiri. Sedangkan dalam buku Client-Centered Therapy 
mengusulkan perubahan semantik dari konseling non-direktif  
menjadi konseling client-centered.

Perkembangan program bimbingan dan konseling di sekolah 
juga dipengaruhi dengan munculnya berbagai organisasi 
profesional seperti American Counseling AssociationI (ACA), 
American School Counselor Assosiation (ASCA). Organisasi ini 
meluncurkan program akreditasi dan sertifikasi bagi konselor 
untuk meningkatkan profesionalitas.

Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(IPTEK) yang semakin berkembang pesat, hal ini juga mengiringi 
perkembangan pendidikan di semua jenjang. Perkembangan ini 
mempermudah setiap orang untuk mendapatkan akses informasi 
dan menunjang komunikasi dengan sangat cepat dan instan, bisa 
melalui handphone, komputer, dan juga dapat memanfaatkan 
sosial media seperti halnya facebook, twitter, dan lain sebagainya. 
Manfaat yang dapat dirasakan dalam bimbingan dan konseling 
dari perkembangan ini adalah para klien mudah berkonsultasi 
dengan konselor walaupun jarak yang cukup jauh karena konselor 
menyediakan layanan konseling secara online, serta para konselor 
dapat membangun relasi antar sesama konselor di berbagai 
penjuru dunia agar bisa berbagi ilmu ataupun pengalaman.

Sedangkan bimbingan dan konseling dalam bidang agama 
mulai muncul sejak Perang Dunia II. Chaplain adalah sebutan 
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bagi seorang tokoh agama yang mempunyai jabatan keimanan 
di kalangan angkatan bersenjata, mereka diberikan training 
dalam bidang kemiliteran dan metodologi bimbingan dan 
konseling. Training ini dibelaki oleh berbagai disiplin ilmu tentang 
penyembuhan jiwa, faith healing (penyembuhan melalui keimanan) 
dan prinsip-prinsip psikoterapi agama. Religius guidance and counseling 
mulai berkembang dan mulai dilembagakan secara administratif  
di jenjang tingkat dasar hingga universitas. Dr. Robert Felix 
yang merupakan Direktur Lembaga Kesehatan Jiwa di Amerika, 
mengungkapkan bahwa dari sekian banyak permasalahan klien 
di Amerika, 40% dari mereka memilih untuk membawa dan 
mengkonsultasikan problem yang dihadapi pada seorang tokoh 
agama. Berangkat dari berkembangnya Religius guidance and 
counseling yang mulai mengalami peningkatan di Amerika Serikat, 
didirikanlah sebuah lembaga bimbingan dan konseling dalam 
bidang agama yang bekerja sama dengan kedokteran jiwa, lembaga 
ini bernama The American Foundation of  Religion and Psychotherapy di 
New York.39

4. Perkembangan Bimbingan dan Konseling di Indonesia

Pelayanan konseling dalam sistem pendidikan di Indonesia 
mengalami perubahan nama. Pada awalnya Tatang Mahmud, 
M.A., yang merupakan seorang pejabat Departemen Tenaga Kerja 

39. Drs. Samsul Munir A, Bimbingan dan Konseling Islam. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 
2010. hlm 32.
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Republik Indonesia pada tahun 1953 mecetuskan istilah guidance 
and counseling bukan dengan istilah bimbingan dan konseling, 
melaikan dengan istilah bimbingan dan penyuluhan. Pada saat 
itu tidak ada pendapat lain yang menyanggah dari usaha seorang 
Tatang Mahmud mencetuskan terjemahan dari  istilah guidance 
and counseling, sehingga istilah ini mulai populer dan banyak 
dipergunakan oleh masyarakat di Indonesia.40

Seiring dengan berkembangnya Bahasa Indonesia, istilah 
counseling yang diterjemahkan dengan istilah penyuluhan dianggap 
mempunyai konotasi psychological-counseling, istilah penyuluhan 
mulai banyak digunakan dalam bidang lainnya, seperti penyuluhan 
tentang agama, penyuluhan Keluarga Berencana, penyuluhan 
Pertanian, penyuluhan gizi dan lain sebagainya. Istilah penyuluhan 
terkadang dimaknai hanya dengan sebatas memberi penjelasan 
atau memberi informasi tanpa adanya bantuan mengarahkan, 
merencanakan, dan memecahkan permasalahan yang dihadapi 
oleh setiap individu. Sebagian dari Ikatan Petugas Bimbingan 
Indonesia (IPBI) menganggap istilah penyuluhan keluar dari 
jalur makna yang sesungguhnya dalam istilah counseling sehingga 
bimbingan dan penyuluhan kemudian berganti nama menjadi 
bimbingan dan konseling hingga saat ini.

Bimbingan dan konseling mulai dibicarakan secara terbuka 
pada tahun 1962, ditandai dengan lahirnya kurikulum SMA Gaya 
Baru, dimana penjurusan yang awalnya ditentukan di kelas I, 
berubah dilaksanakan pada kelas II. Namun 
40. Hallen, Bimbingan dan konseling, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005) hlm 1-2.
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Permasalahan yang kian rumit dan semakin kompleks yang 
dialami oleh semua kalangan, baik dari balita hingga dewasa di era 
globalisasi ini membuat bimbingan dan konseling di Indonesia 
harus dikembangkan secara baik, agar bimbingan dan konseling 
dapat menjalar pada bidang lainnya dimana permasalahan yang 
dialami oleh masyarakat juga merambah pada bidang lainnya. 

Pendekatan agama juga merupakan sebuah solusi untuk 
menjawab permasalahan kehidupan yang semakin kompleks. 
Karena melalui pendekatan agama memicu mengalirkan religious 
insight yang dapat membangun semangat kehidupan seseorang 
dalam menghadapi atau mengatasi permasalahan kehidupan. 
Oleh karena itu, sangat perlunya bimbingan konseling agama 
diterapkan untuk menjadi solusi dari problematika yang dihadapi 
oleh masyarakat.

Secara operasional bimbingan konseling agama sudah 
diterapkan oleh berbagai lembaga pendidikan islam, salah satu 
contohnya yakni sebuah pondok pesantren yang diasuh oleh KH. 
Shahibul Wafa Tajul Arifin bernama Pondok Pesantren Suryalaya. 
Bimbingan konseling Islam yang diterapkan di pondok pesantren 
ini menggunakan pendekatan psikoterapi kepada para santri 
yang mengalami gangguan jiwa, depresi, kecanduan obat-obat 
terlarang, dan lain sebagainya. Sebagian besar dari mereka dapat 
disembuhkan dengan metode pendekatan zikir melalui Tarekat 
Qadariyah wa Naqsyabandiyah.41

41. Samsul Munir A, Bimbingan dan Konseling Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) 
hlm 36-37.
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BAB V

KEBUTUHAN TERHADAP 

BIMBINGAN KONSELING

A. Mengapa Manusia Butuh Bimbingan Konseling?

Terkadang sebagian dari kita mungkin bertanya, mengapa kita 
harus belajar tentang Bimbingan dan Konseling, sedang kita telah 
memiliki Al-Quran dan Hadis? Pertanyaan seperti di atas biasa 
muncul dari sebagian dari kita yang cenderung radikal, mereka 
memposisikan Bimbingan Konseling setara dengan kitab suci Al-
Quran. Dengan kata lain, mereka berandai bahwa cukup dengan 
Al-Quran telah mencakup apa yang menjadi garapan bidang ilmu 
ini: bimbingan dan konseling. Sehingga mereka beranggapan 
bidang ilmu ini tidak dibutuhkan. Alhasil, banyak sekali penemuan 
di lapangan yang mana orang-orang lebih memilih datang kepada 
Ustadz untuk menyelesaikan masalahnya, bukan kepada konselor, 
fakta ini juga dipengaruhi oleh fanatisme seorang individu 
terhadap agamanya, sehingga hal tersebut mendorong mereka 
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untuk mempercayakan urusan mereka kepada ahli agama, bukan 
kepada konselor.42

Padahal, al-Quran sebagai representasi agama Islam tidak 
memberikan pemahaman dan prosedur secara teknis bagaimana 
melakukan konseling yang benar, al-Quran hanya menjelaskan 
nilai-nilai atau prinsip konseling secara umum (Universal). 
Dengan demikian, tetap dibutuhkan seorang konselor yang cakap 
di bidangnya untuk menerjemahkan nilai al-Quran tersebut, 
agar keduanya, baik al-Quran maupun Ilmu Konseling berjalan 
bersamaan dan kelindan serta menjadi prinsip yang holistik dalam 
memberikan teknik konseling yang sebaik-baiknya.

Menurut Kamal Ibrahim dalam buku Ahmad Mubarok, 
aktivitas konseling agama yang dijumpai pada zaman klasik islam 
dikenal dengan nama “hisbah” dan klien dari hisbah tersebut 
dinamakan “muhtasab alaihi”. Hisbah menurut pengertian syara 
artinya menyuruh orang (klien) untuk melakukan perbuatan 
baik yang jelas-jelas ia tinggalkan dan mencegah mungkar 
yang jelas-jelas dikerjakan oleh klien (amar maruf  nahi mungkar) 
serta mendamaikan klien yang bermusuhan. Dengan demikian 
Bimbingan dan Konseling Agama (Islam) itu adalah amar maruf  
nahi munkar.43

Selain itu, menurut Irwan Syahputra dalam buku Bimbingan 
dan Konseling Perspektif  Al-Quran dan Sains, mengatakan salah satu 
42. Shertzer, Bruce and Shelly C. Stone, Fundamentals of  Counseling, ed.3, (Boston: 

Houghton Mifflin Company, 1980), hlm. 72. 
43. Abdul Rahman I Doi, “Hisbah”, The Oxford Encyclopedia of  the Modern Islamic World, 

Vol. 2, Ed. John L. Esposito (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 170.
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misi Al-Quran adalah untuk terciptanya kebaikan bagi kehidupan 
manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal 
Qurani sebagaimana tuntutan dan tuntunan yang terkandung 
di dalam Al-Quran itu sendiri. Sesuai dengan kedudukan dan 
fungsinya, Al-Quran mempunyai misi sebagaimana misi risalah 
Rasulullah Muhammad Saw., mewujudkan kehidupan dunia yang 
harmonis dan seimbang dalam keridhoan Allah Swt. Termasuk 
di dalamnya memelihara kehidupan manusia dan alam sekitarnya 
dari kerusakan dan kehancuran dengan terwujudnya interaksi yang 
sehat di antara sesama manusia dalam menjalani kehidupannya.44

Layanan konseling pada masa Nabi didorong oleh kondisi 
masyarakat problematik dan kondisi budaya jahiliyah masa 
itu. Jadi faktor yang melatar belakangi atau yang memfasilitasi 
dilangsungkannya layanan konseling bagi masyarakat Arab pada 
waktu itu adalah situasi jahiliyah di satu sisi dan sifat atau watak 
ajaran Islam pada sisi yang lain. 

Islam adalah agama ilmu, dalam arti sebagai agama yang 
menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, mengajarkan prinsip-
prinsip ilmu pengetahuan untuk menghantarkan manusia 
ke tingkat kecerdasan. Islam juga merupakan agama cahaya, 
dalam arti dengan petunjuk-petunjuk dan isyarat-isyarat ilmiah 
yang diajarkan, ia akan menjadi pedoman bagi manusia untuk 
merambah jalan kehidupannya menuju tujuan akhir kehidupan 
sesuai kehendak Allah.

44. Syafaruddin, dkk (ed.), Bimbingan dan Konseling Perspektif  Al-Quran dan Sains, (Medan: 
Perdana Publishing, 2017), hlm. 109. 
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Maka, sebagai seorang konselor, Nabi menggunakan 
seluruh waktunya untuk menyebarluaskan ajaran Islam melalui 
perkataan dan perbuatan. Nabi dengan mendatangi para sahabat 
atau sahabat datang kepada Nabi untuk bertemu muka atau 
mengadakan kontak pribadi, baik secara kelompok maupun 
secara individual. Pada periode Mekah, Nabi telah menentukan 
suatu tempat yang dinamakan Darul Arqam, untuk berkumpul, 
bertemu dan melakukan sosialisasi ajaran Islam kepada para 
sahabat. Sebelumnya Nabi juga secara proaktif  menemui orang 
yang dianggapnya dapat dipercaya untuk memperkenalkan 
kepada mereka secara face to face dan secara sembunyi-sembunyi 
atau rahasia. Dengan kualitas personal yang dimilikinya serta 
pendekatan kognitif  yang dipergunakannya, besar pengaruhnya 
terhadap sikap penerimaan para sahabat terhadap seruan atau 
ajakan Nabi.   

Dalam sejumlah Hadis sebagaimana dihimpun Suparta dkk 
yang dikutip oleh Hajir Tajiri45 bahwa dapat ditemukan sejumlah 
praktik dakwah Nabi dalam bentuk konseling ini, pendekatan 
konseling Nabi memiliki ciri memperbaiki perilaku, menunjukkan 
kepada praktik hidup yang benar, antara lain dapat disebutkan:

1. Dari Abu Hurairah ra.: Bahwa seorang laki-laki telah berkata 
kepada Nabi Muhammad saw: Berilah aku nasihat. Nabi 
menjawab: Janganlah engkau jadi pemarah. Laki-laki itu 
kembali beberapa kali dan Nabi saw. Bersabda; Janganlah 

45. Hajir Tajiri, “Konseling Islam: Studi terhadap Posisi dan Peta Keilmuan” Ilmu Dakwah: 
Academic Journal for Homiletic Studies Vol. 6 No. 2 (Desember 2012), hlm. 231-232.
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kamu jadi pemarah. (HR. Bukhari).  

2. Rasulullah saw bersabda: Hendaklah kalian berlaku lemah 
lembut, karena kelembutan itu adalah baik keseluruhannya. 
Tiada kelembutan itu berada dalam sesuatu, kecuali menambah 
keelokan dan keindahan padanya, dan tiada dicabut kelembutan 
itu kecuali menjadikan sesuatu itu lebih jelek dan semakin 
buruk.

3. Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang tiba waktu ajalnya, 
sedang ia dalam suasana menuntut ilmu, maka ia akan 
menjumpai Robb-Nya dimana tiada perantara baginya dengan 
para nabi atau derajat kenabian. Apabila maut datang kepada 
seorang yang menuntut ilmu dan dikala itu ia meninggal, maka 
dia tergolong kepada orang yang mati syahid di jalan Allah. 

4. Nasihat Nabi tentang harta, sesungguhnya harta itu 
menyilaukan dan menyenangkan, barangsiapa memperolehnya 
dengan kelapangan hati maka harta itu akan membawa berkah 
baginya. Dan barangsiapa yang memperolehnya dengan hati 
yang rakus maka harta itu tidak akan membawa berkah, dan 
ia laksana orang yang banyak makannya akan tetapi tidak 
mengenyangkan. 

5. Nasihat Nabi tentang etika berbusana. Diriwayatkan dari Jabir 
bin Abdullah r.a dia berkata, Rasulullah datang mengunjungi 
rumah kami lantas beliau menyaksikan ada seorang laki-laki 
yang rambutnya acak-acakan, maka beliau bersabda, “Apa 
anda tidak mempunyai sesuatu yang bisa digunakan untuk 
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merapihkan rambut?” 

6. Nasihat Nabi kepada Muadz bin Jabal karena saat menjadi iman 
ia membaca surat yang panjang-panjang sehingga menimbulkan 
keresahan pada jamaahnya. Kata Rasul, “Hai Muadz apakah 
kamu ingin menjadi tukang fitnah, engkau memanjangkan 
bacaan surah dalam shalat padahal di belakangmu itu ada 
orang yang lanjut usia, anak-anak kecil dan orang sakit”. 

7. Nasihat Nabi tentang perilaku laki-laki yang menyerupai wanita. 
Diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a., Rasulullah telah melaknat 
kaum pria yang berperilaku seperti wanita atau sebaliknya. 
Bahkan beliau bersabda, “Keluarkan dia dari rumahmu”.

Contoh-contoh tersebut hanya sekelumit dari sekian banyak 
praktik konseling Nabi, Al-Quan yang intinya sebagai petunjuk, 
penjelasan terhadap beberapa petunjuk, pedoman perilaku, obat 
penawar, pembeda dari yang hak dan yang bathil, menjadi bukti 
betapa jelasnya paradigma atau ciri konseling yang dipraktikkan 
Nabi, suatu pendekatan yang berorientasi pada pencapaian 
kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, suatu pendekatan 
yang bertumpu pada akar masalah kehidupan manusia.

Berkaitan dengan misi kenabian tersebut bila dihubungkan 
dengan tujuan dan fungsi konseling adalah sama-sama bertujuan 
untuk memelihara kehidupan manusia dari kerusakan dan 
kehancuran dengan terwujudnya interaksi yang sehat di antara 
sesama manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
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Berdasar pada pandangan tersebut di atas, pada hakikatnya 
konseling bertujuan membantu individu untuk belajar mengambil 
keputusan dan mengoptimalkan segala kemampuan atau 
potensi yang dimiliki oleh individu dalam rangka menyelesaikan 
masalah yang dihadapi.46 Dalam membantu individu, konselor 
menggunakan berbagai ragam pendekatan konseling agar 
mereka dapat membantu kliennya lebih efektif  dan efisien. Oleh 
karena tingkah laku individu adalah komplek, maka dibutuhkan 
mengetahui suatu hakikat manusia itu sendiri. Dari beberapa 
uraian di atas menjadi dasar pentingnya bagi manusia untuk 
mengeimplementasikan dan menyentuh keilmuan bimbingan dan 
konseling baik untuk diri sendiri mapun orang lain.47

B. Hakikat Manusia 

Hakikat manusia sudah secara gamblang diuraikan di dalam 
Al-Quran. Sejauh yang penulis ketahui, ada empat ungkapan kata 
yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan pada makna 
manusia dengan penekanan pengertian yang berbeda, yaitu, Al-
Basyar, Al-Insan, Al-Naas dan Bani Adam. 

1. Al-Basyar

Kata Al-Basyar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali 
dan tersebar ke dalam 26 surah. Secara etimologi al-basyar berarti 
46. Richard,C Spinthall & Norman, A Spinthall, Educational Psychology A Developmental 

Approach (Canada: AddisonWesley Publishing Company, 1977), hlm. 43-60. 
47. Raven, J, Education, Values, and Society: The Objectives of  Education and The Nature and 

Development of  Compertence, (London: HK Lewis & Co, 1977), hlm. 87. 
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kulit kepala, wajah, atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya 
rambut. Pengertian ini menunjukkan makna bahwa secara biologis 
yang mendominasi manusia adalah pada kulitnya, dibanding 
rambut atau bulunya. Pada aspek ini, menurut Ramayulis dan 
Samsul Nizar, terlihat perbedaan umum biologis manusia dengan 
hewan yang lebih didominasi bulu atau rambut.48

Al-Basyar, menurut Ibnu Munzir sebagaimana dikutip oleh 
Miftah Syarif,49 juga dapat diartikan mulamasah, yaitu persentuhan 
kulit antara laki-laki dengan perempuan. Secara etimologis dapat 
dipahami bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki 
segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan, seperti makan, 
minum, seks, keamanan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. 
Penunjukan kata al-basyar ditujukan Allah kepada seluruh manusia 
tanpa terkecuali. Demikian pula halnya dengan para rasul-Nya 
yang disebut sebagai manusia biasa, yang diberi wahyu kepada, 
sebagaimana Firman Allah SWT: 

اِحٌدۚ فََمْن َكاَن ى اِلَيَّ اَنََّمآ اِٰلُهُكْم اِٰلهٌ وَّ ثْلُُكْم يُْوٰحٓ  قُْل اِنََّمآ اَنَ۠ا بََشٌر ّمِ
َل يُْشِرْك بِِعبَاَدِة َربِّٖهٓ اََحًدا يَْرُجْوا ِلقَۤاَء َربِّٖه فَْليَْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا وَّ

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa 

48. Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan Islam 
dan Pemikiran Para Tokohnya, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hlm. 48. 

49. Miftah Syarif, “Hakekat Manusia dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam”, Al-Thariqah 
Vol. 2, No. 2, (Desember 2017), hlm. 136. 
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seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: “Bahwa Sesungguhnya 
Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa”. Barangsiapa mengharap 
perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan 
amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun 
dalam beribadat kepada Tuhannya” (QS. Al-Kahfi: 110).

Melaui pemaknaan di atas, dapat dipahami bahwa seluruh 
manusia akan mengalami proses reproduksi seksual dan senantiasa 
berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan biologisnya, 
memerlukan ruang dan waktu, serta tunduk terhadap hukum 
alamiahnya (sunnatullah). Semuanya itu merupakan konsekuensi 
logis dari proses pemenuhan kebutuhan tersebut. Untuk itu Allah 
SWT memberikan kebebasan dan potensi yang dimilikinya untuk 
mengelola dan memanfaatkan alam semesta, sebagai salah satu 
tugas kekhalifahannya di muka bumi.

2. Al-Insan

Kata al-Insan yang berasal dari kata “Al-uns”, dinyatakan dalam 
Al-Quran sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surat. Secara 
etimologi kata al-insan dapat diartikan harmonis, lemah lembut, 
tampak, atau pelupa. Kata al-Insan digunakan dalam Al-Quran 
untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani 
dan rohani. Harmonisasi kedua aspek tersebut mengantarkan 
manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa, sempurna, 
dan memiliki diferensiasi individual antara yang satu dengan yang 
lain, dan sebagai makhluk dinamis, sehingga mampu menyandang 
predikat khalifah Allah di muka bumi.
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Kata al-insan juga digunakan Al-Quran untuk menjelaskan 
sifat umum, serta sisi kelebihan dan kelemahan manusia. Seperti 
firman Allah dalam surah Asy-Syuura: 48 di bawah ini:

اْلبَٰلُغ اِلَّ  َعلَْيَك  ۗاِْن  َحِفْيًظا  َعلَْيِهْم  اَْرَسْلٰنَك  فََمآ  اَْعَرُضْوا   فَِاْن 
َۚواِْن تُِصْبُهْم َسيِّئَةٌ بَِها  فَِرَح  ِمنَّا َرْحَمةً  ْنَساَن  اْلِ اَذَْقنَا  اِذَآ   َۗواِنَّآ 

ْنَساَن َكفُْوٌرۢ بَِما قَدََّمْت اَْيِدْيِهْم فَِانَّ اْلِ

Artinya: “Jika mereka berpaling Maka Kami tidak mengutus 
kamu sebagai Pengawas bagi mereka kewajibanmu tidak lain 
hanyalah menyampaikan (risalah). Sesungguhnya apabila Kami 
merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami Dia 
bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa 
kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya 
mereka ingkar) karena sesungguhnya manusia itu Amat ingkar 
(kepada nikmat)”, (QS. Asy-Syuura: 48).

Selain itu, kata al-insan ini juga digunakan dalam Al-Quran 
untuk menunjukkan proses kejadian manusia sesudah (Nabi) 
Adam. Kejadiannya mengalami proses yang bertahap secara 
dinamis dan sempurna di dalam rahim, sebagaimana dijelaskan 
dalam surah Al-Muminun: 12-14 di bawah ini:
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فِي نُْطفَةً   َولَقَْد َخلَْقنَا اإلْنَساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطين. ثُمَّ َجعَْلنَاهُ 

 قََراٍر َمِكيٍن. ثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةً فََخلَْقنَا

آَخَر َخْلقًا  أَْنَشأْنَاهُ  ثُمَّ  لَْحًما  اْلِعَظاَم  فََكَسْونَا  ِعَظاًما   اْلُمْضغَةَ 

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقين فَتَبَاَرَك للاَّ

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan 
manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami 
jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang 
kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal 
darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, 
dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang 
belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami 
jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah 
Allah, Pencipta yang paling baik”, (QS. Al-Muminun: 12-14). 

Penggunaan kata al-Insan dalam ayat di atas, jika kita amati, 
mengandung dua makna, yaitu: Pertama, makna proses biologis, 
yaitu berasal dari saripati tanah melalui makanan yang dimakan 
manusia, sampai pada proses pembuahan. Kedua, makna proses 
psikologis, yaitu proses ditiupkan ruh pada diri manusia.

Dari pemaknaan kata al-insan tersebut, terlihat jelas 
sesungguhnya manusia merupakan makhluk Allah yang memiliki 
sifat-sifat manusiawi yang bernilai positif  dan negatif. Agar 
manusia bisa selamat dan mampu memfungsikan tugas dan 
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kedudukannya di muka bumi dengan baik, maka manusia harus 
senantiasa mengarahkan seluruh aktifitasnya, baik fisik maupun 
psikis sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

3. Al-Naas 

Kata al-Naas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali 
dan tersebar dalam 53 surat. Kata al-Naas, menurut Al-Isfahany 
sebagaimana dikutip Ramayulis dan dikutip pula oleh Miftah 
Syarif,50 menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk 
sosial secara keseluruhan, tanpa melihat status keimanan atau 
kekafirannya. 

Dalam menunjuk makna manusia, kata al-Naas lebih bersifat 
umum bila dibandingkan dengan kata al-Insan. Keumuman 
tersebut dapat dilihat dari penekanan makna yang dikandungnya. 
Kata al-nas menunjuk manusia sebagai sebagai makhluk sosial 
dan kebanyakan digambarkan sebagai kelompok manusia tertentu 
yang sering melakukan kerusakan dan merupakan penghuni 
neraka, di samping iblis. Sebagaimana firman Allah dalam surah 
Al-Baqarah: 24, yang artinya: “Maka jika kamu tidak dapat membuat 
(nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya), peliharalah dirimu 
dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi 
orangorang kafir”, (QS. Al-Baqarah: 24).

Secara umum, penggunaan kata al-Naas memiliki arti peringatan 
Allah kepada manusia akan semua tindakannya, seperti: jangan 
50. Miftah Syarif, “Hakekat Manusia dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam”, hlm. 139. 

Lihat juga, Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pen-
didikan Islam dan Pemikiran Para Tokohnya, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hlm. 54. 
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bersifat kikir dan ingkar nikmat, riya (lihat QS. Al-Nisaa: 37-38), 
tidak menyembah dan meminta pertolongan selain pada Allah 
(lihat QS. Al-Maidah: 44), larangan berbuat dhalim (lihat QS 
AlAraf: 85), mengingatkan manusia akan adanya ancaman dari 
kaum Yahudi dan Musyrik, semua amal manusia akan dibalas 
kelak di akhirat.

4. Bani Adam 

Kata bani Adam ditemukan sebanyak 7 kali dan tersebar dalam 
3 surat. Secara etimologis kata bani Adam menunjukkan arti 
pada keturunan nabi Adam AS. Dalam ungkapan lain disebutkan 
dengan kata dzuriyat Adam. Sebagaimana firman Allah di bawah 
ini:  

َوَل َواْشَربُْوا  ُكلُْوا  وَّ َمْسِجٍد  ُكّلِ  ِعْنَد  ِزْينَتَُكْم  ُخذُْوا  ٰاَدَم   ٰيبَنِْيٓ 

ࣖ تُْسِرفُْوۚا اِنَّٗه َل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِْيَن

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di 
Setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah 
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan”, (QS. Al-Araaf: 31).

Dalam surah yang lain, Allah berfirman:
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ْن َوِممَّ ٰاَدَم  يَِّة  ذُّرِ ِمْن  َن  النَّبِيّٖ َن  ِمّ َعلَْيِهْم   ُ للاّٰ اَْنعََم  الَِّذْيَن  ىَِٕك   اُوٰلۤ
َهَدْينَا ْن  َۖوِممَّ َواِْسَرۤاِءْيَل  اِْبٰرِهْيَم  يَِّة  ذُّرِ ِمْن  وَّ نُْوحٍۖ  َمَع   َحَمْلنَا 

بُِكيًّا ًدا وَّ ْوا ُسجَّ ْحٰمِن َخرُّ َواْجتَبَْينَۗا اِذَا تُتْٰلى َعلَْيِهْم ٰاٰيُت الرَّ

“Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh 
Allah, yaitu para Nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang 
yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan 
Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan 
telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayyhu 89 `at-ayat Allah 
yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur 
dengan bersujud dan menangis”, (QS. Maryam: 58).  

Menurut Ramayulis, penggunaan kata Bani Adam menunjuk 
pada arti manusia secara umum. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga 
aspek yang dikaji, yaitu: pertama, anjuran untuk berbudaya sesuai 
dengan ketentuan Allah, di antaranya adalah dengan berpakaian 
guna menutup auratnya. Kedua, mengingatkan kepada keturunan 
Adam agar jangan terjerumus pada bujuk rayu syaitan yang 
mengajak pada keingkaran. Ketiga, memanfaatkan semua yang 
ada di alam semesta dalam rangka ibadah dan mentauhidkan 
Allah. Kesemuanya itu merupakan anjuran sekaligus peringatan 
Allah, dalam rangka memuliakan keturunan Adam dibandingkan 
makhluk-Nya yang lain.51

51 Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan Islam 
dan Pemikiran Para Tokohnya, hlm. 55. 
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Sedangkan menurut tafsir Al-Qurtubi, merujuk pada surat al-
Araf  ayat 31 yang dimaksud dengan bani adam adalah ditujukan 
untuk semua manusia secara universal. Di sana disebutkan, ketika 
itu terdapat orang Arab yang berthawaf  dalam keadaan telanjang 
(uryanan). Kondisi itu dikecam oleh Allah melalui ayat tersebut 
agar masyarakat arab (di sekitar kabah) berbusana baik dan 
pantas, karena sebelum ayat itu turun kerapkali masyarakat arab 
menghadap kabah dengan telanjang.52 

Jadi, dapat kita pahami bahwa, kata bani Adam tersebut lebih 
menekankan pada aspek amaliah manusia, sekaligus pemberi arah 
ke mana dan dalam bentuk apa aktifitas itu dilakukan. Pada dirinya 
diberikan kebebasan untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam 
kehidupannya untuk memanfaatkan semua fasilitas yang ada 
di alam ini secara maksimal. Allah memberikan garis pembatas 
kepada manusia pada dua alternatif, yaitu kemuliaan atau kesesatan. 
Di sini terlihat demikian kasih dan demokratisnya Allah terhadap 
manusia. Hukum kausalitas tersebut memungkinkan Allah untuk 
meminta pertanggung jawaban pada manusia atas semua aktivitas 
yang dilakukannya.

Dengan demikian, konsep Islam dalam Al-Quran tentang 
hakikat manusia berdasarkan ungkapan kata al-basyar, al-insan, 
al-nas, dan bani Adam atau dzuriyyat Adam, sebagaimana yang 
telah diruaikan di atas, memberikan gambaran dan penjelasan 
tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai 

52 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, Tafsir Al-Qurtubi (Mesir: Darul Kutub, 
1964), Juz 07. Hlm. 189. 
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individu, sosil, budaya, dan makhluk Allah SWT. Kondisi demikian 
menempatkan manusia secara seimbang antara teosentris dan 
antroposentris.

Keseimbangan semacam ini, pada gilirannya terefleksi dalam 
penentuan nilai baik buruknya sifat/perbuatan manusia dapat 
dinilai secara syari di mana manusia tidak ikut campur. Misalnya 
tentang pahala dan dosa, halal dan haram, surga dan neraka.

Oleh karena manusia turut dibebani kewajiban, maka jangan 
heran, pada akhirnya manusia dapat menjadi makhluk yang 
berbuat baik dan dapat pula menjadi makhluk yang berbuat buruk. 
Terungkapnya nilai baik dan buruk yang dimungkinkan terdapat 
dalam diri manusia, menunjukkan bahwa manusia di samping 
memiliki kelebihan dan keistimewaan, juga memiliki kelemahan 
dan kekurangan.

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw bersabda: 

عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه 
الخطأ والنسيان وما  أمتي  تجاوز عن  ) إن هللا   : قال  وسلم 
استُكرهوا عليه ( حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما 

Dalam hal ini, manusia adalah tempatnya salah dan lupa, 
realitas ini menjadi dasar betapa manusia itu memiliki kelemahan 
dan kekurangan yang amat besar. Jika tidak hati-hati dalam 
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memanejemennya maka akan berakibat fatal, yakni keterjerumusan 
manusia ke lembah perbuatan yang dihinakan oleh Allah.

Tentu saja, pepatah Arab ini tidak begitu kuat jika tidak 
disandarkan pada sumbur hukum Islam, salah satunya adalah 
Hadis. Dalam sebuah Hadis Nabi, yaitu:

ابُْوَن ُكلُّ بَنِى آَدَم َخطَّاٌء، َوَخْيُر اْلَخطَّائِْيَن التَّوَّ

Artinya, “Setiap anak Adam pernah berbuat salah dan sebaik-
baik yang berbuat salah adalah yang bertobat dari kesalahannya”, 
(HR. At Tirmidzi no. 2499, Hasan).

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa, sekali lagi, manusia tidak 
terlepas dari kesalahan dan kealpaan. Atau dengan kata lain, salah 
dan lupa tempatnya ada di dalam diri manusia. Jadi, akan wajar 
jika manusia itu dalam praktik kesahariannya terdapat atau kerap 
melakukan perbuatan yang oleh penilaian individu maupun sosial, 
diangap salah. Justru yang tidak wajar adalah manusia merasa 
tidak pernah melakukan kesalahan, dan bahaya lagi, seseorang 
tidak pernah mengakui kesalahannya. 

Persoalan seseorang yang kerap melakukan kesalahan kealpaan 
ini sebetulnya, dalam kacamata Islam, masih dimafhumi dan 
bahkan dapat pengampunan dibandingkan dengan orang yang 
tidak pernah mengakii kesalahannya. Hal ini sebagaimana bunyi 
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Hadis di bawah ini. 

 َعِن اْبِن َعبَّاٍس -َرِضَي هللاُ َعْنُهَما-، َعِن النَّبِّيِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم،
تِي اْلَخَطأَ، َوالنِّْسيَاَن، َوَما اْستُْكِرُهْوا َعلَْيِه قَاَل إِنَّ هللاَ َوَضَع َعْن أُمَّ

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu 
alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah telah 
memaafkan dari umatku kekeliruan, kealpaan dan apa-apa yang 
dipaksakan terhadap mereka”. 

Hadis ini shahih karena dikeluarkan oleh Ibnu Majah (1/659 
no. 2045) dan dikeluarkan pula oleh al-Baihaqi di dalam as-Sunan 
al-Kubra (7/356) dengan sedikit perbedaan lafazh. Yakni, dengan 
mengganti lafazh (َوَضَع) dengan lafazh (تََجاَوَز ِلي). 

C. Motivasi Manusia Akan hidup dan berbuat Kebaikan

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu 
menjadi bagian dari lingkungan tertentu. Di lingkungan mana pun 
manusia berada, ia akan selalau berhadapan dengan kebutuhan, 
harapan dan tuntutan tertentu dari lingkungan yang harus 
dipenuhinya. Kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan-
tuntutan, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sehingga 
terdapat keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dengan 
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tuntutan lingkungan.53 Sehingga, keselarasan antara individu 
dengan realita pun akan mudah digapai. Pun, pada titik inilah, 
manusia membutuhkan konseling. 

Selain itu, Anwar Sutoyo menjelaskan bahwa manusia 
diciptakan Allah dilengkapi dengan akal pikiran, yang 
memungkinkan manusia mampu membedakan antara yang benar 
dengan yang salah.54 Untuk mengoptimalkan fitrah manusia 
tersebut, dibutuhkan layanan bimbingan dan konseling.

Didalam islam kemudian terdapat pembahasan motivasi hidup 
yang tidak terlepas dari tahapan kehidupan manusia. pertama, 
tahapan pra-kehidupan dunia (alam al-ahd, alam al-mitsaq), dimana 
motivasi untuk hidup merupakan amanah yang berkenaan dengan 
tugas dan peran manusia di dunia. kedua, tahapan kehidupan 
dunia, pada alam ini untuk realisasi dan aktualisasi diri terhadap 
amanah yang diberikan pada alam pra-kehidupan. Ketiga, tahapan 
alam pasca kehidupan dunia. (yaum ad-din).sedangkan menurut 
ahli barat motivasi kehidupan hanyalah bersifat jangka pendek55

Konseling sebagaimana akan diuraikan, dalam term Islam 
dikenal dengan istilah Irsyad, yaitu sebagai salah satu bentuk 
kegiatan dakwah dan pendidikan yang lebih spesifik dipahami 
sebagai bimbingan agama, yakni kegiatan yang dilakukan oleh 

53. Nur Ghufron dan Rina Risnawati, Teori-Teori Psikologi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2010), hlm. 52.  

54. Anwar Sutoyo, Bimbingan dan Konseling Islami; Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2013), hlm. 87. 

55. Abdul Mujib dan Jusuf  Mudzakir, Nuansa-NuansaPsikologi Islam (Jakarta: PT. Ra-
jaGrafindo Persada, 2002), hlm.246-247
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seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain 
yang mengalami kesulitan rohaniah dalam hidupnya, agar ia bisa 
mengatasi permasalahannya sendiri, karena timbul kesadaran atau 
penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan.

Sehingga pada pribadinya timbul sesuatu harapan kebahagiaan 
hidup saat ini dan di masa depan. Dengan demikian, Irsyad 
merupakan dakwah atau pendidikan dari segi bentuk kegiatannya, 
sedangkan terapi merupakan salah satu fungsi dari Irsyad. Proses 
Irsyad itu sendiri dapat berlangsung dalam konteks dakwah 
nafsiyah, fardiyah, dan fiah.56 

Menurut para mufassir, antara lain Fakhruddin sebagaimana 
dikutip oleh Irwan S,57 bentuk asal kata Irsyad yaitu Al-Irsyad yang 
berarti petunjuk, kebenaran, ajaran, dan bimbingan dari Allah 
SWT, yang mengandung suasana kedekatan antara pemberi dan 
penerima Al-Irsyad.

Secara istilah Irsyad berarti menunjukkan kebenaran ajaran, dan 
membimbing orang lain dalam menjalankannya yang berlangsung 
dalam suasana tatap muka dan penuh keakraban. Irsyad dalam 
pengertian di atas, dalam prosesnya akan melibatkan unsur, (1), 
mursyid (pembimbing), (2) maudhu (pesan atau materi bimbingan), 
(3) metode, (4) mursyad bih (peserta bimbingan atau klien), (5) 
tujuan yang akan dicapai.58

56. Syafaruddin, dkk (ed.), Bimbingan dan Konseling Perspektif  Al-Quran dan Sains, hlm. 114. 
57. Irwan S., Wawasan Al-Quran tentang Konseling; Sebuah Upaya Pegembangan Landasan 

Konseling Yang Bernilai Qurani, dalam Syafaruddin, dkk (ed.), Bimbingan dan Konseling 
Perspektif  Al-Quran dan Sains, hlm. 114. 
58  Ibid. hlm. 15. 
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Selain Irsyad dalam istilah Islam dikenal dengan istilah lain yang 
kedudukannya tidak berbeda dengan konseling. Misalnya istilah 
Al-syifa dan Ad-Dawa (proses pengobatan penyakit rohani atau 
jasmani) yang merupakan salah satu dari bentuk metode dakwah. 

Secara implisit kata syifa berarti, (1) bahwa Allah yang 
menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada manusia 
khususnya manusia beriman, (2) bahwa makanan dan minuman 
serta perbuatan, dapat menjadi obat penyakit yang diderita 
manusia, dan (3) bahwa Al-Quran menjadi obat bagi orang-orang 
yang beriman.

Sebagaimana telah dipahami bahwa Al-Quran dilihat dari salah 
satu fungsinya merupakan obat bagi penyakit qolb (hati) yang ada 
di dalam dada manusia, juga bagi penyakit badan (fisik) manusia 
bahkan seluruh ayat Al-Quran mengandung aspek pengobatan. 
Seperti dalam Al Quran surat Al-Isra ayat 82:

Artinya: “Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang 
menjadi penawar dan rahmat bagi orangorang yang beriman dan 
Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim 
selain kerugian”, (QS. Al-Isra`: 82).

Dengan demikian, dapat kita sepakati bahwa fungsi 
sesungguhnya Al-Quran itu semuanya adalah penawar (obat). 

Selain itu, Fakhruddin menjelaskan bahwa Al-Quran menjadi 
syifa bagi macam-macam penyakit ruhaniyah dan jasmaniyah. 
Adanya keharusan mengobati berbagai penyakit selain dijelaskan 
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melalui isyarat Al-Quran juga dijelaskan melalui hadis Nabi SAW 
yang salah satu fungsinya sebagai penjelas terhadap Al-Quran.59

Apabila dilihat dari sudut pandang psikologi, konsep Irsyad dan 
Syifa ini merupakan wujud dari Religius Psychotherapy, yaitu salah 
satu pendekatan bimbingan dengan menerapkan psikoterapi 
berdasarkan pendekatan agama. Perlu kita sadari, ternyata 
konseling dalam Islam merupakan sebuah penawaran cara 
pencarian solusi setiap masalah manusia. Tidak dipungkiri lagi, 
Islam dengan rujukan Al-Quran yang kaya akan materi menjadi 
rujukan paling komplit saat ini dan untuk masa yang mendatang. 
Oleh karenanya, berbicara motivasi manusia akan kebaikan itu tak 
jauh beda dari tujua daripada konseling itu sendiri. Jika konseling 
mengarahkan atau menjadi piranti sesuatu untuk menggapai 
sesuatu yang lebih baik maka, manusia merupakan individu—
berdasarkan sifat alamiahnya, yakni lupa dan salah. Kemudian 
tujuan Allah menciptakan manusia tiada lain dan tiada bukan, 
hanya agar manusia dapat bersujud (bersyukur) kepada-Nya. 
Maka, setiap individu pasti memiliki keinginan hari ini dan esok 
menjadi sosok pribadi yang lebih baik. 

Oleh sebab itu, perlu kiranya di sini kita uraikan pula tujuan 
konseling dalam Islam. Keberadaan bimbingan dan konseling 
merupakan bagian dari pendidikan Islam. Paling tidak, menurut 
Tohirin, ada lima tujuan Bimbingan dan Konseling dalam Islam, 
yaitu60: 

59. Ibid. hlm. 116. 
60 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah; Berbasis Integrasi, (Jakarta: 
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a. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, 
kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi 
tenang, jinak dan damai (muthmainnah), bersikap lapang 
dada (radhiyah), dan mendapatkan pencerahan taufid dan 
hidayah-Nya (mardhiyah); 

b. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan 
kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat 
baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan 
sekolah atau madrasah, lingkungan kerja, maupun 
lingkungan sosial dan alam sekitarnya;

c. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu 
sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi (tasammuh), 
kesetiakawanan, tolong menolong dan rasa kasih sayang; 

d. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu 
sehingga muncul dan berkembang keinginan untuk berbuat 
taat kepada-Nya, ketulusan mematuhi perintah-Nya, serta 
ketabahan menerima ujian-Nya; 

e. Untuk menghasilkan potensi Ilahiyah, sehingga dengan 
potensi itu individu dapat melakukan tugas-tugasnya 
sebagai khalifah dengan baik dan benar, dapat dengan 
baik menanggulangi berbagai persoalan hidup dan 
dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi 
lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat kita 
Rajawali Press, 2014), hlm.  35-36. 
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simpulkan bahwa tujuan bimbingan dan kosneling Islam adalah 
mewujudkan pribadi yang Islami dengan terpenuhinya karakteristik 
kepribadian paripurna, baik cara maupun perkembangannya yang 
memenuhi karakteristik jiwa yang suci atas norma-norma Islam 
secara individu sebagai tugas fitrah dan nafsu muthmainnah melalui 
latihan zikir, tazkirah, maupun nasihat-nasihat berbasis Islam. 
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BAB VI

ETIKA BIMBINGAN 

KONSELING ISLAM

Etika dalam konseling Islam memiliki makna yang sepadan 
dengan kode etik dalam terma bimbingan konseling. Meski 
demikian, sebagian pendapat masih banyak yang menyatakan 
bahwa keduanya memiliki perbedaan makna. Poin yang ingin 
ditekankan pada bagian ini adalah menyepakati bahwa baik kode 
etik maupun etika keduanya merujuk pada prinsip-prinsip yang 
harus dipatuhi oleh konselor (pembimbing) maupun klien (orang 
yang dibimbing) dalam aktivitas bimbingan konseling. 

Secara garis besar, etika dimaknai sebagai konsep untuk 
membedakan nilai baik dan buruk pada objek tertentu. Etika 
mengajarkan nilai-nilai budi pekerti yang merujuk pada ketentuan 
baik dan buruk.61 Mengadopsi pada makna tersebut, maka etika 
dalam bimbingan konseling juga akan mengantarkan pelaku 
konselor maupun klien untuk berperilaku yang menjunjung tinggi 

61. Mitchell, J.J, Moral Growth During Adolesence, (New York: Macmilan Publishing Co, 
1975), hlm. 68. 
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nilai-nilai budi pekerti tertentu. Sedangkan etika dalam perspektif  
penyuluhan merupakan rambu atau aturan yang harus dipatuhi 
oleh penyuluh agama Islam; penyuluh agama Islam sendiri 
merupakan sebuah keprofesian yang memiliki tugas membimbing 
umat Islam untuk mencapai kehidupan yang bermutu dan 
sejahtera secara lahir dan batin.62

A. AZAS-AZAS VERSI ISLAM

Berangkat dari konsep bimbingan konseling ataupun 
penyuluhan maka etika bimbingan konseling Islam dikembangkan 
atas dasar azas-azas tertentu. Di antara azas-azas tersebut yaitu 
azas kerahasiaan (confidentiality), azas kemandirian (independence), 
azas kesukarelaan (voluntary), dan azas keterbukaan (openness).63

1. Azas Kerahasiaan (confidentiality)

Dalam asas kerahasiaan, seorang konselor diharuskan menjaga 
rahasia dari penyintas atau konseli. Hal ini sebagai bentuk 
independesi seorang konselor dalam penanganan konseling. 
Kerahasiaan juga penting untuk meminimalisir terjadinya 
penyalahgunaan data oleh pihak eksternal. Seorang konseli akan 
merasa dirugikan apabila kerahasiaannya dibuka oleh konselor, 
hal inilah yang menjadi ukuran timbulnya kerugian dari seorang 
klien dalam proses bimbingan konseling. 

62. Saam, Zulfan, Psikologi Konseling (Jakarta: Radjagrafindo Persada, 2013), hlm 2.
63. Chaplin, J.P., Kamus Lengkap Psikologi. Judul asli Dictionary of  Psychology diterjemahkan 

Kartini Kartono, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).   
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Oleh karena itu, seorang konselor harus mampu menjaga 
kerahasiaan data konseli untuk meminimalisisr terjadinya 
kerugian pada diri konseli. Sebagaimana yang diutarakan oleh 
Remley Herlhy, 2005; Wilcoxon et al, 2007, bahwa salah satu 
kode etik yang harus dipegang teguh oleh seorang konselor 
adalah meminimalisir terjadinya kerugian pada konseli, sebab 
kecerobohan seorang konselor dalam menjaga kerahasiaan data 
konseli dapat mengakibatkan kerugian pada diri konseli.64 

Hal ini juga selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW 
yang menganjurkan kita untuk saling menutup aib sesama, sebab 
siapapun yang sengaja membuka aib saudaranya, maka kelak di 
akhirat juga akan dibukakan aibnya di hadapan seluruh umat 
manusia. 

َصاِلحٍ أَبِي  َعْن  اْلَْعَمِش  َعْن  َعَوانَةَ  أَبُو  ثَنَا  َحدَّ قُتَْيبَةُ  ثَنَا   َحدَّ
َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن  ُ ِ َصلَّى للاَّ قَاَل قَاَل َرُسوُل للاَّ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ 
ُكْربَةً َعْنهُ   ُ للاَّ نَفََّس  ْنيَا  الدُّ ُكَرِب  ِمْن  ُكْربَةً  ُمْؤِمٍن  َعْن   نَفََّس 
ْنيَا الدُّ فِي   ُ للاَّ َستََرهُ  ُمْسِلٍم  َعلَى  َستََر  َوَمْن  اْلِخَرِة  ُكَرِب   ِمْن 
أَِخيِه َعْوِن  فِي  اْلعَْبُد  َكاَن  َما  اْلعَْبِد  َعْوِن  فِي   ُ َوللاَّ َواْلِخَرِة 

 “Barangsiapa yang meringankan (menghilangkan) kesulitan 
seorang muslim kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan 

64. Hunainah, Etika Profesi Bimbingan Konseling (Bandung: Rizqi Press, 2016) hlm 11. 
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meringankan (menghilangkan) baginya kesulitan di akhirat kelak. 
Barangsiapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang 
mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan 
baginya kemudahan (urusan) di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa 
yang menutupi (aib) seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah 
akan menutup (aibnya) di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah 
akan senantiasa menolong seorang hamba selalu ia menolong 
saudaranya.” [HR. Tirmidzi]

Di dalam hadits yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi was sallam bersabda, yang artinya “Barangsiapa menutupi aib seorang 
muslim, maka Allah akan menutupi aibnya.” (HR. Al-Bukhary no. 2442 
dan Muslim no. 2580 dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, serta 
Muslim no. 2699 dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu —pent)

Larangan untuk saling menjaga aib sesama pada akhirnya ditujukan 
untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang dirasa oleh masing-masing 
individu, dalam hal ini adalah konseli, maka uraian hadits di atas juga 
selaras dengan Sabda nabi untuk tidak saling membahayakan, atau dalam 
hal ini adalah saling merugikan. 

 َعْن أَبِي َسِعْيٍد َسْعِد ْبِن َماِلِك ْبِن ِسنَاٍن الُخْدِريِّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ
»أَنَّ َرُسْوَل هللاِ ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: »لَ َضَرَر َولَ ِضَراَر

Dari Abu Said Saad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 
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anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, 
“Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun 
disengaja.” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340).

2. Kemandirian (independency)

Azas kemandirian atau independensi mengacu kepada sikap 
untuk tidak berpihak kepada siapapun, tidak terintervensi dan 
memiliki otoritas penuh atas keputusannya sendiri. Apabila 
merujuk kepada prinsip Konseling Islam yang ditawarkan oleh 
Abdul Mujib dan Yusuf  Mudzakir, azas kemandirian dapat 
dijelaskan melalui konsep Shaim, yaitu prinsip yang bertujuan 
untuk mengendalikan diri dan membebaskan diri dari belenggu 
nafsu. Nafsu atau keinginan bisa bersumber dari dua arah, baik 
yang sifatnya internal maupun eksternal. 

Pertama, keinginan internal adalah intervensi diri dalam 
memenuhi kepentingan pribadi di atas kepentingan konseli, 
yang harusnya dalam konteks ini harus dihindari. Kedua, 
keinginan eksternal. Keinginan eksternal berhubungan dengan 
terintervensinya otonomi konselor oleh pihak eksternal. Remley 
& Herlhy (2005), Wilcoxon et al (2007) juga menyebutkan bahwa 
di antara lima prinsip etik yang ia tawarkan setidaknya terdapat 
dua prinsip etik yang dekat dengan konsep independensi, yaitu 
prinsip autonomy/otonom dan fidelity/kesetiaan. Prinsip otonomi 
mengacu kepada kebebasan dalam memilih dan membuat 
keputusan, sedangkan prinsip kesetiaan mengacu kepada kekuatan 
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berpegang teguh pada komitmen.65

Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 15 disebutkan bahwa; 

َعلَْيَهۗا يَِضلُّ  فَِانََّما  َضلَّ  َوَمْن  ِلنَْفِسٖهۚ  يَْهتَِدْي  فَِانََّما  اْهتَٰدى   َمِن 
بِْيَن َحتّٰى نَْبعََث َرُسْوًل ْزَر اُْخٰرۗى َوَما ُكنَّا ُمعَذِّ َوَل تَِزُر َواِزَرةٌ ّوِ

Artinya : “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah 
(Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) 
dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya 
dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang 
berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak 
akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.  

3. Kesukarelaan (Voluntary)

Konselor professional bekerja bukan hanya untuk tujuan 
optimasi materi, tetapi ia akan bekerja atas dasar kerelaan dan 
bertujuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konseli. 
Sehingga dalam hal ini prinsip kerelaan atau voluntary harus 
menjadi ruh dari kinerja seorang konselor. Tanpa didasari niat 
yang kuat dan sifat sukarela yang besar dikhawatirkan kinerja 
konselor mudah terdisrupsi oleh kepentingan yang lain, termasuk 
kepentingan-kepentingan yang bersumber dari dalam diri konselor 
maupun dari luar dirinya.

65. Ibid. 
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Bekerja pada dasarnya membutuhkan banyak pengorbanan, 
termasuk seorang konselor, banyak hal yang harus dikorbankan 
termasuk tenaga, waktu, keluarga, dan bahkan beberapa 
keinginan diri untuk mencapai sesuatu. Bekerja sebagai konselor 
juga menuntut diri untuk memahami berbagai macam kondisi 
klien dengan permasalahan yang berbeda-beda, serta kedalaman 
masalah yang berbeda-beda juga. Untuk itu konsep moral kerelaan 
perlu ditumbuh kembangkan pada diri koselor agar dia mampu 
menjadi konselor yang professional dan berjiwa luas.66

Sikap kerelaan ini juga telah diajarkan oleh baginda Nabi 
melalui sebuah Hadits yang berbunyi:

َكانَْت فََمْن  نََوى  ما  امريٍء  ِلُكّلِ  وإِنَّما  بالنِّيَّاِت  العَمال   إنََّما 
 ِهْجَرتُهُ إلى هللاِ وَرُسوِلِه فِهْجَرتُهُ إلى هللاِ وَرُسْوِلِه وَمْن َكانَْت
ِهْجَرتُهُ ِلُدْنيَا يُِصْيبُها أو امرأٍة يَْنِكُحَها فِهْجَرتُهُ إلى ما َهاَجَر إليِه

 “Sesungguhnya amal itu hanyalah beserta niat, dan setiap 
manusia mendapatkan sesuai dengan apa-apa yang diniatkannya. 
Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan RasulNya maka 
hijrahnya itu adalah kepada Allah dan RasulNya, dan barang siapa 
yang hijrahnya   karena dunia yang diinginkannya atau wanita 
yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang 

66. Syarqawi, Ahmad, Nilai-Nilai Agama Islam dalam Mensukseskan Proses dan Mengopti-
malkan Hasil Layanan Bimbingan dan Konseling, Artikel Jurnal, 2016, hlm 49. 
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ia inginkan itu.” (Diriwayatkan oleh Imamul Muhadditsin, Abu 
Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah 
bin Bardizbah Al Bukhari dan Abul Husein Muslim bin Al Hajjaj 
bin Muslim Al Qusyairi An Naisaburi, dalam kitab shahih mereka 
yang merupakan kitab hadits paling shahih).

Selain itu, merujuk pada prinsip konseling yang ditawarkan 
oleh Syafaruddin (2017), bahwa perbuatan saling mengingatkan 
kepada kebaikan harus dikerjakan dengan penuh kesabaran, hal 
ini selaras dengan perintah Islam sebagaimana yang termaktub 
dalam surat Al-Ashr ayat 1-3 yang berbunyi:

َعِملُوا َو  ٰاَمنُۡوا  الَِّذۡيَن  اِلَّ  ُخۡسٍرۙ  لَِفۡى  ۡنَساَن  اۡلِ اِنَّ   َواۡلعَۡصِرۙ 
ۡبِر ِلٰحِت َوتََواَصۡوا بِاۡلَحّقِ ۙ َوتََواَصۡوا بِالصَّ الصّٰ

Artinya: “Demi masa, sungguh, manusia dalam keadaan rugi, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan 
serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati 
untuk kesabaran (Q.S Al-Ashr: 1-3).”

Surat al-Ashr di atas memerintahkan kita semua sebagai 
makhluk sosial agar saling menasehati dan membimbing dengan 
cara yang sabar. Agar sikap sabar tersebut bisa kita miliki kita harus 
memiliki sifat kerelaan yang tinggi terhadap bidang pekerjaan kita, 
tidak mengharapkan imbalan apapun kecuali keridhoan Allah 
SWT.67

67. Syafaruddin, dkk, Bimbingan dan Konseling: Perspektif  Al-Quran dan Sains (Medan: Per-
dana Publishing, 2017) hlm 126-127.
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4. Keterbukaan (openness)

Konselor sebagai pekerja sosial dituntut untuk memiliki 
seperangkat nilai agar dapat moderat secara etika dan dapat 
memberikan pelayanan yang terbaik untuk kebutuhan masyarakat. 
Nilai atau prinsip terakhir yang harus dipegang teguh oleh seorang 
konselor adalah terbuka atau openness. Seorang konselor harus 
memiliki sifat keterbukaan yang tinggi yang diwujudkan dalam 
bentuk moderasi dalam memperlakukan siapapun yang menjadi 
konselinya. Konselor harus menerima kondisi konseli apa adanya, 
dan tidak berupaya bersifat diskriminatif. 

Seorang konselor dituntut bersikap jujur dalam segala hal, 
sikap faktual juga dibutuhkan oleh seorang konselor terhadap 
kemungkinan-kemungkian yang terjadi dan mampu mengambil 
keputusan secara tepat.

Seorang konselor pun pada praktiknya harus memiliki 
kecenderungan menuntut kejujuran kliennya. Hal ini dibutuhkan 
sebagai sebentuk penekanan psikologis untuk menetralisir sekat 
antara konselor dan klien.  

B. Prinsip-Prinsip Layanan Bimbingan Konseling

Layanan bimbingan konseling dikembangkan untuk menjawab 
berbagai problem sosial yang terjadi di masyarakat. Perkembangan 
kondisi sosial yang semakin kompleks menimbulkan berbagai 
permasalahan pada sisi lain dan tentu membutuhkan penyelesaian. 
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Layanan bimbingan konseling harus terus diperbaiki agar tersedia 
layanan yang prima dan mampu menjawab perkembangan zaman. 
Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh konselor 
untuk mewujudkan layanan bimbingan konseling yang baik, di 
antaranya:

1. Layanan Diberikan Kepada Semua Individu

Jika dalam kode etik konseling dikenal dengan prinsip 
keterbukaan, maka dalam layanan bimbingan konseling juga 
wajib menerapkan keterbukaan sebagai rambu aktivitasnya. 
Artinya, layanan bimbingan konseling ini terbuka untuk seluruh 
lapisan masyarakat, sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan 
oleh semua masyarakat. Dalam layanan bimbingan konseling, 
tidak diperbolehkan adanya apapun yang berbau tindakan 
diskriminatif, tidak diperkenankan menganaktirikan satu individu 
atau menganakemaskan individu yang lain.

Dalam Islam sendiri diajarkan akan pentingnya mengedepankan 
kepentingan kemanusiaan. Dalam konteks pelayanan Konseling, 
manusia harus diberikan proses layanan yang terbaik oleh 
Konselor dan hal ini sangatlah selaras dengan spirit dakwah 
Islam. Jika kita sadari, proses dari pelayanan Konselor itu juga 
bisa dikatakan sebagai proses dakwah psikologis cum spiritual 
untuk membentuk masyarakat yang produktif.    

Karena tujuan keberadaan bimbingan konseling adalah 
menjadi media dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat 
untuk mencapai kebahagiaan hidup. Sehingga setiap kali terdapat 
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masyarakat yang mendatangi konselor tidak pandang apapun 
profesi dan kondisinya wajib mendapatkan perlakuan yang sama 
dari seorang konselor. Layanan konseling harus mampu menjadi 
wadah yang dapat mendorong seorang konselor bersifat adil 
dalam profesinya.68 

2. Berkenaan dengan Permasalahan Individu

Dalam konteks Individu, keberadaan bimbingan konseling 
adalah menjadi media bagi masyarakat dalam menyelesaikan 
masalah hidupnya untuk kemudian menjadi individu yang 
seutuhnya dan dapat meraih ketenangan diri. Konseling tentu 
berhubungan erat dengan berbagai macam permasalahan 
individu. Sehingga untuk dapat menyediakan layanan yang 
terbaik, bimbingan konseling harus mengacu kepada nilai-nilai 
profesionalitas dan sukarela agar terwujud layanan yang prima.   

Layanan bimbingan konseling harus ramah terhadap berbagai 
karakter individu dengan permasalahan-permasalahannya, 
sehingga setelah individu tersebut datang kepada konselor mereka 
akan merasa tercerahkan dan mendapatkan solusi yang tepat 
dari setiap permasalahannya. Menangani masalah klien harus 
dilakukan secara intensif, fokus dan kontinu, agar dihasilkan suatu 
penyelesaian psikologis dalam kerja-kerja konseling. 

Konselor perlu melakukan identifikasi terhadap masalah 
konseli dengan proses yang terstruktur dan sistematis. Dalam hal 

68. Woolfolk, Anita E.  Eductional Psychology, (The Ohio State University: Allyn and 
Bacon, 1995), hlm. 34.   
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ini, konseling individual harus dilakukan dalam suasana yang aman 
dan nyaman bagi konseli. Ruangan konseling disetting sebagai 
ruangan yang menyenangkan, nyaman, aman dan dilengkapi 
dengan berbagai alat permainan edukatif. Alat permainan 
edukatif  (APE) digunakan sebagai peralatan yang dimanfaatkan 
oleh konseli agar mereka merasa nyaman dan juga dimanfaatkan 
konselor sebagai media dalam proses konseling.  

Penanganan konseli menjadi faktor utama. Untuk itu, harus 
diwujudkan suasana konseling yang kondusif  salah satunya 
dengan memanfaatkan permainan edukatif  yang menekankan 
pada penguatan aspek kognitif  dari konseli.   

Al-Quran sendiri memandang permasalahan yang ada pada 
setiap individu sebagai wujud cinta Allah SWT kepada hambanya, 
sehingga Allah menurunkan cobaan kepada hamba tersebut, 
untuk kemudian diketahui sejauh mana hamba tersebut tetap 
bertakwa kepada Allah dalam kondisi apapun. 

Seringkali Individu mengalami tragedi alienasi atau depresi yang 
seringkali menjadi persoalan utama dalam diri manusia. Individu 
seringkali tidak percaya terhadap lingkungan sekitarnya, individu 
pun kurang dalam membangun support system lingkungan yang 
kondusif  untuk dirinya. Untuk itu, layanan bimbingan konseling 
harus bisa masuk ke ranah berbagai individu-individu yang ada di 
masyarakat.     

3. Berkenaan dengan Program Pelayanan Terintegral 
dengan Pendidikan dan Fleksibilitas
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Pelayanan bimbingan konseling idealnya harus terintegrasi 
dengan model kurikulum dan sistem pendidikan yang ada di 
sekolah maupun perguruan tinggi. Dalam hal ini misalnya, 
sekolah harus menjadi media dalam penguatan karakter siswa, 
agar menjadi generasi yang produktif  dan konstruktif. Selain itu, 
akses pelayanan bimbingan konseling dalam ranah pendidikan 
harus fleksibel dan aksesibel terhadap para siswa.69 

Dengan terintegrasinya pelayanan di ranah pendidikan, maka 
model pelayanan bimbingan konseling akan mudah diterapkan di 
lembaga pendidikan. Karena idealnya, pendidikan harus tersistem 
dengan baik melalui relasi sistemik antara lembaga dan medianya.

4. Berkenaan dengan Tujuan Pelayanan 

Tujuan pelaksanaan bimbingan konseling idealnya bagaimana 
memberikan pelayanan yang terbaik untuk konseli. Dampak 
dari proses pelayanan tersebut harus mampu membuat 
konseli menyelesaikan persoalannya dan mampu mengambil 
keputusannya sendiri, tanpa harus menunggu koordinasi dengan 
konselor.

Berikut setidaknya prinsip-prinsip yang berkenaan dengan 
tujuan dan pelaksanaan pelayanan:

1. Bimbingan konseling harus diarahkan untuk pengembangan 
individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam 
menghadapi permasalahannya

69. Fulan, G Michael. The New Meaning of  Educational Change, (New York: Teacher Col-
lege Press, 1993), hlm. 58.    
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2. Dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang 
diambil dan akan dilakukan oleh individu seharusnya atas 
kemauan individu sendiri, bukan karena desakan atau kemauan 
orang lain

3. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam 
bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

4. Kerja sama antara pembimbing dengan guru lain dan orang 
tua menentukan hasil pelayanan pembimbingan. 
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BAB VII

LAYANAN DALAM BIMBINGAN

 KONSELING ISLAM

Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, pengertian 
bimbingan dan konseling Islam tidak jauh berbeda dengan 
pengertian bimbingan dan konseling yang secara historis bermuara 
dari kajian Barat yang kemudian maju dan berkembang dalam 
berbagai disiplin ilmu termasuk dalam setting pendidikan dan 
pembelajaran. Dalam konteks ini, Bimbingan Konseling Islam 
sendiri berfokus pada layanan yang secara afiliatif  menggunakan 
terma-terma Al-Quran dan Hadist dalam landasan praktisnya.  

Menurut Lubis, konseling Islam dalam term Arab disebut 
irsyadul Islam. Lubis menyimpulkan beberapa batasan konseling 
Islami, antara lain adalah sebagai berikut70:

a. Konseling Islam adalah layanan bantuan kepada konseli 
agar konseli  mampu mengetahui, mengenal dan memahami 
keadaan dirinya sesuai dengan hakikatnya, atau memahami 

70. Saiful Akhyar Lubis, Konseling Islami Kyai dan Pesantren, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 
2007), hlm. 97-98. 
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kembali keadaan dirinya;

b. Konseling Islam sendiri merupakan layanan bantuan kepada 
konseli untuk menerima  keadaan  dirinya  sebagaimana  
apa  adanya, dalam ranah baik dan buruknya, kekuatan dan 
kelemahannya, sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh Allah 
Swt. Kemudian  menyadarkannya bahwa sebagai manusia ia 
diwajibkan berikhtiar. 

 Kelemahan pada dirinya bukan untuk terus menerus 
disesali, dan kekuatan yang ada pada dirinya bukan untuk 
membuatnya lupa diri. Dengan kata lain konseling Islami 
bertujuan untuk mendorong dan mengarahkan konseli untuk 
tawakkal/berserah diri kepada Allah, mengkonsultasikan 
segala  permasalahan  kepada  Allah  dan sekaligus memohon 
petunjuk dan pertolongan-Nya untuk menyelesaikan setiap 
permasalahan yang dihadapinya. 

c. Konseling Islam adalah layanan bantuan kepada konseli untuk 
memahami keadaan (situasi dan kondisi) yang dihadapinya  saat 
ini. Dalam hal ini, ia dibantu untuk merumuskan masalah yang 
dihadapinya dan sekaligus mendiagnosis masalah tersebut. 
Selanjutnya, seorang konselor membantu konseli untuk 
menemukan sendiri alternatif  pemecahan masalah. Konselor 
hanya dalam batas menunjukkan alternatif  yang disesuaikan 
dengan kadar intelektual konseli bersangkutan.

Selain itu, perlu kita pahami bahwa, dalam Islam, penggunaan 
kata konseling memiliki dua karakteristik, yaitu konseling Islam 
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dan Konseling Islami. Kedua istilah ini memiliki alur berfikir 
tersendiri, terkait dengan eksistensi keilmuan konseling dalam 
Islam.

Konseling dalam Islam adalah suatu aktifitas memberikan 
bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta 
bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien 
dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, 
keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problem 
hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri 
yang berparadigma kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw.

Sedangkan konseling Islami sebagaimana pada penjelasan 
konseling Islam di atas merupakan salah satu kegiatan konseling 
sebagai penjabaran dari aktivitas konseling Islam. Penggunaan 
istilah konseling Islami bukan berarti mengislamkan teori dan 
konsep Barat yang telah ada atau menghapuskan dan mengantikan 
dengan yang baru, melainkan untuk memandang bimbingan dan 
konseling dalam perspektif  Islam.

Mengutip pandangan Anwar Sutoyo, ia berpendapat bahwa 
layanan bimbingan dan konseling Islami adalah upaya membantu 
individu belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada 
fitrah dengan cara memberdayakan (empowering) iman, akal, 
dan kemauan yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya untuk 
mempelajari tuntunan Allah dan Rasul, agar fitrah yang ada pada 
individu berkembang dengan benar dan kokoh sesuai dengan 
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tuntunan Allah Swt.71

Untuk menggapai ini semua, maka tiap individu membutuhkan 
layanan bimbingan dan konseling. Dalam konteks ini, layanan 
dan bimbingan Islam ada empat, yakni layanan orientasi, layanan 
informasi, layanan pembelajaran, dan layanan penempatan. Dari 
keempat layanan ini akan dijelaskan lebih detail di bawah ini. 

A. Layanan Orientasi

Menurut Prayitno, layanan orientasi ini adalah layanan 
bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa (peserta 
didik) dan/atau seseorang terhadap lingkungan baru yang 
dimasukinya.72

Sementera, Tohirin berpendapat bahwa layanan orientasi bisa 
bermakna suatu layanan terhadap peserta didik baik di sekolah 
maupun di madrasah yang berkenaan dengan tatapan ke depan ke 
arah dan tentang sesuatu yang baru.73 

Jadi, layanan orientasi di sini dapat diartikan sebagai layanan 
bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dan 
pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar 
terhadap peserta didik dalam memahami lingkungan sekolah 
yang baru dimasuki peserta didik, untuk mempermudah dan 

71. Anwar Sutoyo. Bimbingan dan Konseling Islami. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 
2007), hlm. 24-25. 

72. Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 2004), hlm. 255. 

73. Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah; Berbasis Inetgrasi, hlm. 141. 
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memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru, 
sehingga peserta didik dapat menyesuaikan dirinya dengan baik.

Dengan kata lain, layanan orientasi merupakan layanan 
yang memungkinan peserta didik memahami lingkungan baru, 
terutama lingkungan sekolah dan obyek-obyek yang dipelajari, 
untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta 
didik di lingkungan yang baru itu.

Adapun tujuan layanan orientasi ini adalah agar peserta didik 
dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru 
secara tepat dan memadai, yang berfungsi untuk pemahaman, 
pencegahan dan pengembangan.

Dilihat dari fungsi pemahaman, layanan orientasi bertujuan 
untuk membantu individu agar memiliki pemahaman tentang 
berbagai hal yang penting dari suasana yang baru saja dijumpainya. 
Hal-hal yang baru dijumpai ini pada gilirannya diolah oleh 
individu dan digunakan untuk sesuatu yang memiliki pengaruh 
untuk pengembangan potensi dirinya nanti. 

Sedangkan, dilihat dari fungsi pencegahan, layanan orientasi 
bertujuan untuk membantu individu agar terhindar dari hal-hal 
yang negatif  yang dapat timbul apabila individu tidak memahami 
situasi dan lingkungan yang baru. 

Sementara, dilihat dari fungsi pengembangan, apabila 
individu mampu menyesuaikan diri dengan baik dan mampu 
memanfaatkan secara konstruktif  sumber-sumber yang ada pada 
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situasi dan kondisi yang baru, maka individu tersebut akan dapat 
mengembangkan dan memelihara potensi dirinya.

Upaya yang dapat dilakukan dalam membangkitkan keberanian 
untuk mampu menyelesaikan masalah melalui konseling Islami, 
Hanna Djumhana Bastaman yang dikutip oleh Amiruddin MS,74 
menawarkan tiga cara untuk peningkatan diri yang semuanya 
merupakan strategi sadar untuk mengubah nasib menjadi lebih 
baik. Cara pertama adalah hidup secara Islami, dalam arti berusaha 
secara sadar untuk mengisi kegiatan sehari-hari dengan hal-hal 
yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai akidah, syariah 
dan akhlak, aturan-aturan negara, dan normanorma kehidupan 
bermasyarakat, serta sekaligus berusaha menjauhi hal-hal yang 
dilarang agama dan aturan-aturan yang berlaku.

Cara kedua adalah melakukan latihan intensif  yang bercorak 
psiko-edukatif. Sedangkan cara ketiga yaitu pelatihan disiplin 
diri yang lebih berorientasi kepada spritual-religius, yakni 
mengintensifkan dan meningkatkan kualitas ibadah, melalui 
berzikir, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Swt dalam 
firman-Nya pada surah al-Baqarah (2) ayat 152.

Jadi, tujuan layanan orientasi berbasis konseling Islami di 
sini diartikan sebagai upaya membantu seseorang mengambil 
keputusan dan membantunya menyusun rencana guna 
melaksanakan keputusan tersebut. Dengan kompetisi tersebut, ia 
bertindak atau berbuat sesuatu yang konstruktif  sesuai dengan 
74. Amiruddin MS., Konsep Dasar Bimbingan Konseling Dalam Islam; dalam Syafaruddin, 

dkk (ed.), Bimbingan dan Konseling Perspektif  Al-Quran dan Sains, hlm. 140
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perilaku yang didasarkan atas ajaran Islam. 

Saiful Akhyar Lubis merumuskan dan merincikan tujuan 
konseling Islami sebagai berikut75: 

1. Membantu manusia agar dapat terhindar dari masalah; 

2. Membantu klien/konseli agar menyadari hakikat diri dan 
tugasnya sebagai manusia dan hamba Allah;

3. Mendorong klien/konseli untuk tawakal dan menyerahkannya 
kepada Allah;

4. Mengarahkan klien/konseli agar mendekatkan diri setulus-
tulusnya kepada Allah dengan senantiasa beribadah secara 
nyata baik yang wajib maupun yang sunnah;

5. Mengarahkan klien/konseli agar istiqomah menjadikan Allah 
konselor yang Maha Agung sebagai sumber penyelesaian 
masalah dan sumber ketenangan hati;

6. Membantu klien/konseli agar dapat memahami, merumuskan, 
mendiagnosis masalah dan memilih alternatif  terbaik 
penyelesaiannya;

7. Menyadari klien/konseli akan potensinya dan kemampuan 
ikhtiarnya agar dapat melakukan self  counseling;

8. Membantu klien/konseli menumbuhkembangkan 
kemampuannya agar dapat mengantisipasi masa depannya dan 
jika mungkin dapat pula menjadi konselor bagi orang lain;

75. Syaiful Akhyar Lubis, Konseling Islami dalam Komunitas Pesantren, (Bandung: Ciptapus-
taka Media 2015), hlm. 90-91. 
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9. Menuntun klien agar secara mandiri dapat membina kesehatan 
mentalnya dengan menghindari atau menyembuhkan penyakit 
/kotoran hati, sehingga memiliki mental/hati sehat/bersih 
dan jiwa tentram; dan 

10. Menghantarkan klien/konseli ke arah hidup yang tenang dalam 
suasana kebahagiaan hakiki (dunia dan akhirat).

Kendati sudah diuraikan betapa runut dalam hal bagaimana 
memberikan layanan konseling yang berorientasi pada 
mengarahkan hidup konseli menuju hidup yang lebih baik dan 
berdasarkan sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. 
Namun, untuk mencapai tujuan bimbingan konseling Islami yang 
baik ini tetap diperlukan komunikasi yang baik antara konselor 
dan konseli (klien). Tanpa komunikasi yang baik, niscaya pesan 
yang diinginkan sulit menimbulkan efek yang positif  terhadap 
konseli (klien).

Dalam Al-Quran dapat ditemukan beberapa isyarat tentang 
pola-pola komunikasi antara konselor dan konseli (klien).  Adapun 
pola-polanya, yang telah dikaji oleh Amiruddin MS, yaitu sebagai 
berikut:

1. Perkataan yang mulia; Qawlan kariman pada Q.S. Al-Isra/17: 
23, maksudnya perkataan yang mulia adalah dengan bahasa 
yang memiliki arti penghormatan, bahasa yang enak didengar 
karena terdapat unsur-unsur kesopanan;

2. Perkataan yang baik; Qawlan marufan tersdapat pada Q.S. Al-
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Baqarah/ 2: 263; Q.S. An-Nisa/4: 8; Q.S. Al-Ahzab/33: 32, 
maksudnya perkataan yang baik yaitu bahasa yang sesuai 
dengan tradisi, bahasa yang pantas atau cocok untuk tingkat 
usianya bahasa yang dapat diterima akal untuk tingkat usia 
klien;

3. Perkataan yang mengena; Qawlan balighan pada  Q.S. An-Nisa: 
63, maksudnya yaitu perkataan yang mengena, mendalam 
dengan bahasa yang efektif, sehingga tepat sasaran dan 
tujuannya, bahasa yang efisien, sehingga tidak membutuhkan 
banyak biaya, waktu dan tempat;

4. Perkataan lemah lembut; Qawlan layyinan pada  Q.S Thaha/20: 
44, maksudnya yaitu perkataan lemah lembut dengan bahasa 
yang halus, sehingga menembus relung kalbu, bahasa yang 
tidak menyinggung perasaan orang lain, bahasa yang baik dan 
enak didengar;

5. Qawlan azhima pada Q.S. Al-Isra/17: 80, maksudnya yaitu 
perkataan yang berbobot dengan bahasa yang mendalam 
materinya, bahasa yang berbobot isinya;

6. Qawlan sadid  pada Q.S. An-Nisa/4: 9, yaitu perkataan benar dan 
berimbang dengan bahasa yang benar, bahasa yang berimbang 
(adil) dari kedua belah pihak;

7. Qawlan maysuran pada Q.S. Al-Isra/17: 28, maksudnya yaitu 
perkataan yang pantas dengan bahasa yang dimengerti, bahasa 
yang dapat menyejukkan perasaan; 
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8. Qawlan min rabb rahim pada Q.S. Yasin/36: 58, maksudnya 
perkataan rabbani dengan bahasa yang isinya bersumber dari 
Allah swt., bahasa yang yang mengandung pesan dari Allah 
swt.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, dapat kita pahami bahwa 
dengan menggunakan perkataan yang mengacu pada pola bahasa-
bahasa yang diuraikan di atas, pada gilirannya dapat digunakan 
konselor untuk dapat berkomunikasi dengan klien. Konselor 
harus menimbang dan melihat pola komunikasi yang tepat 
untuk digunakan berdasarkan kondisi dan psikologi klien yang 
dihadapinya. Sehingga terjalin komunikasi yang baik dan tujuan 
dari proses konseling islami dapat tercapai dengan efektif  dan 
efisien.

B. Layanan Informasi 

Banyak ahli yang mengemukakan pendapat tentang layanan 
informasi ini antara lain Hidayati (2015). Menurutnya, layanan 
informasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik 
menerima dan memahami berbagai informasi (seperti informasi 
belajar, pergaulan, karier, serta pendidikan lanjutan).76

Sedang Prayitno menjelaskan bahwa layanan informasi adalah 
kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu 
yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk 
76. Richma Hidayati, Layanan Informasi Karir Membantu Peserta Didik dalam 

Meningkatkan Pemahaman Karir, Jurnal Konseling GUSJIGANG, Vol. 1 No. 1, 
(2015), hlm. 3. 
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menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah 
suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan demikian, 
layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dari 
fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling.77

Jadi, layanan Informasi di sini dapat diartikan sebagai layanan 
yang memungkinan peserta didik menerima dan memahami 
berbagai informasi (seperti: informasi belajar, pergaulan, karier, 
dan seterusnya).

Layanan ini merupakan layanan yang dibutuhkan oleh tiap 
individu. Tujuan layanan ini adalah agar individu memiliki 
pengetahuan (informasi) yang memadai dapat menjembatani 
individu agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang 
sesuatu, dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karier 
berdasarkan informasi yang diperolehnya.

Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa pemberian layanan 
ini bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan baru 
bukanlah hal selalu dapat berlangsung dengan mudah dan 
menyenangkan bagi setiap orang. Ibarat seseorang yang baru 
pertama kali datang ke kota, maka ia datang dalam keadaan serba 
“buta” tentang arah yang hendak dituju, buta tentang jalan-jalan, 
dan buta tentang realitas itu dan ini. Akibat dari kebutaannya itu, 
maka tak heran apabila ia tersesat dan bahkan tidak mencapai apa 
yang hendak ditujunya. Begitupun bagi peserta didik baru dan 
bagi orang-orang yang baru memasuki suatu dunia yang baru 
77. Prayitno, Layanan Informasi, (Padang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Padang, 

2004), hlm. 259-260. 
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baik dunia pendidikan ataupun dunia kerja, mereka belum banyak 
mengenal lingkungan yang baru dimasukinya.78

Melalui layanan informasi ini, tiap individu berusaha 
memenuhi kekurangannya akan informasi yang mereka perlukan 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena pada 
dasarnya, manusia memerlukan informasi untuk merencanakan 
kehidupannya, baik hari ini dan di masa yang akan datang, 
akibat karena tidak mampu untuk mengakses informasi dan 
keterbatasan dalam memperoleh suatu informasi, maka melalui 
layanan bimbingan dan konseling individu inilah pada akhirnya, 
individu memperoleh informasi.

Ada tiga alasan utama mengapa pemberian informasi perlu 
diselenggarakan: 

1. Membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang 
lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang 
dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, 
jabatan, maupun sosial-budaya. Dalam masyarakat yang serba 
majemuk dan semakin kompleks, pengambilan keputusan 
yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai besar terletak di 
tangan individu itu sendiri. Dalam hal ini, layanan informasi 
berusaha merangsang individu untuk dapat secara kritis 
mempelajari berbagai informasi berkaitan dengan hajat hidup 
dan perkembangannya.

78. Mukhlishah, dkk, Organisasi Administrasi dan Supervisi Bimbingan Konseling di Sekolah, 
(Surabaya: IAIN SA Press, 2013), hlm. 78. 
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2. Kemungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya “ke 
mana dia ingin pergi”. Syarat dasar untuk dapat menentukan 
arah hidup adalah apabila ia mengetahui apa (informasi) yang 
harus dilakukan serta bagaimana  bertindak secara kreatif  dan 
dinamis berdasarkan atas informasi-informasi yang ada itu. 
Dengan kata lain, berdasarkan atas informasi yang diberikan 
itu, individu diharapkan dapat membuat rencana-rencana dan 
keputusan tentang masa depannya serta bertanggung jawab 
atas rencana dan keputusan yang dibuatnya itu. 

3. Setiap individu adalah unik. Keunikan itu akan membawakan 
pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak yang 
berbeda-beda disesuaikan dengan aspek- aspek kepribadian 
masing-masing individu. Pertemuan antara keunikan individu 
dan variasi kondisi yang ada di lingkungan dan masyarakat 
yang lebih luas, diharapkan dapat menciptakan berbagai 
kondisi baru baik bagi individu yang bersangkutan maupun 
bagi masyarakat, yang semuanya itu sesuai dengan keinginan 
individu dan masyarakat. Dengan demikian, akan terciptalah 
dinamika perkembangan individu dan masyarakat berdasarkan 
potensi positif  yang ada pada diri individu dan masyarakat.79 

Sementara layanan informasi berbasis Al-Quran, menurut 
Prayitno sebagaimana dikutip oleh Zhila Jannati,80 dapat 
79. Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) hlm. 

260-261
80. Zhila Jannati, “Menemukan Kebermaknaan Hidup Melalui Layanan Informasi 

Berbasis Al-Quran Pada Mahasiswa”, Ghaidan Jurnal Bimbingan Konseling dan Kemas-
yarakatan, Vol. 2: No. 12, (2019), hlm. 18. Lihat juga, Prayitno dan Erman Amti, 
Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 65-66.
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dilaksanakan melalui lima tahapan yakni: (1) perencanaan; 
(2) pengorganisasian unsur-unsur dan sasaran layanan; (3) 
pelaksanaan; (4) penilaian; serta (5) tindak lanjut dan laporan.

Pada tahap perencanaan layanan informasi berbasis Al-Quran 
dilakukan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan 
dengan pelaksanaan layanan informasi berbasis Al-Quran 
untuk menemukan kebermaknaan hidup peserta didik. Pada 
tahap ini, konselor melakukan identifikasi informasi-informasi 
mengenai kebermaknaan hidup yang meliputi (a) memiliki tujuan 
hidup, (b) pemahaman mengenai potensi diri, (c) kemampuan 
untuk bertindak positif  dalam menghadapi kenyataan, serta (d) 
kemampuan untuk membina hubungan sosial yang positif. Selain 
itu, konselor juga mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran yang 
berkaitan dengan kebermaknaan hidup yang meliputi QS. Adz-
Dzaariyaat: 56, QS. Al Mulk: 2, serta QS. Al-An’am: 32 (memiliki 
tujuan hidup), Q.S. An-Nahl: 78 (pemahaman mengenai potensi 
diri), Al-Qashas: 77 dan Al-Qashas: 84 (adanya kemampuan untuk 
bertindak positif  dalam menghadapi kenyataan), serta QS. Al-
Hujurat: 10-12 (adanya kemampuan untuk membina hubungan 
sosial yang positif). 

Tahap yang kedua adalah tahap pengorganisasian unsur-unsur 
dan sasaran layanan. Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah 
mengorganisasikan unsur-unsur dan sasaran layanan informasi 
berbasis Al-Quran untuk menemukan kebermaknaan hidup.  

Adapun unsur-unsur yang dimaksud meliputi materi layanan, 
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narasumber, tempat pelaksanaan, serta persiapan tentang 
kelengkapan administrasi.  

a. Materi layanan yakni mengenai kebermaknaan hidup;

b. Narasumber adalah konselor sendiri;

c. Tempat pelaksanaan yakni di ruang belajar (di temapt mana saja 
sesuai dengan kesepakatan antara konselor dengan konseli/
peserta didik);

d.  Kelengkapan administrasi meliputi absensi, dan susunan 
kegiatan. 

Setelah melakukan tahap pengorganisasian, konselor 
melanjutkan pada tahap selanjutnya, yakni tahap pelaksanaan 
layanan informasi berbasis Al-Quran. Pada tahap ini, dalam 
praktiknya, peserta layanan dituntun untuk aktif  dan bersemangat 
dengan menggunakaan dinamika BMB3 (Berpikir, Merasa, 
Bersikap, Bertindak, dan Bertanggung Jawab). Pertama, konselor 
membuka kegiatan layanan informasi berbasis Al-Quran dengan 
mengucapkan salam. Kemudian, konselor menanyakan kabar 
peserta layanan dan berusaha menjalin hubungan yang hangat 
dengan peserta layanan. Konselor bersama-sama dengan peserta 
layanan membacakan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Adapun 
ayat yang dipilih adalah QS. Al-Anam ayat 32-37. Kemudian, 
peserta layanan. Konselor terus menjaga hubungan yang hangat 
dan akrab dengan peserta layanan.

Setelah itu, konselor mengajak peserta untuk masuk ke 
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dalam materi layanan. Konselor memancing peserta dengan 
pertanyaan-pertanyaan mengenai “apa itu hidup?”, “mengapa 
kita hidup?”, serta “bagaimana kita dapat terus hidup dengan 
baik?”. Selanjutnya, konselor membawa peserta pada kesadaran 
bahwa hidup itu hendaknya bermakna. Konselor menjelaskan 
dan memberikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari tentang 
hidup yang bermakna. Konselor juga mengemukakan tentang 
pengertian kebermaknaan hidup, pentingnya kebermaknaan 
hidup, serta aspek-aspek kebermaknaan hidup yang meliputi: 
(a) memiliki tujuan hidup, (b) pemahaman mengenai potensi 
diri, (c) kemampuan untuk bertindak positif  dalam menghadapi 
kenyataan, serta (d) kemampuan untuk membina hubungan sosial 
yang positif.

Adapun dalam setiap aspek kebermaknaan hidup, konselor 
menjelaskan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang meliputi: QS. Adz-
Dzaariyaat: 56, QS. Al Mulk: 2, serta QS. Al-An’am: 32 (memiliki 
tujuan hidup), Q.S. An-Nahl: 78 (pemahaman mengenai potensi 
diri), Al-Qashas: 77 dan Al-Qashas: 84 (adanya kemampuan untuk 
bertindak positif  dalam menghadapi kenyataan), serta QS. Al-
Hujurat: 10-12 (adanya kemampuan untuk membina hubungan 
sosial yang positif).

Sementara, pada tahap yang keempat yakni tahap penilaian. 
Hal-hal yang musti dilakukan pada tahap ini ialah konselor 
melakukan penilaian terhadap pemahaman peserta mengenai 
kebermaknaan hidup. Artinya, konselor melakukan penilaian 
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terhadap pemahaman peserta l mengenai apa itu kebermaknaan 
hidup, pentingnya kebermaknaan hidup, serta empat aspek 
dari kebermaknaan hidup. Peserta layanan diharapkan dapat 
menemukan kehidupan yang bermakna, sehingga dapat menjalani 
kehidupan dengan semangat dan dapat menjadi manusia yang 
bermanfaat baik bagi individu sendiri maupun orang lain.

Tahap yang terakhir adalah tahap tindak lanjut dan laporan. 
Pada tahap tindak lanjut dan laporan, konselor melaporkan hasil 
pemberian layanan informasi berbasis Al-Quran. Selain itu, 
konselor menetapkan tindak lanjut setelah dilakukan layanan 
informasi berbasis Al-Quran yakni dengan menerapkan layanan 
konseling individu bagi peserta layanan yang membutuhkan.

C. Layanan Informasi dalam Konseling Islam

Adapun bentuk pesan yang Islami atau layanan informasi 
dalam konseling Islam adalah pesan/informasi yang disampaikan 
dan bertujuan untuk mencapai efektivitas pengaruh informasi 
yang tidak merugikan kedua belah pihak, Al-Quran dan Hadis 
telah memberikan beberapa aturan yang perlu diperhatikan oleh 
setiap individu yang mengaku sebagai muslim, antara lain adalah 
sebagai berikut:

1. Qashas/Naba al-Haq, yaitu informasi yang disampaikan harus 
menggambarkan kisah, berita, dan informasi yang benar, 
terutama yang berhubungan dengan isi informasi yang 
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disampaikan. Hal ini sejalan dengan pola Al-Quran dalam 
menceritakan kisah yang terjadi pada para Rasullah dan berita 
tentang sekelompok atau individu manusia yang terjadi pada 
kehidupan masa lalu (lihat QS. Hud: 120, QS. Yusuf: 3, dan 
QS. Al-Kahf: 13). Secara spesifik Al-Quran menggambarkan 
bahwa informasi yang benar, memiliki karakteristik sebagai 
berikut:

a. Informasi yang dapat meneguhkan hati penerima informasi, 
mengandung kebenaran, pengajaran, dan peringatan serta 
menyadarkan orang lain dari kelalaian (lihat QS. Hud: 120).

b. Informasi yang tidak menyembunyikan kebenaran yang 
perlu diketahui masyarakat dan mencapuradukkan berita 
benar dengan berita palsu (salah/batil) (lihat QS. Al-
Baqarah: 42 dan 146) atau yang mampu menyatakan bahwa 
itu adalah benar dan suatu kebatilan adalah memang batil 
(lihat QS. Al-Anfal: 8) sekaligus informasi tidak memihak 
salah satu pihak (lihat QS. Al-Hujurat: 9). 

c. Informasi yang dapat menyelesaikan pertentangan di 
antara penerima (lihat QS. Al-Baqarah: 213) dan sekaligus 
dapat mendamaikan dari perselisihan mereka (lihat QS. Al-
Hujurat: 9).

d. Informasi yang dapat menghilangkan kemungkinan 
penerima informasi untuk mengemukakan praduga yang 
salah terhadap objek informasi (lihat QS. Ali-Imran: 154).
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e. Informasi yang tidak hanya mengikuti kepuasan subjektif  
penyampaian informasi yang cenderung tidak sesuai 
dengaan kebenaran, tetapi informasi yang dapat mendorong 
munculnya semangat berkompetisi dalam berbuat kebaikan 
serta dapat menyentuh rasa penerima informasi, sehingga 
mereka memiliki ketetapan hati tentang kebenaran yang 
diterimanya (lihat QS. Al-Maidah: 48 dan 83).

2.  Amar maruf  nahi munkar, yaitu informasi yang disampaikan 
diarahkan pada berkembanganya sarana saling mengingatkan 
untuk berbuat baik dan saling mencegah berbuat kemungkaran 
dan dosa (lihat QS. Ali-Imran: 110).

3. Hikmah, yaitu informasi yang disampaikan mengandung 
perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara 
yang hak dan batil. Tetapi, cara penyampaiannya mengandung 
nilai bijaksana, mengandung sentuhan kelembutan rasa dan 
menyentuh kesadaran kognitif  yang tinggi (lihat QS. An-Nahl: 
125).

4. Tabayyun, yaitu informasi yang disampaikan telah melalui upaya 
klarifikasi (lihat QS. Al-Hujurat: 6 dan 9).

5. Mauizhah hasanah, yaitu informasi yang disampaikan 
mengandung contoh dan teladan yang baik untuk ditiru 
penerima informasi, baik melalui proses imitasi maupun 
intimidasi (lihat QS. An-Nahl: 125).

6. Layyin, yaitu menyampaikan informasi dengan menggunakan 
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tutur kata yang lemah lembut dan tidak keras serta kasar, 
sehingga si penerima informasi tidak tersinggung dan tidak 
berupaya menutupi kekurangan dan kesalahan dirinya (lihat 
QS. Ali-Imran: 153).81

Sedikit berbeda dengan layanan-layanan di atas, dalam konteks 
konseling Islam, Meimunah S. Moenada menegaskan bahwa,  
layanan konseling Islam dilakukan dengan beberapa layanan 
bantuan, yaitu tabayyun, al-hikmah, mauidlah, dan mujadalah.82

1. Tabayyun yaitu memperoleh kejelasan informasi atau data 
mengenai pribadi klien. Layanan ini berkaitan dengan upaya 
memahami karakteristik pribadi klien sebelum memberikan 
treatment atau intervensi.  Langkah ini sangat baik, karena 
dapat mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam 
memberikan konseling. 

2. Al-Hikmah, yaitu memberikan wawasan keilmuwan atau 
memberikan informasi tentang berbagai hal yang bermakna 
bagi potensi dirinya.  Informasi yang diberikan itu seperti 
hakekat jati diri sebagai hamba Allah dan khalifah, tugas dan 
tujuan hidup di dunia, karakteristik akhlak mulia, prinsip-
prinsip belajar dalam Islam, romantika kehidupan menurut 
Islam, dan konsep kerja dalam Islam. Melalui pemberian 
informasi tersebut, diharapkan klien memiliki (a) kesadaran 
tentang makna hidupnya di dunia ini, (b) kemampuan untuk 

81. Agus Sofyandi Kahfi, “Informasi dalam Perspektif  Islam”, Mediator, Vol. 7: No. 2, 
(Desember 2006), hlm. 323-324. 

82. Meimunah S. Moenada, “Bimbingan Konseling dalam Perspektif  Al-Quran dan 
Al-Hadits”, Jurnal Al-hikmah Vol. 8, No. 1, (April 2011), hlm. 61-62. 
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mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, dan 
(c) terampil dalam mengambil keputusan atau menemukan 
alternatif  yang paling baik bagi kehidupannya (bagi dirinya 
sendiri dan orang lain).

3. Mauidhah (taushiah), yaitu pemberian nasihat kepada klien 
yang mengalami masalah secara individual. Nasihat ini berisi 
berbagai petunjuk, ilustrasi, atau contoh-contoh kehidupan 
para rasul, sahabat, para ulama, atau para tokoh shaleh 
lainnya. Melalui taushiah ini diharapkan ini diharapkan klien 
dapat menyelesaikan masalahnya, tercerahkan pikiran dan 
perasaannya, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan 
penuh percaya diri, tawakal, bersyukur, dan bersabar.

4. Mujadalah, yaitu upaya menciptakan situasi yang dialogis dalam 
proses konseling secara kelompok. Di sini konselor tidak 
mendominasi pembicaraan, atau memberikan indoktrinasi 
kepada klien, akan tetapi memberikan kesempatan atau 
peluang untuk berdiskusi, curah pendapat, mengemukakan 
pendapat atau masalahnya, sehingga terjadi dialog yang 
dapat mengembangkan pencerahan berpikir yang positif  dan 
penyelesaian masalahnya secara tepat.

Selain itu, dalam Al-Quran ditemukan pula oleh Agus Sofyandi 
Kahfi, beberapa keterangan yang mengandung unsur larangan 
atau pencegahan, di antaranya adalah sebagai berikut83:

1. Tidak syariyyah dan talmizah. Artinya, informasi yang 

83. Ibid., hlm. 324-325. 
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disampaikan tidak boleh mengandur unsur merendahkan 
harkat derajat orang lain dan tidak mengandung unsur mencela 
dan mencemarkan nama baik orang lain, (lihat QS. Al-Hujurat: 
10; dan QS. Al-Humazah: 1). 

2. Tidak shuu al azhan. Artinya, informasi yang disampaikan tidak 
boleh mengandur unsur dan buruk sangka serta berusaha 
mengikuti azas praduga tidak bersalah (husnu al zhan) (lihat QS. 
Al-Hujurat: 11; dan QS. An-Nur: 12 serta hadis Muslim dari 
Abu Hurairah dalam Sunan Al-Baihaqi Juz 1, hlm 238).

3. Tidak tajaasas. Artinya, informasi yang disampaikan tidak boleh 
mengandur unsur mencari-cari kesalahan dan keburukan orang 
lain (lihat QS. Al-Hujurat: 11 dan hadis Muslim dari Anas juga 
Abu Hurairah dan Shahih Muslim Juz 16, hlm 405 dan 416).

4. Tidak ghibah. Artinya, informasi yang disampaikan tidak 
boleh mengandur unsur mengunjingkan orang lain, yaitu 
menyampaikan suatu keburukan orang lain yang tidak 
diharapkan diketahui orang lainnya atau menyampaikan 
informasi tentang aib/cela seseorang kepada orang lain tanpa 
ada izin dari orang yang dicela tersebut (lihat QS. Al-Hujurat: 
11 dan Hadis Muslim dari Abu Hurairah dalam Subul al-Salam 
Juz 7, hlm 167 serta al-Ashfaahani, Juz 1, hlm 367).

5. Tidak buhtan, yaitu menyampaikan informasi tidak boleh 
ditambah-tambah interpretasi subjek dengan tujuan agar 
menjadi berita menarik dan menghebohkan (lihat QS. An-
Nahl: 62 dan 116).
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6. Tidak ifkun, yaitu menyampaikan berita yang sengaja dibalikkan 
dari fakta sebenarnya atau memutarbalikkan informasi yang 
benar menjadi bohong (lihat QS. An-Nur: 12-18). 

 Bersandar pada uraian tersebut, dalam konteks memberikan 
layanan informasi berbasis Al-Quran, maka konselor 
harus menyampaikan atau memberikan informasi dengan 
menggunakan cara yang halus, tidak keras, dan kasar serta 
mengandung contoh yang teladan yang baik agar dapat ditiru 
oleh peserta didik/konseli/klien/penerima informasi, serta 
mengandung kebijaksanaan yang sarat dengan sentuhan 
kelembutan rasa juga sentuhan kesadaran kognitif  yang tinggi. 

D. Layanan Pembelajaran

Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan 
peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang 
baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi 
yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya serta 
berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya, dengan tujuan 
agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan 
belajar yang baik.

Pembelajaran yang bermakna membawa seseorang pada 
pengalaman belajar yang mengesankan. Pengalaman yang 
diperoleh seseorang semakin berkesan apabila proses pembelajaran 
yang diperolehnya merupakan hasil dari pemahaman dan 
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penemuannya sendiri. Dalam konteks ini, peserta didik mengalami 
dan melakukannya sendiri. Proses pembelajaran yang berlangsung 
melibatkan peserta didik sepenuhnya untuk merumuskan sendiri 
suatu konsep. Keterlibatan pendidik hanya sebagai fasilitator dan 
moderator dalam proses pembelajaran tersebut.

Proses belajar dan mengajar sebenarnya telah terjadi sejak 
diciptakannya Adam, sebagai manusia pertama di bumi. Dalam 
kehidupan kita sehari-hari selalu penuh dengan kegiatan yang 
dilakukan dengan secara sengaja ataupun tidak, terencana ataupun 
tidak, semua itu menimbulkan suatu pengalaman hidup yang pada 
dasarnya adalah hasil belajar.

Dalam perspektif  agama (Islam) belajar merupakan kewajiban bagi 
setiap individu yang beriman untuk memperoleh ilmu pengetahuan sebagai 
upaya untuk meningkatkan derajat kehidupan mereka. Dengan kata lain, 
dalam ajaran Islam perintah untuk belajar sangat dianjurkan untuk 
dilaksanakan melalui proses menuntut ilmu.

Dalam beberapa ayat al-Quran yang secara eksplisit ataupun 
implisit mewajibkan orang untuk belajar agar memperoleh ilmu 
pengetahuan sebagaimana firman Allah Swt:

يَتَذَكَُّر اِنََّما   ۗ يَْعلَُمْوَن  َل  َوالَِّذْيَن  يَْعلَُمْوَن  الَِّذْيَن  يَْستَِوى  َهْل   قُْل 

اُولُوا اْلَْلبَاِب
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Artinya: “...Katakanlah apakah sama orang-orang yang 
mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui, sesungguhnya 
orang-orang yang ber- akalah yang mampu menerima pelajaran,” 
(QS, Az-Zumar: 9)

Kemudian, dalam ayat yang lain Allah Swt berfirman:

ُكلُّ َواْلفَُؤاَد  َواْلبََصَر  السَّْمَع  ۗاِنَّ  ِعْلٌم  بِٖه  لََك  لَْيَس  َما  تَْقُف   َوَل 

ىَِٕك َكاَن َعْنهُ َمْسـُْٔوًل اُوٰلۤ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu 
tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 
pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta 
pertanggungan jawabnya”, (QS Al-Isra: 36). 

Di samping itu, belajar merupakan suatu kewajiban yang harus 
dilakukan oleh setiap muslim, sebagaimana perintah Rasul yang 
ada di bawah ini:

َطلَُب اْلِعْلْم فَِرثَْضةٌ َعلَى ُكِلّ ُمْسِلٍم

Artinya: “Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim 
laki-laki”, (HR. Ibnu Majah).
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Kemudian, ada pula hadis yang menekankan pentingnya 
seseorang memiliki ilmu guna dapat meningkatkan derajat 
kehidupan di dunia maupun kelak di akhirat. 

بِاْلِعْلِم فَعَلَْيِه  أََراَداْلآِخَرةَ  َوَمْن  ْلِعْلِم،  بِا  فَعَلَْيِه  ْنيَا  َدالدُّ أََرا   َمْن 

َوَمْن أََراَدُهَما فَعَلَْيِه بِاْلِعْلِم

Artinya: “Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia 
maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang 
menghendaki kehidupan Akhirat, maka wajib baginya memiliki 
ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya 
memiliki ilmu”, (HR. Tarmidzi).  

Jadi, belajar itu sangat penting dalam perkembangan manusia, 
saking pentingnya, anjuran belajar itu sangat dijaga oleh Islam. 
Bahkan yang termuat pada ayat pertama dalam Al-Quran yang 
diturunkan Allah yaitu perintah membaca adalah salah satu bentuk 
belajar. Perintah membaca dalam surah al-Alaq adalah melibatkan 
proses mental yang tinggi, yaitu proses pengenalan, pengingatan, 
pengamatan, dan daya kreasi.

Selain itu, kita tidak hanya diwajibkan saja dalam mencari ilmu 
atau belajar, akan tetapi, kita juga mendapatkan kemuliaan di mata 
Allah. Hal ini sebagaimana bunyi hadis di bawah ini:
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ُ لَهُ بِِه َطِريقًا إِلَى اْلَجنَِّة َل للاَّ َمْن َسلََك َطِريقًا يَْلتَِمُس فِيِه ِعْلًما َسهَّ

Artinya: “Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari 
suatu ilmu. Niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju 
surga”. (HR. Turmudzi).

Pada titik inilah, dapat dikatakan, layanan pembelajaran di sini 
adalah upaya yang memungkinkan peserta didik mengembangkan 
sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Sebagai upaya menguasai 
materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan 
kecepatan dan kemampuan dirinya serta berbagai aspek tujuan 
dan kegiatan belajar lainnya, dengan tujuan agar peserta didik 
dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.  

E. Layanan Penempatan

Layanan dan kegiatan pendukung Bimbingan Konseling 
perlu dilaksanakan sebagai wujud penyelenggaraan bimbingan 
dan konseling terhadap peserta didik/konseli. Salah satu layanan 
Bimbingan Konseling yang perlu diselenggarakan adalah layanan 
penempatan. 

Menurut Syamsu Yusuf  dan A. Juntika Nurihsan, layanan 
penempatan adalah layanan bantuan yang diberikan kepada 
peserta didik dalam rangka menyalurkan dirinya ke arah yang tepat 
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sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. Penempatan 
ini meliputi penempatan pendidikan, ialah untuk memilih 
jurusan dan kelanjutan sekolah, penempatan jabatan, dan juga 
penempatan murid dalam rangka program pengajaran di Sekolah 
yang bersangkutan.84

Senada dengan pandangan di atas, Meimunah S. Moenada 
berpendapat bahwa layanan penempatan ini adalah layanan 
bimbingan yang memungkinkan siswa memperoleh penempatan 
dan penyaluran secara tepat (misalnya penempatan/penyaluran di 
dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program khusus, kegiatan 
ko/ekstrakurikuler), sesuai dengan potensi, bakat, dan minat, 
serta kondisi pribadinya.85

Sedang menurut Winkel yang dikutip oleh Tohirin dalam 
bukunya yang berjudul Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan 
Madrasah; Berbasis Integrasi, layanan penempatan adalah usaha-usaha 
membantu siswa/ peserta didik untuk membantu merencanakan 
masa depannya selama masih di sekolah dan madrasah dan 
sesudah tamat, memilih program studi lanjutan sebagai persiapan 
untuk kelak memangku jabatan tertentu.86

Berdasarkan dari pandangan ahli di atas, maka dapat 
dikatakan bahwa layanan penempatan merupakan layanan yang 

84. Syamsu Yusuf  dan A. Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 21.

85. Meimunah S. Moenada, “Bimbingan Konseling dalam Perspektif  Al-Quran dan 
Al-Hadits”, Jurnal Al-hikmah Vol. 8, No. 1, (April 2011), hlm. 61.  

86. Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah; Berbasis Integrasi, (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 153
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memungkinan peserta didik memperoleh penempatan dan 
penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program 
studi, program latihan, magang, kegiatan ekstra kurikuler 
ataupun kegiatan lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat 
mengembangkan segenap bakat, minat dan potensi lainnya.

Dengan adanya layanan ini, pada gilirannya diharapkan 
peserta didik dapat mencapai perkembangan diri yang optimal 
dan dapat meraih prestasi baik dari segi akademik maupun non-
akademik. Dengan perkataan lain, layanan penempatan yang 
diberikan kepada peserta didik dapat membantu mereka dalam 
pengembangan bakat yang dimilikinya. 

Bakat adalah kemampuan terhadap sesuatu yang menunjukkan 
kemampuan di atas rata-rata, yang telah ada pada diri individu 
secara alamiah dan perlu dilatih untuk mencapai hasil yang 
maksimal. Bakat baru muncul bila ada kesempatan untuk 
berkembang atau dikembangkan. Seperti yang dijelaskan Asrori87 
bahwa bakat (aptitude) mengandung makna kemampuan bawaan 
yang merupakan potensi (potential ability) yang masih perlu 
pengembangan dan latihan lebih lanjut. Karena sifatnya yang 
masih bersifat potensial atau laten itu, maka bakat merupakan 
potensi yang masih memerlukan ikhtiar pengembangan dan 
latihan secara serius dan sistematis agar dapat terwujud.

Layanan ini tertuju kepada dua hal, yaitu pertama persoalan 

87. M. Asrori, Memahami dan Membantu Perkembangan Peserta Didik, (Pontianak: Untan 
Press, 2008), hlm. 73. 
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studi yang diminati atau tidak, memiliki kemampuan ekonomi, 
kedua: Karier, apakah sesuai dengan kompetensi, kemampuan 
diri, memiliki kematangan terhadap penyesuaian diri.

Dalam konteks bimbingan dan konseling Islam, praktik 
pelayanan dan bimbingan dan konselingnya harus dijiwai dan 
dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Salah satu nilainya adalah konselor 
harus berakhlak baik (memiliki akhlak yang terpuji). Hal ini 
sebagai disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26 yang 
berbunyi:

قَالَْت اِْحٰدىُهَما ٰيٓاَبَِت اْستَأِْجْرهُ ۖاِنَّ َخْيَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ اْلَِمْيُن

Artinya: “Dan salah seorang kedua (perempuan) itu berkata, 
“Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), 
sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai 
pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”, 
(Al-Qasas: 26). 

Kepribadian yang baik dalam konteks Islam ditandai dengan 
kepemilikan iman, makrifah, dan tauhid. Memiliki makrifah di 
sini bukan hanya diartikan sebagai konselor harus bisa mengenal 
Tuhannya, tetapi sebagai konselor juga harus mengenal siswa/
peserta didik yang dibimbingnya (klien). Selain itu, kepribadian 
yang baik juga ditandai dengan dimilikinya aspek moralitas yang 
baik pada diri konselor seperti nilai-nilai, sopan santun, adab, 
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etika, dan tata krama yang dilandaskan pada ajaran agama Islam. 
Jadi, tanpa kepribadian yang baik dari konselor atau seorang 
guru bimbingan dan konseling, tujuan pelayanan bimbingan dan 
konseling yang dalam hal ini, layanan penempatan, akan sulit 
digapai secara efektif. 

Selain itu, perlu diperhatikan pula, menurut Dewa Ketut Sukardi, 
layanan bimbingan yang efektif  tidak mungkin terlaksana dengan 
baik tanpa adanya kerjasama atau kolaborasi guru pembimbing 
dengan pihak-pihak yang terkait, baik di dalam maupun di luar 
sekolah, antara lain dengan seluruh tenaga pengajar dan tenaga 
kependidikan lainnya di sekolah, seluruh tenaga administrasi di 
sekolah, OSIS dan organisasi siswa lainnya.88

Dari pola organisasi bimbingan dan konseling di sekolah, 
dapat kita ketahui bahwa guru Bimbingan Konseling dalam 
melaksanakan tugasnya berfungsi untuk membantu menyelesaikan 
masalah siswa, terutama dalam menangani perilaku siswa yang 
bermasalah memiliki hubungan kolaborasi dan koordinasi dengan 
berbagai pihak di lingkungan sekolah. Karena tujuan pendidikan 
harus diusahakan oleh semua elemen-elemen (warga) pendidikan 
di sekolah, terutama berkaitan dengan layanan bimbingan dan 
konseling.

88. Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, 
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 113-114.
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BAB VIII

DISKRIPSI KONSELOR; 

Perbedaan Antara Konselor Umum, 
Konselor Islam dan Penyuluh 

Agama Islam

A. Konselor Umum

Kita ketahui bahwa ilmu guedance and counseling (BK) berasal dari 
Amerika dan kegiatannya dilakukan oleh konselor yang terlatih dan 
memenuhi kualifikasi sebagai seorang konselor. Landasan ilmu 
ini adalah Psikologi kontemporer atau psikologi Barat. Konselor 
dalam menjalankan pelayanan Bimbingan Konselingdifokuskan 
kepada peserta didik dari berbagai tingkatan pendidikan. Agama 
tidak dijadikan sebagai landasannya, tetapi dijadikan sebagai 
pelengkap dari ilmu Psikologi.

Konselor tidak memberi nasehat atau masukan/arahan 
kepada klien, tetapi meminta kepada klien untuk mengungkap 
perasaannya. Apa yang dipikirkananya melalui dialog yang 
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terbangun dari komunikasi kedua belah pihak (konselor dan 
klien) dalam rangka membahas permasalahan yang dialami klien. 
Dari hasil dialog tersebut, akhirnya konselor meminta klien untuk 
mengambil keputusan-keputusan sendiri atas masalah-masalah 
yang dihadapi klien.

Hartono dan Boy Soedarmadji memberikan pengertian yakni 
konselor merupakan tenaga profesional yang memberikan 
pelayanan dalam bidang konseling. Sementara, menurut Jones 
konselor diartikan sebagai kegiatan yang mengumpulkan fakta dan 
pengalaman para siswa. Konselor akan memfokuskan terhadap 
masalah tertentu yang dialami bersangkutan. Yang pada akhirnya 
kemudian konselor akan memberi masukan untuk memecahkan 
masalah tersebut.89

Sedangkan kriteria umum Konselor yang harus dipenuhi, agar 
dapat melakukan praktik konseling kepada kliennya, antara lain: 

1. Memiliki Penguasaan Pengetahuan

Kunci utama melihat profesionalitas konselor adalah 
penguasaan pengetahuan yang dimiliki. Apakah konselor tersebut 
memahami tentang konsep bimbingan konseling. Disamping 
itu, landasan pendidikan seorang konselor dan memahami kode 
etik profesi. Sehingga konselor dapat memberikan masukan dan 
rekomendasi yang tepat bagi kliennya.

2. Penguasaan Emosional

89. Hartono, Boy Soedarmadji, Psikologi Konseling (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group: 2012) hlm. 7. 
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Seorang konselor juga wajib menguasai emosi yang ada dalam 
dirinya. Selanjutnya, mereka akan merefleksikan terhadapa 
kliennya. Konselor profesional harus memahami emosi klien 
dengan melakukan pendekatan yang tepat. Hal ini bertujuan agar 
selama proses konseling dapat memecahkan masalah klien.

3. Memahami Kepribadian

Sama halnya seperti psikolog, seorang konselor wajib 
mengetahui kepribadian diri sendiri sebelum mengatasi 
masalah klien. Karena pemahaman kepribadian sendiri ini dapat 
memberikan self-knowledge. Akhirnya mampu merasakan apa 
yang dialami oleh klien. Tentunya akan sangat berguna dalam 
melakukan hubungan konseling.

4. Dapat Dipercaya

Sejatinya seorang konselor profesional dapat dipercaya semua 
pihak yang memerlukan dirinya. Kepercayaan ini dapat dibangun 
jika ada sifat kejujuran, objektif, sifat terbuka, dan otentik. Jadi, 
konseling yang diberikan kepada klien tidak berdasarkan penilaian 
diri sendiri. Namun juga menyangkut penilaian orang lain terhadap 
kliennya. 

5. Kondisi Psikologis Baik

Hal utama yang wajib dimiliki konselor adalah kondisi 
psikologis yang sehat dibandingkan klien. Jadi, para konselor ini 
harus menjaga kesehatan psikologis secara prima. Apabila psikis 
konselor kurang sehat, akan menghambat program konseling yang 
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dijalankannya dan akan bisa berpotensi melakukan penyimpangan 
dalam proses konseling.

Karena konselor sendiri merupakan profesi yang memberikan 
konseling, masih satu ranah/ruang lingkup dengan psikolog. 
Biasanya para konselor ditemukan di sekolah, rumah sakit, kursus, 
Perguruan Tinggi dan program masyarakat. Sebelum pergi ke 
konselor, ada baiknya mengetahui profesionalitas konselor 
terlebih dahulu. 

Dalam hal ini, terdapat beberapa peran yang konselor lakukan 
saat menjalankan praktiknya, antara lain:

1. Melakukan diagnostik terhadap klien yang mengalami problem 
psikologis dan kesulitan belajar dan memiliki prestasi dibawah 
kemampuan atau underachiever. Selain itu, konselor juga mencari 
tahu apakah dalam diri klien tersebut terdapat gangguan emosi 
yang membutuhkan penanganan khusus.

2. Menyediakan konseling terhadap klien yang mengalami 
sandungan pribadi dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, 
perguruan tinggi atau semacamnya.  

3. Menyediakan konsultasi dengan orang tua, guru, ataupun 
dosen supaya dapat melihat perkembangan anak. Apakah 
selama pertumbuhan anak tersebut wajar atau mengalami 
masalah secara emosional.

4. Merujuk anak yang membutuhkan perlakuan intensif  seperti 
spesialis maupun lembaga masyarakat. Selanjutnya mengartikan 
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hasil diagnosa dan memberikan rekomendasi kepada orang tua 
dan guru.

5. Memberikan arahan atau penataran bagi guru terkait perilaku 
dan perkembangan anak didik. Selain itu, memberi masukan 
mengenai pengelola kelas, pelaksanaan belajar, serta kesehatan 
mental.

6. Menciptakan dan mengembangkan program khusus 
bimbingan agar dapat menanggulangi masalah yang dialami 
anak di sekolah atau perguruan tinggi.

7. Menjelaskan program-program bimbingan untuk lembaga 
masyarakat maupun orang tua.

8. Meneliti dan melakukan evaluasi terkait tingkat efektivitas dari 
program bimbingan konseling.

B. Konselor Islam

a. Pengertian Konselor Islam

Konselor islami adalah tenaga profesional yang mendapatkan 
pendidikan khusus  yang bertugas dalam melaksanakan 
bimbingan dan konseling.90 Dimana seorang konselor Islam 
dalam memberikan pelayanan dengan berlandaskan kepada al-
quran dan hadits nabi dan kepribadianya mencontoh kepribadian 
Nabi Muhammad SAW. 

90. Abu Ahmadi dan Ahamad Rohani, Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1991) hlm 50. 
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Konselor islam merupakan orang yang melakukan proses 
konseling kepada kliennya dengan berdasarkan nilai-nilai Islam. 
Keberhasilan seorang konselor tidak hanya ditentukan oleh 
kemampuannya dalam memahami konsep-konsep konseling 
saja, akan tetapi sangat ditentukan akhlak/kepribadian seorang 
konselor. Hal ini juga sejalan dengan keberhasilan Rasulullah 
SAW dalam menerapkan dakwah Islamiyyah, yang di dalamnya 
juga terdapat proses konseling, dengan didukung oleh kemuliaan 
akhlaknya. Dengan demikian, akhlak seorang konselor sangat 
dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan proses konseling 
yang ia lakukan, terutama dalam pendidikan Islam. 

Seorang konselor harus memiliki kepribadian yang baik, 
sebab pelayanan bimbingan dan konseling berkaitan dengan 
pembentukan perilaku dan kepribadian klien. Melalui konseling 
diharapkan terbentuk perilaku positif  (akhlak baik) dan 
kepribadian yang baik pula pada diri klien. Upaya ini akan efektif  
apabila dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepribadian dan 
akhlak yag baik pula. 

Menurut Samsul Munir Amin, seorang konselor Islam 
hendaknya memiliki kepribadian sebagai berukit :

1) Seorang konselor harus bisa menjadi cermin bagi konselingnya

 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran mumtahanah 
ayat: 4 yang berbunyi:
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اِْذ قَالُْوا َوالَِّذْيَن َمعَٗهۚ  اِْبٰرِهْيَم  فِْيٓ  َحَسنَةٌ  لَُكْم اُْسَوةٌ  َكانَْت   قَْد 
ِۖ  َكفَْرنَا بُِكْم ا تَْعبُُدْوَن ِمْن ُدْوِن للاّٰ ُؤا ِمْنُكْم َوِممَّ  ِلقَْوِمِهْم اِنَّا بَُرٰءۤ
ِ َواْلبَْغَضۤاُء اَبًَدا َحتّٰى تُْؤِمنُْوا بِالّٰ  َوبََدا بَْينَنَا َوبَْينَُكُم اْلعََداَوةُ 
 َوْحَدٗهٓ اِلَّ قَْوَل اِْبٰرِهْيَم ِلَبِْيِه َلَْستَْغِفَرنَّ لََك َوَمآ اَْمِلُك لََك ِمَن
ِمْن َشْيٍءۗ َربَّنَا َعلَْيَك تََوكَّْلنَا َواِلَْيَك اَنَْبنَا َواِلَْيَك اْلَمِصْيُر  ِ للاّٰ

“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu 
pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; 
ketika mereka berkata kepada kaum mereka: “Sesungguhnya 
kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang 
kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan 
telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian 
buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. 
Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: “Sesungguhnya 
aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada 
dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah.” 
(Ibrahim berkata): “Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah 
kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat 
dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.”

Seorang konselor islam dalam bimbingannya harus bisa 
menjadi teladan yang baik bagi klien. Seorang klien secara 
psikologis mendatangi konselor didasarkan oleh beberapa 
alasan diantaranya: keyakianan bahwa diri konselor lebih arif, 
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lebih bijaksana, lebih mengetahui permasalahan, dan dapat 
dijadikan rujukan bagi penyelesaian masalah. 

2) Kemampuan bersimpati dan berempati yang melampai 
dimensi duniawai sebagaimana firman Allah dalam surat At-
Taubah: 128:

َحِرْيٌص َعنِتُّْم  َما  َعلَْيِه  َعِزْيٌز  اَْنفُِسُكْم  ْن  ِمّ َرُسْوٌل  َجۤاَءُكْم   لَقَْد 

ِحْيٌم َعلَْيُكْم بِاْلُمْؤِمنِْيَن َرُءْوٌف رَّ

 “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari 
kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat 
menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat 
belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.” 

Seorang muslim yang menjaid konselor adalah seseorang 
yang tanggap terhadap persoalan klien. Ia dapat bersimpati 
pada apa yang terjadi dalam diri klien serta berempati terhadap 
apa yang dirasakan oleh klien. Konselor melalui profesinya 
berusaha membantu klien sebatas hubungan profesi (setting 
konseling). Sedangkan di luar konteks konseling dapat 
dikatakan hubungan tersebut tidak ada. 

Sedangkan perbedaan konselor islam dengan konselor lain 
adalah terletak pada spirit dan motivasi dalam memberikan 
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layanan, di mana tidak saja membantu meringankan beban 
psikologis klien, melainkan juga berusaha menyelamatkan 
totalitas kehidupan klien. Konselor islam memberikan bantuan 
berdasarkan kepada dua kemungkinan, yaitu:

a. Sebagai bukti iman karena berhasil mencintai saudaranya 
seperti ia mencintai dirinya sendiri (apabila sama-sama 
muslim).

b. Sebagai bukti iman kerena berhasil berahasil mencintai 
manusia secara umum sebagai wujud rahmatan lilalamin 
(apabila konseli berbeda agama). 

3) Menjadikan konseling sebagai langkah awal dalam proses 
pertaubatan seorang hamba, sebagaimana diterangkan dalam 
Al-Quran surat An-nisa”: 64 :

اِْذ اَنَُّهْم  َۗولَْو   ِ للاّٰ بِِاْذِن  ِليَُطاَع  اِلَّ  ُسْوٍل  رَّ ِمْن  اَْرَسْلنَا   َوَمآ 
لَُهُم َواْستَْغفََر   َ للاّٰ فَاْستَْغفَُروا  َجۤاُءْوَك  اَْنفَُسُهْم  ا   ظَّلَُمٓوْ

ِحْيًما ابًا رَّ َ تَوَّ ُسْوُل لََوَجُدوا للاّٰ الرَّ

“Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan 
untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau 
mereka ketika menganiaya dirinya[313] datang kepadamu, lalu 
memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan 
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ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha 
Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”

Dalam konseling, konselor islam sering menemukan klien 
yang masalahnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap 
nilai-nilai agama. Oleh karena itu, konselor islam harus bisa 
membantu klien dengan menjadikan konseling sebagai salah 
satu jalan menuju taubat. Jika dalam konseling yang umum 
konselor membantu klien dengan memberikan nesehat 
tergantung kepada basis berpikir freudian, humanistik, 
behavioristik, eklektif  atau liberalism, maka konselor islam 
akan memberikan bantuan berdasarkan fikrah islamiah yang 
paling sesuai dengan derajat kasus dan derajat halal, mandub, 
mubah, makruh maupun maupun haram dalam konteks yang 
dihadapi klien. 

4) Sikap menerima penghomatan; sopan santun, menghargai 
eksistensi klien, sebagaimana termaktub dalam surat An-nisa”: 
86

َ َكاَن ْوَهاۗ  اِنَّ للاّٰ  َواِذَا ُحيِّْيتُْم بِتَِحيٍَّة فََحيُّْوا بِاَْحَسَن ِمْنَهآ اَْو ُردُّ

َعٰلى ُكّلِ َشْيٍء َحِسْيبًا

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu 
penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang 
lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan 
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yang serupa)[327]. Sesungguhnya Allah memperhitungankan 
segala sesuatu.”

Konselor islam berkewajiban menjalin hubungan konseling 
yang baik dengan klien, dimulai dari penerimaan terhadap klien 
dengan memberi salam atau menjawab salam klien. Konselor 
harus memberikan respon yang baik terhadap sapaan klien, 
serta mampu menjadikan hubungan konseling menjadi suatu 
bentuk silaturahmi di luar konseling, tidak hanya sekedar 
setting dalam konseling, terutama silaturahmi pasca konseling, 
membangun ukhuwah. 

5) Keberhasilan konseling adalah sesuatu yang memang 
dikehendaki oleh konselor islam, sebagaimana tersirat dalam 
surat Annisa: 79

َسيِّئٍَة ِمْن  اََصابََك  َوَمآ   ۖ  ِ للاّٰ فَِمَن  َحَسنٍَة  ِمْن  اََصابََك   َمآ 
َشِهْيًدا  ِ بِالّٰ َوَكٰفى   ۗ َرُسْوًل  ِللنَّاِس  َواَْرَسْلٰنَك   ۗ نَّْفِسَك  فَِمْن 

 “Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, 
dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) 
dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada 
segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi.” 

Konselor islam dalam bekerja hendaknya tidak hanya 
sekedar pelepasan tanggung jawab saja. Namun bagaimana 
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ia memang bisa menciptakan suatu perubahan baru pada 
diri kliennya. Karena banyak dijumpai konselor yang hanya 
berprofesi konselor, tapi teledor. Bagi konselor islam, 
keberhasilan konseling adalah sesuatu yang harus diusahakan, 
dan apabila berhasil ia akan menganggap itu sebagai kebaikan 
Allah Swt terhadap jerih payahnya, dan kemauan klien 
yang kuat agar keluar dari masalahnya. Sebaliknya, apabila 
gagal, ia menganggap itu sebagai kelemahan konselor dan 
ketidakberdayaan klien untuk keluar dari masalahnya. Artinya 
kegagalan adalah motivasi untuk meningkatkan prestasi.

Dan bagi seorang konselor islam, hendaknya dalam 
memulai perbuatannya adalah bagian dari ibadah, konseling 
adalah upaya tausiah menghilangkan penderitaan, pembebasan 
manusia dari kekufuran, memperbaiki sifat-sifat negatif  klien.

6) Konselor harus menepati moralitas Islam, kode etik,sumpah  
jabatan dan janji Seorang konselor pada dasarnya sudah terikat 
dengan kode etik, dan sumpah jabatan, dan seorang konselor 
perlu berpegang teguh dengan sumpah tersebut. Begitu juga 
dengan konselor islam, ia juga harus berpegang teguh pada 
moralitas islam, sebagai seorang muslim ia pada hakekatnya 
telah bersumaph kepada Allah Swt. Ia harus teguh memegang 
janji yang dibuat bersama klien, serta berkomitmen dalam 
membantu masyarakat luas demi kebahagiaan dunia akhirat. 

7) Memiliki pikiran positif91

91. Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islami, (Jakarta: Amza, 2010) hlm. 
260-268
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Sementara itu, Samsul Munir juga menambahkan beberapa 
kriteria konselor islam, yaitu:

a) Konselor islam hendaklah orang yang menguasai materi 
khususnya dalam masalah keilmuan agama islam, sehingga 
penegtahuannya mencukupi dalam hal-hal yang berhubungan 
dengan masalah agama. 

b) Konselor islam handaklah orang yang mengamalkan nilai-
nilai agama islam dengan baik dan konsekuen, tercermin 
melalui keimanan, ketaqwaan, pengamalan keagamaan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

c) Konselor islam sedapat mungkin mampu mentransfer nilai-
nilai kaidah-kaidah agama Islam secara garis besar yang relevan 
dengan masalah yang dihadapi klien. 

d) Konselor islam hendaknya menguasai metode dan strategi 
yang tepat dalam menyampaikan bimbingan dan konseling 
kepada klien, sehingga klien dengan tulus akan menerima 
nasehat konselor. 

e) Konselor islam memiliki pribadi yang terpuji sebagi teladan 
dalam perilaku baik di tempat kerja maupun di luar tempat 
kerja, dengan kata lain mampu menjadi uswatun hasanah.

f) Konselor islam hendaknya menguasai bidang psikologi secara 
integral, sehingga akan memudahkan dalam menyampaikan 
nasehat dengaan pendekatan psikologi.92  

92. Ibid,. hal 270-271
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Apabila kita mengacu kepada beberapa ayat Al-Quran seperti  
1) Q.S Al-Muddatstsir 1-7; 2) Q.S An-Nahl ayat 125; 3) Q.S Ali 
Imran ayat 159; 4) Q.S Abbasa ayat 1-10; 5) Q.S An-Nisa ayat 5; 
6) Q.S An-Nisa ayat 9; 7) Q.S Al-Isra ayat 28; 8) Q.S Al-Isra ayat 
23; 9) Q.S Al-Nisa ayat 63; 10) Q.S Thaha ayat 44, maka dapat 
dipahami bahwa konselor islam idealnya memiliki akhlak atau 
kepribadian sebagai berikut:

1) Konselor islam memenuhi kualifikasi keimanan, ketakwaan, 
pengetahuan tentang syari’at Islam, keterampilan dan 
pendidikan bimbingan dan konseling Islami.

2)  Konselor islam memiliki komitmen keislaman dan rasa 
tanggung jawab terhadap ilmu bimbingan konseling.

3)  Konselor islam memiliki fungsi sebagai mundzir (pemberi 
informasi, peringatan) dan memiliki peran sebagai pengarah, 
penuntun dan penolong bagi konseli.

4) Konselor memberikan layanan bimbingan dan konseling 
dengan kerendahan hati. 

5) Konselor islam memiliki performa yang meyakinkan secara 
tampilan fisik, pikiran, hati dan mental.

6) Konselor memiliki atau selalu berusaha menampilkan 
akhlak mulia, meninggalkan perbuatan yang dibenci Allah, 
meninggalkan perbuatan dosa baik dosa kecil maupun dosa 
besar.

7) Konselor ikhlas dalam memberi layanan karena Allah bukan 
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karena imbalan materi.

8) Konselor selalu bersikap sabar karena Allah dalam memberi 
layanan.

9) Konselor selalu menampilkan wajah yang menyenangkan.

10) Konselor memberikan layanan bimbingan dengan asas 
bimbingan untuk semua.

11) Konselor memahami karakter setiap individu yang 
dihadapi, dan menggunakan metode yang tepat sesuai 
dengan karakter individu tersebut.

12) Konselor berakhlaq mulia, selalu menampilkan image yang 
baik, mampu menjaga emosi, selalu bersikap lemah lembut, 
mampu berdialog dan bernegosiasi dengan baik.

13) Konselor mampu serta selalu melatih diri berkomunikasi 
dengan penuh nilai-nilai kebaikan, berkomunikasi dengan 
benar, tegas, pantas, mulia, tidak emosional, berlapang dada 
dan mengenai sasaran.

14) Konselor memanggil konseli dengan panggilan 
menyenangkan.

15) Konselor dapat membuka dialog dalam berkomunikasi.

16) Konselor dapat berkomunikasi dengan pesan yang efektif  
dan efisien.93 

Ketika kita memeras nilai-nilai Konseling dalam Islam secara 

93. http://digilib.upi.edu/pasca/available/etd-0611110-144227/
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umum mengisyaratkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi 
oleh seorang konselor Islam adalah 1) knowlegde, 2) attitude. 3) 
skill. Sebagaimana berikut: pertama, Knowlegde, dalam ajaran 
Islam seorang muslim sangat dianjurkan untuk menjadi seorang 
ilmuwan, tentu hal ini melalui proses belajar baik dalam konteks 
formal maupun non formal. Pembahasan tentang hal ini sangat 
berkaitan dengan layanan pembelajaran pada uraian sebelumnya. 

Kedua, attitude, yakni sikap atau kepribadian seseorang dapat 
dipastikan mencerminkan sebagai sosok yang patut diteladani dan 
dicontohi. Banyak hal yang terkandung dalam berbicara tentang 
attitude. Seluruh sifat-sifat yang terpuji dalam ajaran agama Islam 
disebut dengan Akhlaqul Mahmudah merupakan attitude sebagai 
persyaratan sebagai seorang konselor. Itulah sebabnya Nabi 
Muhammad Saw diutus ke dunia dengan membawa misi untuk 
memperbaiki dan menyempurnakan budi pekerti manusia secara 
umum. Sebagaimana hadis: Inama buistu liutammima makarimal 
akhlak. 

Ketiga Skills, seorang konselor islam memang harus memiliki 
kemampuan ideal dalam melakukan kerja-kerja konselor, untuk 
memberikan kesembuhan psikologis kepada klien. Karena jika 
tidak berdasarkan kemampuan yang memadai, bisa jadi klien akan 
mengalami efek domino yang lebih parah di kemudian hari.

Dalam konteks yang lain, sebenarnya ada beberapa pertanyaan 
yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang berkecimpung 
dalam kegiatan bimbingan konseling Islam. Diantaranya, 
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bagaimana konselor perempuan dalam mengkonseling laki-laki 
dan sebaliknya? Apakah kilen perempuan harus dikonseling oleh 
konselor perempuan? 

Pada masa Rasulullah ketika perempuan yang bertanya 
sesuatu hal kepada Rasul, maka istri Rasul (Aisyah) diminta/
disuruh menjawabannnya. Tetapi pada masa kini terkadang secara 
psilokogi klien perempuan lebih leluasa terhadap konselor laki-
laki. Kedua, prosedur atau aturan aturan yang berlaku dalam 
prinsip bimbingan konseling bahwa konseling yang dilaksanakan 
harus memenuhi kriteria diantaranya lokasi/ruang yang terbuka /
transparan (berkaca). 

Maka dari itu, konselor islam sebenarnya tidak terkooptasi oleh 
bias Gender yang ada pada diri konselor. Baik laki-laki maupun 
perempuan sama-sama memiliki peran dan kontribusi dalam 
kerja-kerja konselor, yang penting adalah praktik dan kinerja yang 
diupayakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

b. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama Islam adalah seseorang atau kelompok yang 
memberikan penyuluhan atau ceramah keagamaam dalam konteks 
masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa penyuluh 
adalah identik dengan konselor. Asumsinya karena profesinya 
membantu orang lain terkait dengan kebutuhan rohaniah atau 
menyuguhkan konsumsi batiniah, hal ini berdasarkan tugas dan 
fungsi dari penyuluh agama Islam sendiri di masyarakat.
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Penyuluh agama memberi wejangan-wejangan, nasehat dan 
menyatakan apa yang saja yang dapat dilakukan dan apa pula yang 
dilarang menurut hukum agama. Dalam posisi ini, klien hanya 
sekedar mencerna, kemudian menerima apa yang disampaikan 
oleh penyuluh agama, sehingga itu penyuluhan disebut dengan 
komunikasi satu arah. 

Biasanya, Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil 
yang diberi tugas, tanggung jawab,wewenang dan hak secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan 
bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan 
melalui bahasa agama.

Istilah Penyuluh Agama mulai disosialisasikan sejak tahun 
1985 yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 791 
Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama. Istilah 
Penyuluh Agama dipergunakan untuk menggantikan istilah Guru 
Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan 
kedinasan Departemen Agama.

Sejak semula Penyuluh Agama merupakan ujung tombak 
Departemen Agama dalam melaksanakan penerangan agama 
Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat 
Indonesia. Perannya sangat strategis dalam rangka membangun 
mental, moral, dan nilai ketaqwaaan umat serta turut mendorong 
peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik 
di bidang keagamaan maupun pembangunan.

Dewasa ini, Penyuluh Agama Islam mempunyai peran penting 
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dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dirinya 
masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Dengan kata 
lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada 
masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri 
sendiri. Penyuluh Agama Islam sebagai leading sektor bimbingan 
masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, 
luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks.

Penyuluh Agama Islam tidak mungkin sendiri dalam 
melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu 
bertindak selaku motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator 
dakwah Islam. Manajemen dakwah harus dapat dikembangkan 
dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat 
yang sedang mengalami perubahan sebagai dampak dari 
globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, 
yang mengakibatkan pergeseran atau krisis multidimensi. 
Disinilah peranan Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan 
kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki 
tujuan agar suasana keberagamaan, dapat merefleksikan dan 
mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan 
nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
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Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis-Teologis dari keberadaan Penyuluh Agama 
dalam Islam yakni tersurat dalam ayat Al-Quran surat Al-Imran 
ayat 104; yang artinya “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan 
umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang maruf  dan 
mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Kemudian Al-Quran surat Al-Imran ayat 110, yang artinya 
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang maruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 
beriuman kepada Allah”.

Kemudian Hadits Rasulullah Saw: “Barang siapa yang melihat 
kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan, apabila tidak kuasa 
dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan, dan apabila tidak 
bisa dengan lisan maka dengan hati, walaupun itulah selemah-
lemahnya iman”.

2. Landasan Hukum 

Sebagai landasan hukum keberadaan Penyuluh Agama adalah:

Keputusan Menteri Nomor 791 Tahun 1985 tentang 
Honorariumj bagi Penyuluh Agama. Kemudian Surat Keputusan 
Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian 
Mnegara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 
1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka 
Kreditnya..
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Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan 
Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsiopnal 
Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.

Fungsi Penyuluh Agama Islam

a. Fungsi Informatif  dan Edukatif

Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya aebagai dai yang 
berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan 
agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai 
denga tuntutan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selain itu, mereka 
harus menjadi media edukatif  terhadap klien dan sarana 
informasi yang memungkinkan terjadinya saling koordinasi sesuai 
kebutuhannya. 

b. Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut 
memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi 
masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau 
persoalan masyarakat secara umum.

c. Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki mtanggung jawab moral 
dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/
masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, 
hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu 
ibadah dan merusak akhlak.
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d. Sasaran Penyuluh Agama Islam

Sasaran Penyuluh Agama Islam adalah kelompok-kelompok 
masyarakat Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, 
budaya, pendidikan, dan ciri pengembangan kontemporer yang 
ditemukan di dalamnya. Termasuk didalam kelompok sasaran itu 
adalah masyarakat yang belum menganut salah satu agama yang 
diakui di Indonesia.

Hal tersebut, semakin memperjelas posisi antara Konselor 
Umum, Konselor Islam dan Penyuluh Agama Islam yang 
memiliki perbedaan di ranah tugas dan fungsinya sebagai pelayan 
masyarakat. Tetapi, ketiganya tidak bisa dilepaskan peranannya 
dalam kerja-kerja konseling dan bimbingan dalam masyarakat.  
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BAB IX

IKHTISAR AKADEMIS DALAM 
MEMBINGKAI PERBEDAAN 

ANTARA BK, BKI DAN BPI

A. Bimbingan Konseling 

Menurut Abu Ahmadi bahwa bimbingan adalah bantuan yang 
diberikan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi 
yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan 
jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan 
guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.94 Dengan 
proses bimbingan tersebut diharapkan seorang individu dapat 
meningkatkan kualitas diri sehingga menjadi insan cendekia yang 
produktif.

Para filsuf  aliran Spiritualis antara lain Socrates dan Plato 
(dalam Nel Noddings), berpendapat bahwa pada hekekatnya 
manusia memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda dan 
mereka harus dididik sesuai dengan kemampuan dan potensi yang 

94. Abu, Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 01. 
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dimilikinya.95 Untuk itu, potensi itu perlu dilihat dan diberdayakan 
agar lebih terarah dengan baik. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Prayitno dan Erman 
Amti bahwa Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang 
dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa 
orang individu, baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa; agar 
orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya 
sendiri secara mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu 
dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-
norma yang berlaku.96

Sementara Bimo Walgito mendefinisikan bahwa bimbingan 
adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu 
atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi 
kesulitan-kesulitan hidupnya, agar individu dapat mencapai 
kesejahteraan dalam kehidupannya. Chiskolm seorang Psikiater 
dari Kanada pernah mengungkapkan dalam McDaniel bahwa 
bimbingan dilakukan dalam rangka membantu setiap individu 
untuk lebih mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri.97

Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara 
tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui 
hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang 
dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini konseli 
95. Nel Noddings. Philosophy of  Education. USA: Westview Press. 1995. Hlm. 9.  
96. Amti, Erman dan Prayitno, Layanan bimbingan dan konseling kelompok (Padang: Ju-

rusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Padang, 2004) hlm. 99. 

97. Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta; Andi Offset, 1989) hlm. 5. 
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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.98

Jones menyebutkan bahwa konseling merupakan suatu 
hubungan profesional antara seorang konselor yang terlatih 
dengan klien. Hubungan ini biasanya bersifat individual atau 
seorang-seorang, meskipun kadang-kadang melibatkan lebih 
dari dua orang dan dirancang untuk membantu klien memahami 
dan memperjelas pandangan terhadap ruang lingkup hidupnya, 
sehingga dapat membuat pilihan yang bermakna bagi dirinya.99

Dari semua pendapat di atas dapat dirumuskan dengan singkat 
bahwa Bimbingan Konseling adalah proses pemberian bantuan yang 
dilakukan melalui wawancara konseling (face to face) oleh seorang 
ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami 
sesuatu masalah (disebut konseli) yang bermuara pada teratasinya 
masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai 
potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau 
kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk 
mencapai perkembangan yang optimal, mandiri serta dapat 
merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai 
98. Amti, Erman dan Prayitno, Layanan bimbingan dan konseling kelompok (Padang: Ju-

rusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Padang, 2004) hlm. 101. 

99. Insano, Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Ciputat Press, 2004) hlm. 11. 
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kesejahteraan hidup.100

Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik 
mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai 
makhluk tuhan, sosial, dan pribadi. Lebih lanjut tujuan bimbingan 
dan konseling adalah membantu individu dalam mencapai:

•	 kebahagian hidup pribadi sebagai makhluk tuhan,

•	 kehidupan yang produktif  dan efektif  dalam masyarakat,

•	 hidup  bersama dengan individu-individu lain.

•	 harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang 
dimilikinya. (Wardati dan Jauhar 2011:28). 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus 
mendapatkan kesempatan untuk:

1. mengenal dan memahami potensi, kekuatan dan tugas- tugas 
perkembangannya,

2. mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada 
dilingkungannya,

3. mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta 
rencana pencapaian tujuan tersebut,

4. memahami dan mengatasi kesulitan- kesulitan sendiri

5. menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, 
kepentingan lembaga tenpat kerja dan masyarakat,

6. menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari 

100. https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/apa-itu-bimbingan-konseling 
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lingkungannya; dan

7. menggunakan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya 
secara tepat dan teratur secara optimal.

Secara khusus bimbingan dan konseling bertujuan membantu 
peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangannya 
yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar (akademik), dan karir.101 
Karena peserta didik pada dasarnya membutuhkan bimbingan 
agar tidak mengarah pada hal-hal yang negative, sebagaimana 
menurut Freud bahwa tingkah laku manusia digerakkan oleh 
daya-daya yang bersifat negatif  atau merusak dan tidak disadari, 
seperti kecemasan, agresi dan permusuhan.102  

Tujuan bimbingan dan konseling tersebut diatas memberikan 
gambaran tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling di 
Sekolah, karena dengan adanya tujuan bimbingan dan konseling, 
maka pelaksanaan bimbingan dan konseling di Sekolah akan benar-
benar memberikan hasil yang positif  bagi konseli dan bimbingan 
dan konseling akan diminati oleh konseli sebagai sasaran layanan 
karena dalam tujuan bimbingan dan konseling telah dijelaskan apa 
yang menjadi capaian bimbingan dan konseling pada diri konseli.

B. Bimbingan Konseling Islam 

Sebagaimana dijelaskan dalam narasi sebelumnya bahwa dasar 
101. A. Juntika, Nurihsan, Yusuf, Syamsu, Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung:  
        PT. Remaja Rosdakarya, 2010) hlm 13-14. 
102 . Hall, Calvin S & L, Gardner. (1978). Theories of  Personality. New York The William 
        Byrd Press.   
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utama bimbingan dan konseling Islam adalah al-Quran dan Sunnah 
Rasul. Sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber 
pedoman kehidupan umat Islam.103 Al- Quran dan Sunnah Rasul 
adalah landasan ideal dan konseptual bimbingan dan konseling 
Islam. Dari al-Quran dan Sunnah Rasul itulah gagasan, tujuan, 
dan konsep-konsep bimbingan dan konseling Islam bersumber.

Dasar yang memberi isyarat kepada manusia untuk memberi 
petunjuk (bimbingan) kepada orang lain dapat dilihat dalam surat 
Al- Anam ayat 154, yang artinya:

“Kemudian Kami telah memberikan Al-Kitab (Taurat) kepada Musa 
untuk menyempurnakan (nikmat Kami) kepada orang yang berbuat 
kebaikan, dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan 
rahmat agar mereka beriman (bahwa) mereka akan menemui Tuhan 
mereka.” (Qs. al-Anam : 154).104 

Dasar yang memberi isyarat kepada manusia untuk memberi 
nasehat (konseling) kepada orang lain dapat dilihat dalam Surat 
Al- Ashr yang artinya:

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan 
nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat- menasehati 
supaya menetapi kesabaran (Qs. Al-Ashr : 1-3).105

Istilah “Bimbingan Islam dan Konseling Islam” pun menurut 

103.  Musnamar, Thohari, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami, (Yogya 
         karta: UII Press, 1992) hlm. 5.
104.  Departemen Agama Republik Indonesia; Dakwah Melalui Bimbingan dan Kon-
         seling Islam. Tahun 1985, hlm 215.
105.   Ibid. 
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beberapa Ahli seringkali dipisahkan, meskipun perbedaan tegas 
di antara keduanya juga sulit dijelaskan. Hal ini, sama dengan 
kasus pembedaan antara istilah “Bimbingan” dan “Konseling” 
itu sendiri. Alih-alih untuk mencari identitas, beberapa ahli 
memberikan definisi “Bimbingan Islami” sebagai berikut: 
pertama, ftohari Musnamar mengartikan istilah “Bimbingan 
Islami” sebagai, “Proses pemberian bantuan terhadap individu 
agar mampu hidup selaras dengan ketentuan Allah, sehingga 
dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat.106

Kedua, menurut Hallen A., bahwa istilah “bimbingan Islami” 
tersebut diartikan sebagai, “Proses pemberian bantuan yang 
terarah dan kontinyu serta sistematis kepada setiap individu, agar 
dia dapat mengembangkan potensi fitrah agama yang dimilikinya 
secara optimal, dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang 
terkandung di dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah.107 Ketiga, 
menurut Ainur Rahim Faqih, bahwa istilah “Bimbingan Islami” 
tersebut juga diartikan sebagai, “Proses pemberian bantuan 
terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan 
dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup 
di dunia dan akherat.108

Begitu pula istilah “Konseling Islami” pun juga diartikan 

106.   Musnamar, Thohari, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami, (Yogya
          karta: UII Press, 1992) hlm 5.
107.  Fadholiyono, (skripsi) Dzikir dan Doa sebagai Faktor Esensial Terapi MedikPsiiatr-
         ik: Studi Analisis Pengobatan Terpadu Prof.Dr.dr. Dadang Hawari dalam Perspektif  
              Bimbingan Konseling Islami, Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2005, 
          hlm 38. 
108.   Faqih, Ainur Rahim, Bimbingan Konseling dalam Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001) hlm. 4.
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dengan berbagai ragam arti. Menurut Thohari Musnamar sendiri, 
istilah tersebut diartikan sebagai, “Proses pemberian bantuan 
terhadap individu agar (dirinya) menyadari kembali kepada 
eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup 
selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga (ia) dapat 
mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akherat.109

Menurut Hamdani Bakran adz-Dzaky, istilah tersebut diartikan 
sebagai, “Suatu aktifitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan 
pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) dalam 
hal bagaimana seharusnya dirinya dapat mengembangkan potensi 
akal pikirannya, jiwanya, keimanannya, dan keyakinannya, serta 
dapat menanggulangi problematika hidup dengan lebih baik dan 
benar secara mandiri, yang berparadigma kepada al-Quran dan 
as-Sunnah Rasulullah saw.110 

Begitu juga menurut Imam Majid, bahwa istilah tersebut 
diartikan sebagai, “Proses pemberian bantuan kepada individu 
agar (dirinya) mampu mengembangkan kesadaran dan komitmen 
keragamannya sebagai hamba Allah dan khalifat Allah yang 
bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan hidup 
bersama, baik secara fisik maupun psikis, atau baik kebahagiaan 
hidup di dunia maupun di akherat.111 Sedangkan menurut HM. 

109  Musnamar, Thohari, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami, (Yogya
        karta: UII Press, 1992) hlm. 5. 
110.  Adz-Dzaky, Psikoterapi dan Konseling Islam (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001) 
        hlm 180.
111.  Rosjidan, Konseling bercorak Psikultural, Makalah, disampaikan pada pelatihan Tes 
           bagi Konselor, 28 Juni — 13 Agustus 2004 di Universitas Negeri Malang. Makalah 
         tidak diterbitkan.  
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Arifin, bahwa istilah tersebut diartikan sebagai usaha pemberian 
bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, baik lahiriah 
maupun batiniah, yang menyangkut kehidupannya di masa kini 
dan di masa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan 
di bidang mental dan spiritual, agar orang yang bersangkutan 
mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya 
maupun dorongan dari kekuatan iman dan takwa kepada Allah.112

Manusia pada dasarnya membutuhkan bimbingan konseling. 
Karena pada dasarnya manusia itu dinamis dan tidak konstan, 
sebagaimana menurut Sidney Hook (dalam Zais), ia menolak 
asumsi bahwa manusia itu konstan. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan adanya perubahan-perubahan pada kebudayaan manusia 
itu sendiri. Manusia tidak berubah, apabila manusia itu sendiri 
yang tidak ingin melakukan perubahan.113

C. Bimbingan Penyuluhan Islam 

Istilah bimbingan penyuluhan Islam dalam bingkai ilmu 
dakwah adalah Irsyad Islam. Definisi dari istilah-istilah ini dapat 
juga digunakan istilah-istilah ta'lim, maw'izhah, nashihah, dan 
isytisyfa (terapi dalam kontek psikoterapi). Istilah dari Guidance 
dan counseling suatu nama yang pada umumnya diberikan kepada 
bentuk aplikasi dari psikologi pendidikan dan dalam disiplin ilmu 

112 . Arifin, Zainal, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung: CV. Remaja 
         Karya, 1994) hlm. 6 
113.  Zais, Robert S. Curriculum Principles and Foundations. New York: Thomas Y. Croweil  
   Harper & Row Publishers.1976. 246 
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psikologi, guidance and counseling atau bimbingan dan penyuluhan 
merupakan cabang dari ilmu tersebut. Dalam bahasa arab, istilah 
bimbingan dan penyuluhan disebut dengan al irsyad an Nafsiy 
yang artinya bimbingan kejiwaan, istilah mana bisa digunakan 
guidance and counseling, sekaligus untuk pengertian bimbingan dan 
penyuluhan agama Islam.114

Bimbingan penyuluhan agama Islam atau disebut dengan 
kata lain yaitu bimbingan keagamaan, yang merupakan proses 
pemberian bantuan terhadap individu agar individu dapat 
mengatasi kesulitan yang dihadapi, membuat pilihan yang 
bijaksana dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta 
dapat membentuk pribadi yang mandiri. Agama merupakan 
suatu ajaran yang datang dari Tuhan yang berfungsi sebagai 
pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup bahagia 
dunia dan akhirat.115

Berikut beberapa definisi terkait dengan bimbingan dan 
penyuluhan agama Islam antara lain:

1. Bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang 
terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang 
dibimbing agar tercapai kemandirian dan perwujudan diri dalam 
mencapai tingkat perkembangan optimal dan penyesuaian diri 
dengan lingkungannya.116 

114.  Mubarok, ahmad, Konseling Agama Teori dan Kasus, (Jakarta:Bina Rana Pariwara, 
   2004).hlm. 2
115.  Ibid. hlm. 4
116.   Surya, Mohamad, Teori-teori Konseling (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003) hlm 12. 
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2. Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan 
individu atau sekelompok individu dalam menghindari atau 
mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya agar individu 
atau sekelompok individu itu dapat mencapai kesejahteraan 
hidupnya.117 

3. Bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, 
bukan kegiatan yang seketika atau kebetulan. Bimbingan 
merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis 
dan berencana yang terarah kepada pencapaian tujuan.118 
Secara umum, istilah penyuluhan dalam bahasa sehari-hari 
sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian 
penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah 
maupun lembaga non-pemerintah.

4. Bimbingan berarti memberikan bantuan kepada seseorang atau 
sekelompok orang yang bersifat psikis (kejiwaan) agar individu 
atau kelompok dapat menentukan berbagai pilihan secara 
bijaksana dan dalam menentukan penyesuaian diri terhadap 
tuntutan-tuntutan hidup. Beberapa tujuan bimbingan yang 
ingin dicapai antara lain; Membantu individu dalam mencapai 
kebahagiaan pribadi, Membantu individu dalam mencapai 
kehidupan yang efektif  dan produktif  dalam masyarakat, 
Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan 
individu yang lain, serta membantu individu dalam mencapai 

117.   Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi Offset, 1989) hlm 4. 
118.  A. Juntika, Nurihsan, Yusuf, Syamsu, Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: 
         PT. Remaja Rosdakarya, 2010) hlm 6. 
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harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang dimiliki.119 

5. Menurut Isep Zaenal Arifin penyuluhan adalah suatu proses 
pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kelompok 
dengan mengunakan metode-metode psikologis agar individu 
atau kelompok dapat keluar dari masalah dengan kekuatan 
sendiri, baik secara preventif, kuratif, korektif  maupun 
development.120 

6. Penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu social yang 
mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta 
masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik 
sesuai dengan yang diharapkan.121 

7. Penyuluhan menurut Arifin adalah hubungan timbal balik 
antara dua individu, dimana yang seorang (penyuluh) berusaha 
membantu yang lain (klien) untuk mencapai pengertian 
tentang dirinya sendiri dengan hubungannya dalam masalah 
yang dihadapi pada saat itu dan mungkin pada waktu yang 
akan datang.122

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
bimbingan dan penyuluhan Islam adalah suatu proses pemberian 
bantuan yang terarah dan berkelanjutan kepada individu atau 
sekelompok individu agar dapat mengembangkan potensi diri yang 

119.  Amin, Samsul Munir, Bimbingan dan Konseling Islam (Jakarta: Amzah, 2010) hlm 38-39. 
120.  Arifin, Zainal, Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung: CV. Remaja 
          Karya, 1994) hlm 50. 
121.    Lucie Setiana, Teknik penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: Ghalia In
          donesia, 2001) hlm 2.
122.     Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi Offset, 1989) hlm. 26
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dimiliki, membuat pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri 
dan lingkungan serta membentuk pribadi yang mandiri dengan 
menggunakan metode psikis yang sesuai dengan kondisi atau 
keadaan individu tersebut sehingga tercapai kehidupan di dunia 
dan akhirat.  
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BAB X

PENDEKATAN-PENDEKATAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

Teori bimbingan konseling dikembangkan melalui kerangka 
berfikir yang dibangun berdasarkan perkembangan kepribadian 
dan juga perubahan perilaku pada diri manusia yang dapat 
dipahami dari berbagai sudut pandang teori. Fokus kajian dalam 
bimbingan konseling tidak lain adalah perilaku manusia dan esensi 
tujuan dalam bimbingan konseling adalah menumbuhkan sikap 
mandiri pada diri manusia. Artinya, kemandirian tersebut adalah 
manifestasi dari kesadaran yang tumbuh dalam diri manusia yang 
mendorong mereka untuk menanamkam perilaku yang ideal 
sebagai manusia. 

Teori-teori konseling muncul pada abad ke-20 bersamaan 
dengan munculnya bimbingan konseling itu sendiri. Munculnya 
teori konseling juga tidak terlepas dari pengaruh konstruksi 
kepribadian, kehidupan dan lingkungan sekitar, serta cara pandang 
dalam berfilsafat. Sehingga teori konseling memiliki kaitan dasar 
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pribadi, sosiologis, dan filosofis. Beberapa pendekatan dalam 
bimbingan dan konseling akan menjadi kajian utama di sini, yakni 
di antaranya adalah teori Psikoanalisa, Behavioristik, dan Rational 
Emotive Therapy.

Landasan atau acuan pemikiran, mengapa kita memandang 
bahwa dalam teori-teori/pendekatan tersebut terdapat titik 
temu dengan konsep/ajaran Islam. Meskipun harus diakui 
khusus untuk teori Psikoanalisa tidak sepenuhnya diterima oleh 
psikolog Islam, namun menurut penulis ketika dilihat pada aspek 
pendidikan anak/pola asuh, misalnya Sigmund Freud pernah 
menganalisa akan keberhasilan masa depan seseorang yang 
ditentukan oleh bagaimana kehidupannya di masa lalu ketika 
berusia 0 s/d 5 tahun, yakni sebagai masa tumbuh kembang 
anak (golden age), perkembangan anak ditentukan oleh lingkungan 
keluarga dan sosial masyarakatnya. Hal ini juga selaras dengan 
ajaran Islam, dalam prakteknya islam sendiri menganjurkan akan 
pentingnya parenting berbasis al-Quran. Pendekatan keislaman 
sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan jiwa yang berkualitas 
secara emosional dan sosial.  

Berikut beberapa pendekatan-pendekatan dalam bimbingan 
dan konseling jika dikontekstualisasikan dengan Islam: 

A. Psikoanalisa

Teori psikoanalisa dikenalkan pertama kali oleh Sigmund Freud. 
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Teori psikoanalisa berkembang cukup dinamis hingga akhirnya 
dilanjutkan oleh para pengikutnya. Menurut Freud, gangguan 
jiwa yang dialami oleh orang dewasa pada umumnya berasal dari 
pengalaman mereka di masa kanak-kanak. Teori psikoanalisa 
menjelaskan mengenai teknik atau metode pengobatan dengan 
cara menggali permasalahan dan pengalaman di masa lampau 
yang telah dilaluinya serta berupaya memunculkan dorongan-
dorongan yang tidak disadarinya selama ini.123

Mulanya, psikoanalisa digunakan sebagai metode untuk 
menyembuhkan gangguan mental seseorang, yang pada akhirnya 
bertransformasi menjadi konsepsi baru mengenai manusia. 
Psikoanalisa memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam 
perkembangan keilmuan perilaku. Menurut teori psikoanalisa, 
tingkah laku manusia disebabkan oleh dorongan tidak sadar 
yang lahir dari dalam diri manusia. Freud, sebagai pencetus 
teori ini kemudian berhasil memetakan ketidaksadaran manusia 
dalam menjelaskan dinamika perilaku manusia melalui metode 
psikoanalisa.124

Dalam teori psikoanalisa, Freud membagi kepribadian manusia 
ke dalam tiga sistem, yaitu Id, ego, dan superego, dan ketiga sistem 
tersebut dibangun di atas tiga struktur kepribadian, yaitu alam 
sadar, alam pra-sadar, dan alam tidak sadar. Menurut psikoanalisa 
Freud, struktur kepribadian yang paling dominan dalam diri 
123.   Nugroho, Anggit Fajar, Teori-Teori Bimbingan Konseling Dalam Pendidikan (Teori  
             Psikoanalisis, Teori Berpusat Pada Klien dan Teori Behavioristik): Jurnal Tawadhu, 
     2018, hlm. 432
124.     Freud, Sigmund, The Ego and the Id, (New York: w.w.Norton & Co, 1960) hlm 24-25.
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manusia adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar telah banyak 
mengambil peran dalam mengendalikan perilaku manusia. Alam 
bahwa sadar meliputi nafsu, instink, emosi, hasrat, serta traumatik 
yang dibawa oleh manusia. Freud kemudian berpendapat bahwa 
alam bawah sadar manusia merupakan bagian penting yang 
menjadi sumber lahirnya harsat atau keinginan untuk mewujudkan 
keinginan yang sederhana maupun yang kompleks.  

Selanjutnya, pada bagian sistem kepribadian manusia, Freud 
membaginya menjadi tiga macam, masing-masing yaitu Id, ego, 
dan juga superego. Pertama, Id merupakan sistem kepribadian yang 
bersifat bawaan, ia terdiri dari unsur-unsur biologis termasuk ke 
dalamnya insting-insting dan Id juga menjadi pusat ketidaksadaran 
pikiran manusia. Kedua adalah ego, ego merupakan bagian dari 
ketidaksadaran manusia yang berfungsi sebagai media untuk 
menyalurkan keinginan Id, yang di dalamnya berisi keinginan 
atau dorongan. Dan yang ketiga adalah superego, yaitu sistem 
kepribadian yang terdiri dari nilai-nilai yang bersifat evaluatif  
(menyangkut baik dan buruk).

Pada tahun 1993, Hall dan Lindzey dalam mengkaji teori 
kepribadian Freud menjelaskan bahwa setiap bagian dari 
kepribadian memiliki fungsi, sifat, komponen, prinsip kerja, 
dinamika dan mekanisme tersendiri, namun semuanya saling 
berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Untuk membedakan 
peran masing-masing dari struktur kepribadian tersebut, Freud 
menjelaskan bahwa Id lebih cenderung berfungsi untuk aktivitas 
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mengenal kenyataan subjektif  jiwa. Sedangkan pada sisi lainnya 
ego berfungsi untuk membedakan antara sesuatu yang ada di 
dalam jiwa dan sesuatu yang berada di luar batin. Sedangkan 
superego menjadi wasit yang berperan untuk memegang keadilan 
dan merupakan filter dari kedua kepribadian Id dan ego. Sehingga 
dalam hal ini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang 
sesuai dengan norma dan moral masyarakat.

Superego sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu hati nurani 
dan ego ideal. Hati nurani bersifat menghukum, negatif  dan 
kritis, melarang pada aktivitas dan menghukum melalui rasa 
bersalah apabila berbuat kesalahan. Sedangkan ego ideal adalah 
aspirasi-aspirasi positif  yang dilakukan dan mendapatkan imbalan 
atas perbuatannya. Fungsi utama dari superego adalah menjadi 
pengendali, mengarahkan ego menuju tujuan moralitas, dan 
terakhir mendorong individu menuju arah kesempurnaan.125 

Dalam konteks bimbingan konseling, teori psikoanalisa juga 
sangat penting untuk diterapkan agar memudahkan konselor 
dalam memahami sumber permasalahan yang dialami oleh konseli. 
Proses konseling melalui pendekatan psikoanalisa dipusatkan 
pada bagaimana menggali permasalahan-permasalahan konseli 
berdasarkan pengalaman yang mereka alami pada masa lampau. 
Pengalaman tersebut ditata, didiskusikan bersama, dianalisis, dan 
ditafsirkan untuk tujuan mengkonstruksi kepribadian konseli. 
Kembali kepada tujuan konseling, yaitu menumbuhkan kesadaran 

125.   Hall, Calvin S. & Lindzey, Gardner, Theories of  Personality, terj. Yustinus, (Yogyakarta: 
         Kanisius, 1993) hlm 67.
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dari dalam diri konseli, sehingga melalui pendekatan psikoanalisa 
di sini seorang konseli akan dibimbing dan diarahkan untuk 
mengubah sesuatu yang tidak ia sadari menjadi menjadi sesuatu 
yang disadari.  

Mempertautkan antara pendekatan psikoanalisa dengan islam 
sendiri bahwa Freud menyatakan bahwa agama bukanlah suatu 
dorongan yang alami atau asasi, melainkan dorongan yang tercipta 
karena tuntutan lingkungan. Freud juga menyatakan bahwa agama 
itu adalah reaksi manusia atas ketakutannya sendiri. Bagi Freud, 
agama dalam ciri-ciri psikologisnya adalah sebuah ilusi, yakni 
kepercayaan yang dasar utamanya adalah angan-angan.

Sedangkan dalam Islam sendiri,lkarakter dasar penciptaan 
manusia bukan hanya pada aspek naluriah semata. Di samping 
itu, ia memiliki potensi-potensi positif  yang diberikan oleh Allah 
kepada dirinya guna menyempurnakan kekurangannya, seperti 
akal dengan daya rasa dan daya pikirnya, fitrah bertuhan, rasa etik, 
rasa malu, ilham, firasat, kemudian diberikan petunjuk al-Quran 
dan petunjuk Nabi SAW sebagai penyempurnanya. Selain itu, ia 
juga adalah makhluk yang memiliki iradah (kehendak-kehendak 
yang mulia), bebas menentukan tingkah lakunya berdasarkan 
pikiran dan perasaannya.126 

Dalam konteks Pendidikan anak misalnya, bagaimana Islam 
memandang pola Pendidikan anak dengan kekerasan, seperti 

126.  Husna Faiqatul, Aliran Psikoanalisis dalam Islam dalam jurnal SALAM; Jurnal  
    Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif  Hidayatullah Jakarta Vol. 5 No.2 (2018), 
         hlm. 103.  
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mencambuk untuk pembiasaan sholat. Sebagaimana dalam 
hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud 
“Perintahkanlah anakmu sholat pada usia tujuh tahun dan pukullah dia 
karena (meninggalkannya) pada usia 10 tahun dan dipisahkan tempat 
tidur mereka”. 

Pendidikan dengan kekerasan sejatinya akan membentuk Id 
(alam bawah sadar) seseorang dan dalam jangka panjang akan 
membentuk perilaku yang negatif. Untuk itu, sejatinya Pendidikan 
dan konseling melalui kekerasan sejatinya tidak diperkenankan 
karena akan membentuk sikap yang kontradiktif.       

B. Behavioristik 

Penguasaan teori dalam konseling oleh konselor menjadi kunci 
penting keberhasilan kegiatan konseling yang dilakukan oleh 
konselor kepada konseli. Pemahaman konselor mengenai teori 
behavioristik dalam kegiatan konseling akan membantu konselor 
lebih banyak dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan 
yang dialami oleh konseli melalui pendekatan keperilakuan. 
Di mana teori behavioristik menggunakan cara pandang 
dengan menempatkan manusia pada derajat yang lebih tinggi 
dibandingkan konsep kemanusiaan yang berkembang pada saat 
awal munculnya konsep behavioristik. Namun demikian, bukan 
berarti konsep behavioristik ini cacat dari suatu kritik. Konsep 
behavioristik mendapatkan beberapa kritik di antaranya mengenai 
kaca mata behavioristik sendiri dalam memandang manusia yang 



214  -  Prof. Dr. Faizah binti Awan, M, Pd.

kemudian berimplikasi pada teknik yang lahir dalam konseling. Di 
sisi lain, perkembangan konsep behavioristik juga memberikan 
konstribusi yang besar dalam merubah pikiran, perasaan, dan 
perilaku konseli.

Behavioristik dalam kamus ilmuan yang mengembangkannya 
dimaknai dengan istilah yang berbeda-beda. Menurut Lynn dan 
Garske (1985) menyebutkan pendekatan behavior sering disebut 
sebagai behavior modification atau behavior therapy, yaitu modifikasi 
perilaku atau terapi perilaku. Sedangkan Beck (1971) memaknai 
behavior sebagai dengan istilah behavior therapy, behavior counseling, 
reinforcement therapy, behavior modification, dan contingency management. 
Pendekatan behavior digunakan pertama kali oleh Lindzey (1954) 
dan selanjutnya dikembangkan lebih jauh lagi oleh Lazarus (1958).

1. Pandangan Behavioristik Mengenai Manusia

Kaum behavioristik menganggap manusia sebagai objek 
mekanistik yang mampu merespon kejadian lingkungan melalui 
respon yang terbatas. Manusia memberikan reaksi terhadap 
lingkungannya dan interaksi ini kemudian menghasilkan pola-pola 
perilaku yang membentuk kepribadian mereka. Perilaku manusia 
ditentukan oleh intensitas dan beragamnya jenis penguatan 
atau dorongan yang diterima dari lingkungannya. Hal ini selaras 
dengan pandangan modern yang menjelaskan bahwa manusia 
dipengaruhi oleh lingkungan dalam proses stimulus-respon, 
sebagaimana konsep learning theory yang dijelaskan oleh Albert 
Bandura. 
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Stimulus merupakan input yang akan diberikan kepada peserta 
didik oleh seorang pengajar/pembimbing agar memperoleh 
output berupa respon dari peserta didik tersebut. Stimulus 
dan respon sangat penting untuk diperhatikan dalam konsep 
behavioristik karena kedua prinsip tersebut yang akan menjadi 
ukuran berhasil atau tidaknya proses belajar ataupun konseling.

Dalam konteks konseling, pendekatan behavior memaknai 
perilaku sebagai elaborasi antara bawaan dan juga lingkungan. 
Pendekatan ini menggarisbawahi perilaku manusia sebagai 
seperangkat yang bisa dirubah dengan memasukkan unsur 
manipulasi dan juga kreasi dalam proses belajar ataupun konseling. 
Yang mana, proses konseling merupakan proses untuk mengubah 
konseli menjadi sadar dan berupaya mengubah perilaku agar 
dapat menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Namun, dalam 
pandangan baru behavior menempatkan manusia sebagai objek 
yang diberikan kebebasan dan tambahan keterampilan untuk 
memiliki banyak pilihan respon yang ingin disampaikan oleh 
konseli dalam proses konseling. 

2. Asumsi Dasar Teori Behavioristik

Mengutip Sanyata (2012), Lynn dan Garske (1985) menyebutkan 
bahwa asumsi dasar dalam pendekatan behavioristik adalah:127

1) memilliki konsentrasi pada proses perilaku

2) menekankan dimensi waktu here and now

127.  Sanyata, Sigit, Teori dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik dalam Konseling, Jurnal Par-
         adigma, 2012, hlm. 04.
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3) manusia berada dalam perilaku maladaptive

4) proses belajar merupakan cara efektif  untuk mengubah 
perilaku maladaptive

5) melakukan penetapan tujuan pengubahan perilaku

6) menekankan nilai secara empiris dan didukung dengan 
berbagai teknik dan metode

Masih dalam konteks yang sama, Kazdin (2001), Miltenberger 
(2004), dan Spiegler & Guevremont (2003) menjelaskan bahwa 
karakteristik dan asumsi mendasar dalam behavioristik yaitu: 

1) terapi perilaku didasarkan pada prinsip dan prosedur metode 
ilmiah

2) terapi perilaku berhubungan dengan permasalahan konseli 
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

3) konseli dalam terapi perilaku diharapkan berperan aktif  
berkaitan dengan permasalahannya

4) menekankan keterampilan konseli dalam mengatur dirinya 
dengan harapan mereka dapat bertanggung jawab

5) ukuran perilaku yang terbentuk adalah perilaku yang nampak 
dan tidak nampak, mengidentifikasi permasalahan dan 
mengevaluasi perubahan

6) menekankan pendekatan self-control di samping konseli 
belajar dalam strategi mengatur diri, 
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7) intervensi perilaku bersifat individual dan menyesuaikan pada 
permasalahan khusus yang dialami konseli

8) kerjasama antara konseli dengan konselor

9) menekankan aplikasi secara praktis dan 

10) konselor bekerja keras untuk mengembangkan prosedur 
kultural secara spesifik untuk mendapatkan konseli yang taat 
dan kooperatif.

Pada tahun 2005, Corey mengemukakan bahwa dalam konsep 
behavioristik terdapat empat struktur teori yang membangunnya, 
di antaranya adalah:

1) classical conditioning, merupakan usaha yang dilakukan untuk 
mendapatkan beberapa perilaku organisme, seperti sentakan 
lutut dan ludah. Sejarah penemuan teori ini diawali oleh 
eksperimen yang dilakukan oleh Wolpe, Lazarus dan Eysenck 
dengan menggunakan binatang.

2) operant conditioning, menjelaskan tentang perilaku belajar yang 
dipengaruhi oleh penguatan-penguatan positif  maupun 
negatif.

3) social learning theory, yaitu interaksi timbal balik dalam proses 
belajar yang terdiri dari tiga komponen, yaitu antara lingkungan, 
faktor personal dan perilaku individual

4) cognitive behavior therapy, 

 Beberapa prinsip dasar teori dalam pendekatan behavioristik 
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tersebut selanjutnya bertujuan untuk menghilangkan sikap 
yang salah atau tidak sesuai, untuk kemudian melahirkan sikap 
yang baru. Pendekatan ini juga berguna untuk menyembuhkan 
konseli dari berbagai gangguan permasalahan dari yang sifatnya 
sederhana hingga permasalahan kompleks, untuk individu 
ataupun kelompok.128

3. Penerapan Teori Behavioristik dalam Konseling

Dalam pendekatan behavior,usikap yang harus dikembangkan 
konselor dalam melakukan konseling adalah mengembangkan 
kehangatan, empati dan juga hubungan supportive terhadap 
konseli. Corey (2005) menyebutkan bahwa pendekatan behavior 
melahirkan empat proses penting dalam konseling:

1) tujuan terapis diarahkan pada memformulasikan tujuan secara 
spesifik, jelas, konkrit, dimengerti dan diterima oleh konseli 
dan konselor.

2) peran dan fungsi konselor/terapis adalah mengembangkan 
keterampilan menyimpulkan, reflection, clarification, dan open-ended 
questioning.

3) kesadaran konseli dalam melakukan terapi dan partisipasi 
konselor ketika proses terapi berlangsung akan memberikan 
pengalaman positif  pada konseli dalam terapi.

4) memberi kesempatan pada konseli karena kerjasama dan 
harapan positif  dari konseli akan membuat hubungan terapis 

128   Luthans, Fred; Keith, Davis, Organizational Behavior, (New York: McGrowhill, 
          1996), hlm. 31. 
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lebih efektif.

Bagian proses konseling selanjutnya yang tidak bisa dipisahkan 
dari konseling adalah proses assesment, Adapun instrumen yang 
dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan 
proses konseling di antaranya:

1) Teknik operant conditioning, prinsip-prinsip kunci dalam 
behavioral adalah penguatan positif, penguatan negatif, 
extinction, hukuman positif  dan hukuman negative.

2) Model assesment fungsional, merupakan blueprint bagi konselor 
dalam memberikan intervensi yang diperlukan oleh konseli. 
Langkah-langkah yang disiapkan konselor dilakukan tahap 
demi tahap dalam memberikan perlakuan.

3) Relaxation training and related methods, adalah teknik yang dipakai 
untuk melatih konseli agar melakukan relaksasi. Dalam 
pelaksanaannya konselor dapat memodifikasi teknik ini dengan 
systematic desentisization, asertion training, self  management 
programs. Teknik ini tepat digunakan untuk terapi-terapi klinis.

4) Systematic desentisization merupakan teknik yang tepat untuk 
terapi bagi konseli yang mengalami phobia, anorexia nervosa, 
depresi, obsesif, kompulsif, gangguan body image.

5) Exposure therapies. Variasi dari exposure therapies adalan in 
vivio desentisization dan flooding, teknik terapi ini dengan 
memaksimalkan kecemasan/ketakutan konseli.

6) Eye movement desentisization and reprocessing, didesain dalam 
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membantu konseli yang mengalami post traumatic stress 
disorder. 

7) Assertion training, metode ini didasarkan pada prinsip-prinsip 
terapi kognitif  perilaku. Ditujukan bagi konseli yang tidak 
dapat mengungkapkan ketegasan dalam dirinya.

8) Self-management programs and self-directed behavior, terapi 
bagi konseli untuk membantu terlibat dalam mengatur dan 
mengontrol dirinya.

9) Multimodal therapy; clinical behavior therapy dikembangkan dengan 
berdasar pada pendekatan secara holistik dari teori belajar 
sosial dan terapi kognitif  kemudian sering disebut dengan 
technical eclecticism.129

Kaitannya dengan Islam, pendekatan Behavioristik penting 
diterapkan dalam bimbingan dan Konseling karena ia menjadi 
stimulus dalam mengembangkan dan memimbing seseorang 
untuk menjadi generasi yang produktif. Pendekatan behavioristik 
meniscayakan akan pentingnya edukasi terkait penciptaan 
lingkungan yang baik, karena hal ini akan mengontrol bahkan 
mengkonstruksi alam pikiran manusia untuk berbuat sesuatu 
kedepannya. Karena itulah fitrah seorang manusia, sebagaimana 
diterangkan dalam QS. Ar-rum ayat 30. 

129. Corey, G, Theory and Practice of  Counseling and Psychotherapy, Seventh Edition, (Bel
         mont: Brooks/Cole-Thomson Learning, 2005). 
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ِ الَّتِْي فََطَر النَّاَس َعلَْيَهۗا َل ْيِن َحنِْيفًۗا فِْطَرَت للاّٰ  فَاَقِْم َوْجَهَك ِللّدِ
ْيُن اْلقَيُِّمۙ َوٰلِكنَّ اَْكثََر النَّاِس َل يَْعلَُمْوَنۙ ٰۗذِلَك الّدِ  ِ تَْبِدْيَل ِلَخْلِق للاّٰ

 “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 
(Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan 
manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan 
Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui”. 

Namun yang dimaksud fitrah pada ayat tersebut adalah fitrah 
manusia yang mempunyai naluri beragama. Jika ada seseorang 
yang tidak beragama, maka hal itu dikatakan tidak wajar. Justru 
mereka tidak beragama tauhid lantaran pengaruh lingkungan.130     

C. Rational Emotive Therapy

1. RET dan Sejarah Perkembangan

Konseling RET pertama kali dikembangkan oleh Albert Ellis 
pada tahun 1955. Konseling RET merupakan pengembangan 
dari rational therapy dan rational emotive therapy. Awalnya, pada tahun 
1947 Ellis mengembangkan psikoanalisis dan person-centered therapu 
dalam proses terapi, namun output yang dihasilkan dari metode 
ini tidak terlalu memuaskan. Hal ini kemudian memotivasi Ellis 
mengembangkan pendekatan rational emotive yang dikombinasikan 

130.   M. Nasib Arrifai, Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir volume 1,(Ja
    karta: Gema Insani, 1999), h. 448. 
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dengan model bicara dan public speaking.131

Konseling berbasis RET sendiri baru dilaunching pada tahun 
1960-an dan kelahirannya merupakan bagian dari rencana Ellis 
dalam menangani kesulitan-kesulitannya yang mungkin muncul di 
hari tua nanti. Dalam konseling berbasis RET, kognisi, emosi dan 
perilaku ketiganya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi 
antara satu dengan lainnya (Bond & Dryden, 1996).132 Konseling 
RET mengasumsikan bahwa aktivitas merubah kognisi dalam 
aktualisasi diri untuk menjadi individu lebih rasional merupakan 
cara yang paling efekti dalam meningkatkan fungsi kognisi, emosi 
dan perilaku.

2. Teori A-B-C

Ellis menyebutkan bahwa untuk memahami dinamika 
kepribadian dalam terapi RET, terdapat tiga konsep dasar yang 
harus diketahui dalam dunia terapi; A (Activating Event), B (Belief), 
C (Consequence), yang kemudian dikenal dengan konsep A-B-C. 
Konsep activating menunjukkan peristiwa eksternal yang dialami 
oleh individu. Sedangkan konsep belief  menujukkan suatu 
keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi individu terhadap 
suatu hal. Keyakinan ini kemudian dibagi ke dalam dua jenis, yaitu 
keyakinan rasional dengan keyakinan irasional. Konsep consequence 
menunjukkan reaksi yang muncul pada individu dalam bentuk 
rasa senang atau sedih yang berhubungan dengan peristiwa A.

131.   Habsy, Bakhrudin All, Konseling Rasional Emotif  Perilaku: Sebuah Tinjaun Filo
     sofis: Indonesian Journal of  Educational Counseling, 2018, Vo. 2, No. 1, hlm. 15

   132  Ibid, hlm. 14
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Setelah konsep A-B-C kemudian disusul dengan konsep 
D (Desputing). Konsep D merupakan Tindakan alamiyah yang 
berupaya untuk mengalahkan persepsi irasional dan merubahnya 
menjadi persepsi rasional. Bagian Desputing kemudian dibagi 
menjadi 3 tahap, yaitu 1) Detecting irrational beliefs, proses di mana 
konselor menemukan pandangan rasional konseli dan kemudian 
membantu konseli menemukan pandangan irasionalnya melalui 
persepsinya sendiri; 2) Discriminating irrational beliefs, sebuah 
tindakan untuk membantu konseli agar dapat membedakan 
antara pandangan rasional dan irasional; 3) Debating irrational 
beliefs, berkaitan dengan keterbukaan konselor kepada konseli, 
yaitu dapat dilakukan melalui sharing session, story telling, dan lain 
sebagainya.

Konsep E (Effect), merupakan hasil akhir dari konsep A-B-
C-D, apabila Tindakan A-B-C-D dilakukan melalui cara pandang 
positif  dan rasional, maka akibat atau efek yang dihasilkan juga 
berupa perilaku positif. Namun jika Tindakan A-B-C-D dilakukan 
dengan cara pandang negatif  atau irasional, maka perilaku yang 
dihasilkan juga akan mengarah kepada perilaku negatif. Sementara 
konsep G (goal) merupakan tujuan yang ingin dicapai.

Ellis (2008: 16) menyebut bahwa sebagian landasan teori 
Konseling Rasional Emotif  Perilaku dipetik dari pandangan 
filosofi, meskipun Sebagian besar lainnya berasal dari konsep 
teori psikologi. Pandangan Ellis terhadap hakikat manusia adalah:

1) Arah Tujuan. Tujuan tetap hidup dan tujuan kesenangan 
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terhindar dari rasa sakit yang merupakan dua arah tujuan yang 
dimaksudkan Ellis.

2) Untuk membangkitkan tujuan, maka emosi harus diperankan 
secara efektif  dan diaktivasi ke arah yang rasional.

3) Manusia lahir dengan memiliki dua kekuatan yang sama besar 
yakni: (a) cenderung rasional, memelihara diri, dan aktualisasi 
diri, (b) cenderung irrasional, merusak diri atau menghancurkan 
diri. Manusia memiliki dua kecenderungan yaitu baik dan 
buruk, rasional dan irrasional. 

4) Manusia memiliki kecenderungan untuk mendapatkan 
kenikmatan (hidonik) baik itu jangka pendek maupun jangka 
panjang. 

5) Manusia memiliki kecenderungan berpikir rasional dan 
irrasional yang samasama besar.

6) Kecenderungan menilai diri. Manusia memiliki kecenderungan 
kuat menilai diri dan perilakunya sebagai baik atau buruk.

7) Manusia pada dasarnya mudah menerima prasangka, menerima 
penilaian orang lain atas dirinya dan semacamnya. Manusia 
memiliki kecenderungan mudah terpengaruh.

Berdasarkan kajian di atas, dapat disebut bahwa pandangan 
Konseling Rasional Emotive Behavior menekankan pentingnya 
“kerelaan menerima diri sendiri”. Individu harus menerima 
diri apa adanya, menerima sebagaimana apa yang dicapai dan 
dihasilkannya. Melalui kesadaran tersebut, maka tidak seorang pun 
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yang akan disalahkan, dilecehkan, apalagi dihukum atas keyakinan 
atau tindakan diri sendiri yang keliru. Ellis (2008) memiliki 
keyakinan bahwa manusia secara natural dapat menjadi orang yang 
mampu menolong dan mencintai sepanjang mereka tidak berpikir 
irasional. Menurut Ellis, manusia harus memiliki pandangan yang 
realistis tentang kekuatan dan kelemahannya, manusia akan lebih 
berharga jika mereka dapat menerima, menilai, dan meyakini diri 
mereka bahkan ketika mereka kecewa dengan peristiwa yang tidak 
menyenangkan yang terjadi dalam kehidupannya.

3. Teknik-teknik Konseling dengan Metode RET

Konseling dengan konsep RET dalam sebuah pratik 
menjelaskan adanya langkah-langkah konstruktif  yang harus 
ditempuh oleh konselor untuk merubah cara pandang konseli 
dari sikap berpikir irasional menjadi berpikir rasional, di antaranya 
yaitu:

1) Mengajar dan Memberi Informasi; pada tahap ini konselor 
berupaya mengawal siswa untuk membedakan antara cara 
pandang irasional dengan rasional.

2) Mendiskusikan masalah; diskusi dilakukan dengan 
memanfaatkan model kelompok dalam mendapatkan 
informasi.

3) Mempropagandakan berpikir ilmiah; dalam proses ini, konselor 
akan mendorong siswa untuk menguji pandangannya dengan 
cara meninjau sebab-sebab realita emosi yang terjadi pada 
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dirinya, serta akibat-akibat yang terjadi dan mungkin terjadi.

4) Mengkonfrontasikan dan menantang; setelah konseli mampu 
menerapkan proses berpikir ilmiah, maka tahap yang 
diharapkan adalah menantang seluruh cara pandang yang 
masih berbau irrasional.

5) Modeling; pada tahap ini diharapkan lahir perilaku baru untuk 
menggantikan perilaku lama yang tidak etis.  

4. Rational Emotive Therapy dalam Persepektif  Islam

Lahirnya RET berbasis Islam bertujuan untuk mengembalikan 
individu kepada fitrahnya, yang mana sejak lahir manusia telah 
dibekali aql, nafs, dan ruh, serta mengaktifkan keimanan dan 
ketaqwaan sehingga menjadi individu yang bisa mencapai 
kesejahteraan jasmani dan juga rohani. Pertama, Aql membekali 
individu untuk berfikir rasional, sehingga dengan bekal ini 
manusia dapat mengontrol perbuatan dan mempertimbangkan 
segala tindakan terhadap konsekuensi yang dapat muncul di masa 
depan. Aql merupakan sumber berpikir manusia yang sangat 
mengagumkan, sebab qalb berfungsi sebagai penggerak sekaligus 
pengontrol terhadap tindakan yang dilakukan oleh aql maupun 
anggota tubuh yang lain. 

Tentang akal, Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana 
diriwayatkan at-Tirmidzi, “Tidak ada makhluk yang diciptakan Allah 
yang lebih mulia daripada akal,”. Akal yang sehat dapat menjadi jalan 
untuk meningkatkan ketakwaan, alih-alih bersikap kufur kepada-Nya”.
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Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Saw bersabda, “Tidak 
ada keuntungan bagi seseorang yang lebih besar daripada kemuliaan 
akal. Akal yang membimbing pemiliknya pada petunjuk dan melindungi 
dari kebinasaan.” Maka dari itu, tidak heran jika Islam sejak awal 
kemunculannya menjadi agama yang mendorong umat manusia 
untuk mendayagunakan kemampuan akal.

Bagian yang ke-tiga adalah nafs, yaitu berupa keinginan atau 
Hasrat untuk melakukan berbagai tindakan, baik berupa tindakan 
positif  maupun negatif  yang tujuannya untuk memuaskan diri. 
Dan yang terakhir adalah ruh, yaitu pancaran halus yang berada 
dalam diri manusia yang dengannya manusia dapat mengetahui 
sebagaimana posisi qalb, dan sesungguhnya hakikat hati adalah 
ruh itu sendiri. Proses pelaksanaan konseling pendekatan 
RET berbasis Islam disesuaikan dengan keadaan subjek untuk 
membangun nilai etis yaitu dengan menggunakan teknik kognitif, 
teknik imageri dan teknik behavioristik (Komalasari, 2011). 133

Adapun teknik konseling yang dapat diterapkan melalui 
pendekatan konsep A-B-C berbasis islam yaitu A: mengaktifkan 
perilaku tindakan tidak etis yang selama ini telah dilakukan 
oleh siswa atau konseli; B: menjelaskan pandangan negatif  dan 
pandangan Islam mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh 
siswa atau konseli; C: sebuah proses yang berperan memberikan 
respon positif  atau negatif  melalui penjelasan pada tahap B; D: 

133. Hartati, Sri & Rahman, Imas Kania, Konsep Pendekatan Rational Emotive Behavior 
          Therapy (Rebt) Berbasis Islam Untuk Membangun Perilaku Etis Siswa: Jurnal Genta Mulia, 
         2017, Vol. 8, No. 2, hlm. 16
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menjauhkan pola emosi negatif  pada diri siswa, dan tahap E: 
tahap di mana setelah melewati ke-empat tahap A-B-C-D maka 
perilaku tidak etis harus di harus ditinggalkan dan diganti dengan 
perilaku baru yang bernilai positif. Sementara tahap G: berisi 
proses penetapan tujuan kehidupan indivu di muka bumi untuk 
menjadi hamba Allah dan khalifah yang bertanggung jawab. 
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