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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Bimbingan Konseling Islami  

1. Pengertian Bimbingan Konseling Islami 

Bimbingan dan konseling merupakan alih bahasa dari istilah 

bahasa Inggris guidance and counceling (Faqih, 2001:1). Kedua kata 

tersebut merupakan satu kesatuan yang keduanya mengandung 

pengertian yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama.  

Bimbingan berasal dari istilah “guidance” yang berarti bantuan 

atau tuntunan. Tetapi ada juga yang menerjemahkan kata “guidance” 

dengan arti pertolongan. Berdasarkan arti ini, secara etimologis 

bimbingan berarti bantuan atau tuntunan atau pertolongan, tetapi tidak 

semua bantuan, tuntunan atau pertolongan berarti konteksnya 

bimbingan. (Tohirin, 2008:16) 

Menurut Bimo (2004:5) bimbingan adalah bantuan atau 

pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam 

menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya 

agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai 

kesejahteraan hidupnya.  

Crow dan Trow (dalam Hellen, 2002 : 4) bimbingan adalah 

bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita, yang 

memiliki kepribadian yang baik dan pendidikan yang memadai kepada 

seseorang individu dari setiap usia untuk menolongnya mengemudikan 
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kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah 

pandangannya sendiri, membuat pilihannya sendiri, dan memikul 

bebannya sendiri.  

Bimbingan berarti dapat disimpulkan sebagai proses bantuan 

kepada individu atau kelompok yang bersifat psikis (kejiwaan) agar 

individu atau kelompok dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi dengan membuat pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan 

diri dan lingkungannya serta dapat membentuk pribadi yang mandiri.  

Konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu “consilium” yang 

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

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

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

“menyampaikan”. Jadi dapat diartikan bahwa konseling yaitu proses 

pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh 

seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang 

mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada 

teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. (Prayitno dan Erman, 

2008:99) 

Konseling dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan 

kepada seseorang yang berupa nasehat atau perintah dalam mengatasi 

masalah yang dihadapinya.  

Dari beberapa rumusan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

konseling adalah suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang 

Peranan Bimbingan Konseling…, Yekti Setiyani, Fakultas Agama Islam UMP, 2016



 

9 
 

yang mengalami masalah agar seorang individu yang mengalami 

masalah tersebut dapat mengatasi masalah yang dihadapinya.  

Jadi bimbingan konseling adalah usaha pemberian bantuan 

kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik secara lahir maupun 

batin yang menyangkut kehidupannya di masa kini dan masa 

mendatang. Sedangkan konseling Islam adalah proses pemberian 

bantuan kepada individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai 

makhluk Allah SWT yang seharusnya dalam kehidupan keagamaannya 

senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga 

dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Faqih, 2001:62). 

     Bimbingan Konseling Islami yaitu usaha pemberian bantuan baik 

berupa pengarahan, nasehat, maupun perintah kepada individu atau 

kelompok yang mengalami kesulitan dalam hidupnya untuk mencapai 

kebahagian di dunia maupun di akhirat, yang selaras dengan kehidupan 

keagamaannya dan petunjuk dari Allah SWT. 

2. Hakikat Bimbingan Konseling Islami  

Hakikat Bimbingan dan Konseling Islami adalah upaya membantu 

individu belajar mengembangkan fitrah-iman dan atau kembali kepada 

fitrah-iman, dengan cara memberdayakan (empowering) fitrah-fitrah 

(jasmani, rohani, nafs, dan iman) mempelajari dan melaksanakan 

tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah-fitrah yang ada pada individu 

berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar. Pada akhirnya 

Peranan Bimbingan Konseling…, Yekti Setiyani, Fakultas Agama Islam UMP, 2016



 

10 
 

diharapkan agar individu selamat dan memperoleh kebahagian yang 

sejati di dunia dan akhirat. (Anwar, 2013:207).   

Seorang individu selamat dan memperoleh kebahagiaan yang 

sejati di dunia dan akhirat dengan belajar mengembangkan fitrah-iman 

dan atau kembali kepada fitrah-iman, dengan cara memberdayakan 

(empowering) fitrah-fitrah (jasmani, rohani, nafs, dan iman) 

mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar 

fitrah-fitrah yang ada pada individu berkembang dan berfungsi dengan 

baik dan benar.  

3. Tujuan Bimbingan Konseling Islami  

   Menurut Anwar (2013:207) tujuan yang ingin dicapai melalui 

Bimbingan dan Konseling Islami adalah agar fitrah yang dikaruniakan 

Allah SWT kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan 

baik. Sehingga secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang 

diimaninya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kepatuhan 

terhadap hukum-hukum Allah SWT dan ketaatan dalam beribadah 

dengan mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-

Nya.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Bimbingan dan 

Konseling Islami adalah seorang individu dapat  mengaktualisasikan 

apa yang diimani dalam kehidupan sehari-hari dengan bentuk 

kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah SWT dan ketaatan dalam 
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beribadah kepada-Nya, agar fitrah yang dikaruniakan Allah SWT dapat 

berfungsi dengan baik.  

4. Fungsi Bimbingan Konseling Islami 

Layanan bimbingan yang diberikan di sekolah ditinjau dari 

maksud memberikan bimbingan dibedakan berdasarkan fungsinya, 

yaitu antara lain : Dewa (2008:7) Fungsi Pengentasan  

a. Fungsi Pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan 

menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu 

sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik.  

b. Fungsi Pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan 

menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari 

berbagai permasalahan yang timbul, yang akan dapat mengganggu, 

menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian 

tertentu dalam perkembangannya.  

c. Fungsi Pengentasan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang 

akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai 

permasalahan yang dialami oleh peserta didik.  

d. Fungsi Pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan 

dan konseling yang akan menghasilkan terpelihara dan 

terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik 

dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan 

berkelanjutan.  
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 Dengan adanya beberapa fungsi dari Bimbingan dan Konseling 

di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan bimbingan dan 

konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui 

pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling untuk mewujudkan 

proses tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh klien dan 

pembimbing.  

5. Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami  

Mendasarkan pada hasil studi tafsir tematik tentang manusia dalam 

perspektif Al-Qur’an, maka di susunlah prinsip-prinsip Bimbingan 

Konseling Islami sebagai berikut (Anwar, 2013:208) :  

a. Manusia ada di dunia ini bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada 

yang menciptakan yaitu Allah SWT.  

b. Manusia adalah hamba Allah yang harus selalu beribadah kepada-

Nya sepanjang hayat.  

c. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia 

melaksanakan amanah dalam bidang keahlian masing-masing sesuai 

ketentuan-Nya.  

d. Manusia sejak lahir dilengkapi dengan fitrah berupa iman, iman 

sangat penting bagi keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat.  

e. Iman perlu dirawat agar tumbuh subur dan kukuh, yaitu dengan 

selalu memahami dan menaati aturan Allah SWT.  
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f. Islam mengakui bahwa pada diri manusia ada sejumlah dorongan 

yang perlu dipenuhi, tetapi dalam pemenuhannya diatur sesuai 

tutunan Allah SWT.  

g. Bahwa dalam membimbing individu seyogyanya diarahkan agar 

individu secara bertahap mampu membimbing dirinya sendiri, 

karena rujukan utama dalam membimbing adalah ajaran agama, 

maka dalam membimbing individu seyogiyanya dibantu agar secara 

bertahap mereka mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama 

secara benar.  

h. Islam mengajarkan agar umatnya saling menasehati dan tolong 

menolong dalam hal kebaikan dan taqwa. 

Berdasarkan prinsip Bimbingan dan Konseling Islami di atas dapat 

di simpulkan bahwa ada hukum-hukum atau ketentuan Allah 

(sunnatullah) yang pasti berlaku untuk semua manusia sepanjang 

masa.  

Dari beberapa prinsip-prinsip bimbingan konseling Islami di atas 

disimpulkan bahwa manusia ada di dunia adalah ciptaan Allah SWT 

yang merupakan hamba-Nya yang harus selalu berbadah kepada-Nya. 

Allah SWT menciptakan manusia bertujuan agar manusia 

melaksanakan amanah dalam bidang keahlian masing-masing karena 

manusia sejak lahir dilengkapi dengan fitrah iman, yang sangat penting 

bagi keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Iman perlu dirawat dengan 

selalu memahami dan menaati aturan Allah SWT. Islam mebgakui 
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bahwa pada diri manusia ada sejumlah dorongan yang perlu dipenuhi, 

sehingga dalam membimbing individu seyogiyanya diarahkan agar 

individu secara bertahap mampu membimbing dirinya sendiri, selain itu 

Islam mengajarkan agar umatnya saling menasehati dan tolong 

menolong dalam hal kebaikan dan taqwa.   

6. Metode dan Teknik Bimbingan Konseling Islami 

Metode Bimbingan Konseling Islam secara garis besar dapat 

diklasifikasikan menjadi dua hal yaitu komunikasi langsung dan tidak 

langsung, karena bimbingan konseling Islam dalam hal ini dilihat 

sebagai proses komunikasi. Untuk lebih lanjut berikut akan 

dikemukakan secara rinci metode-metodenya (Faqih, 2001:53).  

a. Metode langsung, yaitu metode dimana pembimbing dan klien 

melakukan komunikasi langsung  (tatap muka) dengan klien. Metode 

ini dapat dirinci sebagai berikut :  

1) Metode individual.  

Adapun metode individual menggunakan teknik, seperti 

percakapan pribadi, kunjungan ke rumah, kunjungan dan 

observasi kerja.  

2) Metode kelompok  

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien 

dalam kelompok.  
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b. Metode tidak langsung, yaitu metode bimbingan konseling yang 

dilakukan melalui media komunikasi masa, hal ini dapat dilakukan 

secara individual maupun kelompok bahkan masal.  

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa 

metode bimbingan konseling secara langsung yaitu metode dimana 

seorang pembimbing dan klien melakukan komunikasi secara bertatap 

muka baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan metode tidak 

langsung adalah metode yang dilakukan melalui media komunikasi masa 

yang juga dapat dilakukan secara individu maupun kelompok.  

Sedangkan metode bimbingan konseling Islam dalam konsep Al-

Qur’an diantaranya (Faqih, 2001:40) :  

1) Dzikir, yaitu mengingat kepada Allah SWT. Dengan dzikir ini 

hati seseorang akan tenteram.  

2) Tadarus Al-Qur’an, yaitu membaca dan mendalami Al-Qur’an, 

karena orang yang tidak mau membaca Al-Qur’an dan mendalami 

hatinya akan terkunci, sebagai mana dituliskan dalam surat 

Muhammad ayat 24.  

3) Berlaku sabar, orang yang berlaku sabar dalam menghadapi 

masalah atau cobaan akan mendapat petunjuk dan rahmat dari 

Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah :156-

157.  

4) Sholat, adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar.  
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  Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa metode bimbingan 

konseling Islam dalam konsep Al-Qur’an terdiri atas dzikir yang 

membuat hati seseorang menjadi tentram, tadarus Al Qur’an karena 

orang yang tidak mendalami dan membaca Al-Qur’an hatinya akan 

terkunci. Kemudian berlaku sabar akan mendapat petunjuk dan rahmat 

dari Allah SWT dengan mendirikan shalat sebagi upaya untuk 

mendekatkan diri kepada Allah dan mencegah perbuatan keji dan 

munkar.   

7. Asas-asas Bimbingan Konseling  

    Menurut Dewa (2008:14), untuk mendapatkan wawasan yang 

memadai mengenai asas-asas pokok bimbingan dijelaskan sebagai 

berikut:  

1) Asas Kerahasiaan 

 Secara khusus pelayanan bimbingan dan konseling adalah 

melayani individu-individu yang bermasalah, sehingga segala 

sesuatu yang disampaikan oleh siswa kepada pembimbing 

(konselor) akan dijaga kerahasiaannya. Demikian juga hal-hal 

tertentu yang dialami oleh siswa (khususnya hal-hal yang bersifat 

negatif) tidak akan menjadi bahan gunjingan.  

2) Asas Kesukarelaan  

Jika asas kerahasiaan memang benar-benar telah tertanam 

pada diri (calon) terbimbing/ konseli atau klien, dapat diharapkan 

bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela 
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membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta 

bimbingan. Dalam hal ini, pembimbing berkewajiban 

mengembangkan sikap sukarela pada diri klien sehingga klien 

mampu menghilangkan rasa keterpaksaannya memberikan data 

kepada pembimbing.  

3) Asas Kekinian  

Masalah klien yang langsung ditanggulangi melalui upaya 

bimbingan dan konsling ialah masalah-masalah yang sedang 

dirasakan kini (sekarang), bukan masalah yang sudah lampau, 

dan juga bukan masalah yang mungkin akan dialami di masa 

mendatang.  

4) Asas Keterpaduan  

Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha memadukan 

berbagai aspek dari individu yang dibimbing. Sebagaimana 

diketahui individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi 

yang kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu akan 

menimbulkan masalah.  

5) Asas Tut Wuri Handayani  

 Asas ini menunjuk pada suasana umum yang hendaknya 

tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing 

dan yang dibimbing. Lebih-lebih di lingkungan sekolah, asas ini 

makin dirasakan manfaatnya. 
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 Asas ini menuntut agar pelayanan bimbingan dan konseling 

tidak hanya dirasakan adanya pada waktu siswa mengalami 

masalah dan menghadap pembimbing saja, namun di luar 

hubungan kerja Bimbingan Konseling pun hendaknya dirasakan 

manfaatnya.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

melakukan bimbingan dan konseling harus sesuai asas-asas yang ada 

yaitu kerahasiaan supaya permasalahan dari setiap individu dapat 

dijaga, kesukarelaan berharap mereka yang mengalami masalah akan 

dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing, 

kekinian berdasarkan masalah yang sedang terjadi sekarang bukan yang 

telah lampau atau yang akan datang, keterpaduan bahwa bimbingan dan 

konseling berusaha memadukan berbagai aspek dari individu, dan tut 

wuri handayani yang selalu menunjuk pada suasana umum yang 

hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara 

pembimbing dan yang dibimbing.  

 

B. Perilaku Menyimpang 

1. Pengertian Perilaku Menyimpang  

Menurut Kartono (2011:11) penyimpangan diartikan sebagai 

tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri 

karakteristik rata-rata rakyat kebanyakan/populasi. Dalam bukunya 

yang lain, Kartini Kartono menyebutkan Juvenile delinquency ialah 

Peranan Bimbingan Konseling…, Yekti Setiyani, Fakultas Agama Islam UMP, 2016



 

19 
 

perilaku kenakalan anak-anak ; merupakan gejala sakit (patologis) 

secara  sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu 

bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk 

tingkah laku yang menyimpang. Juvenile delinquency menekankan 

sebab-sebab tingkah laku yang menyimpang / delinkuen anak-anak dari 

aspek psikologis atau sisi kejiwaannya.  

Sarwono (2011:253) menyatakan bahwa “secara keseluruhan 

semua tingkah laku remaja yang menyimpang dari ketentuan yang 

berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan 

keluarga dan lain-lain) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang”. 

Dari pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa remaja yang tingkah 

lakunya menyimpang dari ketentuan yang berlaku di masyarakat dapat 

dikategorikan sebagai remaja yang berperilaku menyimpang.  

Menurut James Vander Zanden (dalam Kamanto, 2000:182) 

penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang 

dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Perilaku 

yang dimaksud yaitu perilaku yang sebaiknya tidak dilakukan oleh anak 

usia sekolah. Anak yang menunjukan tindakan yang diluar batas 

toleransi dapat dikenai hukuman.  

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa semua 

penyimpangan terkait dengan istilah-istilah perilaku negatif seperti 

tindak pidana dan kebrutalan merupakan suatu perilaku dikatakan 

menyimpang, karena perilaku tersebut dapat mengakibatkan kerugian 
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terhadap diri-sendiri maupun terhadap orang lain. Perilaku menyimpang 

cenderung mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma-

norma, aturan-aturan, nilai-nilai, dan bahkan hukum yang berlaku.  

2. Aspek-aspek atau Jenis-jenis Perilaku Menyimpang 

 Adapun beberapa aspek dalam perilaku menyimpang yang 

aspek-aspek tersebut merupakan ciri-ciri tingkah laku yang 

menyimpang yang menurut Kartono (2003:13) bisa dibedakan menjadi 

Aspek lahiriah 

Aspek ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu berupa : 

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

kata-kata kotor atau tidak senonoh dan yang lainnya.  

2) Deviasi lahiriah non verbal, yaitu semua tingkah laku non verbal 

yang nyata atau kelihatan.  

a. Aspek-aspek simbolik yang tersembunyi  

Khususnya mencakup sikap-sikap hidup, emosi-emosi, 

sentiment-sentiment, dan motivasi yang mengembangkan tingkah 

laku menyimpang yaitu berupa kriminalitas dibalik semua aksi 

kejahatan dan tingkah laku menyimpang.  

Aspek-aspek perilaku menyimpang terdiri dari aspek perilaku 

yang melanggar aturan norma, perilaku yang membahayakan diri 

sendiri dan orang lain, perilaku yang mengakibatkan korban materi 

dan perilaku yang mengakibatkan korban fisik.  

3. Bentuk Perilaku Menyimpang  
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Menurut Gunarso (1998: 29-31) berpendapat bahwa bentuk 

perilaku menyimpang dibagi atas dua kelompok yang meliputi perilaku 

menyimpang yang bersifat amoral dan anti sosial serta perilaku 

menyimpang yang melanggar hukum.  

a. Perilaku menyimpang yang bersifat amoral dan anti sosial, yaitu 

yang tidak di atur dalam undang-undang sehingga tidak dapat 

dikategoriakan sebagai pelanggaran hukum. Ataupun merupakan 

tingkah laku yang melanggar nilai-nilai sosial dan nilai-nilai moral 

sehingga merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Misalnya 

berbohong atau memutar balikan kenyataan untuk kepentingan 

pribadi, bergaul dengan anak-anak nakal sehingga mudah 

terpengaruh.  

b. Perilaku menyimpang yang bersifat melanggar hukum dan mengarah 

pada tindakan kriminal. Misalnya berjudi, mencuri, merampok, 

penipuan dan penganiayaan.  

Menurut Mahfuzh (2009:174-175) membagi jenis-jenis 

perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan para siswa sesuai 

dengan pendapat oleh sejumlah tokoh pendidikan di antaranya dari 

yang tertinggi sampai yang terendah :  

1) Terlambat pelajaran  

2) Kabur dari sekolah  

3) Absen dari sekolah  

4) Berontak terhadap aturan sekolah  
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5) Berbohong  

6) Berlagak seperti lawan jenis  

7) Perilaku-perilaku yang anarkis  

8) Berbuat cabul  

9) Problem gender 

10)  Merokok 

11)  Memusuhi teman 

12)  Membentuk suatu perkumpulan/genk.  

13)  Tidak mau taat kepada orang tua  

14)  Mencuri, dan  

15) Memusuhi guru  

Menurut Al-Mighwar (2006:192) membagi jenis perilaku 

menyimpang dua bentuk yaitu :  

1) Agresif adalah bentuk tingkah laku sosial yang menyimpang dan 

cenderung merusak, melanggar peraturan dan menyerang aspek yang 

menjadi obyek penyimpangannya, misalnya hak milik orang lain, 

seks, dan sebagainya.  

2) Perilaku menyimpang pasif/pengunduran diri adalah bentuk perilaku 

yang menunjukkan kecenderungan putus asa dan merasa tidak 

nyaman sehingga menarik diri dari aktivitas dan takut 

memperlihatkan usahanya. 
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4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Menyimpang  

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang 

melakukan perilaku menyimpang. Faktor penyebabnya dapat berasal 

dari dalam diri seseorang itu sendiri dan dapat pula berasal dari luar diri 

seseorang atau yang disebut berasal dari lingkungan. Menurut Jensen 

(Sarwono, 2011:255) banyak sekali faktor yang menyebabkan 

kenakalan remaja maupun kelainan perilaku remaja pada umumnya. 

Faktor-faktor tersebut digolongkan sebagai berikut : 

a. Rational choice : teori ini mengemukakan faktor individu dari pada 

faktor lingkungan. Kenakalan yang dilakukan adalah pilihan, interes, 

motivasi atau kemampuannya sendiri. Di Indonesia banyak yang 

percaya pada teori ini, misalnya kenakalan remaja dianggap sebagai 

kurang iman sehingga anak dikirim ke pesantren kilat dan sebagaian 

orang menganggap remaja yang nakal kurang disiplin sehingga 

diberi latihan kemiliteran.  

b. Social disorganization : kaum positivis pada umumnya lebih 

mengutamakan faktor budaya. Penyebab kenakalan remaja adalah 

berkurangnya atau menghilangnya pranata-pranata masyarakat yang 

selama ini menjaga keseimbangan atau harmoni dalam masyarakat. 

Orang tua yang sibuk dan guru yang kelebihan beban merupakan 

penyebab dari berkurangnya fungsi keluarga dan sekolah sebagai 

pranata kontrol.  
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c. Strain : intinya adalah bahwa tekanan yang besar dalam masyarakat, 

misalnya kemiskinan, menyebabkan sebagian dari anggota 

masyarakat yang memilih jalan rellibion melakukan kejahatan atau 

kenakalan remaja.  

d. Differential association : kenakalan remaja adalah akibat salah 

pergaulan. Anak-anak karena bergaulnya dengan anak-anak yang 

nakal juga. Paham ini banyak dianut orang tua di Indonesia, yang 

sering kali melarang anaknya untuk berkawan dengan teman-teman 

yang pandai dan rajin belajar. 

e. Labeling : pendapat menyatakan bahwa anak nakal selalu dianggap 

atau diberi cap (diberi label) nakal. Di Indonesia, banyak orang tua 

(khususnya ibu-ibu) yang ingin berbasa-basi dengan tamunya, 

sehingga ketika anaknya muncul di ruang tamu, ia mengatakan pada 

tamunya “ini loh bu anakku yang paling nakal”. Kalau terlalu sering 

anak diberi label seperti itu, maka ia akan jadi betul-betul nakal.  

f. Male phenomenom ; teori percaya bahwa anak laki-laki lebih nakal 

dari pada anak perempuan. Alasannya karena kenakalan memang 

adalah sifat laki-laki atau karena budaya maskulinitas menyatakan 

bahwa wajar kalau laki-laki nakal.  

Menurut Taufiq (2006:102), ada beberapa faktor penyebab 

terjadinya perilaku menyimpang anatara lain sebagai berikut :  

a. Sikap mental yang tidak sehat  
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Perilaku menyimpang dapat pula disebabkan karena sikap 

mental yang tidak sehat. Sikap itu ditunjukan dengan tidak merasa 

bersalah atau menyesal atas perbuatannya, bahkan merasa senang.  

Mental yang tidak sehat akan berdampak pada sikap yang 

dilakukan oleh seseorang. Sikap tersebut biasanya muncul tidak 

sesuai kpndisi yang sedang terjadi.  

b. Ketidakharmonisan dalam keluarga  

Tidak adanya keharmonisan dalam keluarga dapat menjadi 

penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Keadaan keluarga yang 

penuh dengan masalah akan menjadikan seorang anak merasa 

tertekan.  

c. Pelampiasan rasa kecewa  

Seorang anak dapat dengan mudah merasakan kecewa, akan 

tetapi tidak mudah untuk seorang anak mengontrol rasa kecewanya. 

Sehingga pelampiasan rasa kekecewaan seorang anak biasanya ke 

dalam hal-hal yang kurang baik.  

d. Dorongan kebutuhan ekonomi  

Seorang anak biasanya tidak mau tahu bagaimana kondisi 

keluarganya. Terkadang anak ingin memiliki barang-barang yang 

sama dengan yang telah dimiliki temannya. Akan tetapi orang tua 

anak tersebut tidak dapat memenuhi seperti apa yang dimiliki 

temannya. Kemungkinan negatif yang dapat terjadi dari dorongan 

ekonomi seperti ini yaitu perbuatan mencuri atau merampok.  
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e. Ketidaksanggupan menyerap norma  

Ketidaksanggupan menyerap norma ke dalam kepribadian 

seseorang diakibatkan karena anak menjalani proses sosialisasi yang 

tidak sempurna, sehingga tidak sanggup menjalankan peranannya 

sesuai dengan perilaku yang diharapkan.  

f. Keluarga broken home  

Seorang anak yang memiliki keluarga tidak utuh merasa 

kurang mendapat perhatian dari orang tuanya dengan berbagai cara. 

Seringkali anak menunjukkan tindakan yang tidak semestinya 

dilakukan oleh seorang anak hanya untuk mendapatkan perhatian 

dari orang tuanya.  

g. Kegagalan dalam proses sosialisasi di sekolah  

Proses sosialisasi dianggap tidak berhasil jika anak tidak berhasil 

bergaul dengan teman sebayanya di sekolah. Guru adalah orang tua 

pengganti di sekolah, sehingga guru memegang peranan dalam 

adaptasi anak di sekolah 

5. Langkah-langkah Pencegahan Perilaku Menyimpang  

Menurut Kartono (20011:95) tindakan-tindakan preventif dan 

penanggulangan secara kuratif yang dapat dilakukan pemerintah dan 

masyarakat dalam mengurangi perilaku menyimpang adalah :  

a. Perilaku preventif dapat berupa antara lain :  

1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga  

2) Perbaikan lingkungan kampong-kampung miskin  
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3) Mendirikan klinik bimbingan psikologis  

4) Menyediakan tempat-tempat rekreasi  

5) Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas dengan 

berbagai fasilitas  

b. Tindakan kuratif  

1) Menghilangkan penyebab timbulnya kejahatan remaja, baik 

pribadi, familiar, sosial ekonomi dan kebudayaan.  

2) Melakukan perubahan lingkungan dengan menyediakan 

keperluan untuk perkembangan jasmani dan rohani yang sehat.  

3) Memindahkan anak-anak yang melakukan perilaku menyimpang 

ke lingkungan yang lebih baik, baik sekolah maupun 

lingkungansosial.  

4) Mengingatkan organisasi pemuda dengan program-program 

latihan vokasional agar siap bekerja dan hidup di masyarakat.   

Dalam praktiknya, ada beberapa teknik yang biasa dilakukan oleh 

para tenaga professional ini dalam menangani masalah remaja (Adam & 

Gullotta , 1983) dalam buku Sarwono, (2011: 287) :  

a. Penanganan Individual .  

Remaja ditangani sendiri, dalam tatap muka empat mata 

dengan psikolog atau konselor. Kalaupun diperlakukan informasi 

dari orang tua atau orang-orang lainnya, mereka diwawancarai 

tersendiri pada waktu yang berlainan. Dalam penanganan secara 

individual ini bisa dilakukan beberapa macam teknik :  
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1) Pemberian petunjuk atau nasihat (guidance). 

2) Konseling.  

3) Psikoterapi. Dalam hubungan ini ada beberapa aliran    

psikoterapi, yaitu :  

(1) Terapi tingkah laku yang berorientasi pada aliran 

behaviorisme.  

(2) Terapi psikoanalitik. 

(3) Terapi humanistik.  

(4) Terapi transpersonal.  

b) Penanganan keluarga.  

Dalam rangka menangani masalah remaja adakalanya 

dilakukan terapi sekaligus terhadap seluruh atau sebagian anggota 

keluarga (ayah, ibu, dan anak-anak). Metode yang digunakan 

dalam terapi keluarga ini antara lain adalah diskusi, bermain peran 

(ayah jadi anak, anak jadi ibu, dan sebagainya), pemecahan soal, 

simulasi, dan sebagainya, di samping tentu saja prosedur konseling 

biasa.  

c) Penanganan kelompok. 

Teknik yang hampir serupa dengan terapi keluarga adalah 

penanganan atau terapi kelompok. Dengan terapi kelompok ini, 

selain masing-masing bisa belajar dari anggota kelompok lainnya, 

masing-masing juga bisa menyadari bahwa mereka tidak sendirian 

dalam menghadapi masalahnya.  
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d) Penanganan pasangan.  

Jika dikehendaki terapi melalui hubungan yang intensif antara 

dua orang, bisa juga dilakukan terapi pasangan. Klien ditangani 

berdua dengan temannya, sahabatnya atau salah satu anggota 

keluarganya dan sebagainya. Maksudnya adalah agar masing-

masing bisa betul-betul menghayati hubungan yang mendalam, 

mencoba saling mengerti, saling memberi, saling membela, dan 

sebagainya. 

  

C. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian berjudul PPeran Bimbingan Konseling Islami Dalam 

Mengurangi Perilaku Menyimpang Siswa di SMP Negeri 1 Kaligondang 

Tahun Ajaran 2015/2016 tidak hanya diambil dari sumber buku, akan tetapi 

ada yang mengambil dari sumber-sumber penelitian terdahulu sebagai sumber 

rujukan. Sumber rujukan itu berupa hasil penelitian yang berupa skripsi.  

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang diambil antara lain yaitu :  

1. Skripsi Sandi Wagiyan tahun 2012 yang berjudul Bimbingan Orang Tua 

Terhadap Kesadaran Beragama pada Anak di SMP Al Irsyad Al Islamiyah 

Purwokerto Kelas VII Semester Gasal Tahun Pelajaran 2011/2012.  

   Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui metode dan bentuk-

bentuk bimbingan orang tua terhadap kesadaran beragama pada anak. Hal 

ini dilatarbelakangi oleh fenomena menurunnya nilai-nilai moral agama 

pada anak akibat kelalaian orang tua dalam membimbing kesadaran 
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beragama pada anak usia remaja. Penelitian ini membahas metode dan 

bentuk-bentuk bimbingan orang tua terhadap kesadaran beragama pada 

anak di SMP Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto Kelas VII Semester 

Gasal Tahun Pelajaran 2011/2012. Metode bimbingan orang tua terhadap 

kesadaran beragama pada anak antara lain : metode tauladan, metode 

nasihat, metode hukuman, metode pembiasaan, dan reward. Adapun 

bentuk-bentuk bimbingan orang tua terhadap kesadaran beragama pada 

anak adalah sebagai berikut : (1) Membiasakan anak selalu mengucapkan 

salam keluar dan masuk rumah. (2) Menganjurkan anak untuk selalu 

menjalankan shalat wajib secara berjamaah. (3) mengajarkan kepada anak 

selalu membaca Al Qur’an dan mempelajarinya. (4) mengajarkan kepada 

anak tentang etika. (5) Menganjurkan anak untuk menjalankan shalat-

shalat sunah. (6) Mengajarkan anak tentang adab-adab. (7) Mengajarkan 

pada anak do’a-do’a pilihan. (8) Memerintahkan kepada anak selalu 

berpakaian sesuai syari’at Islam. (9) menganjurkan kepada anak untuk 

membaca bacaan-bacaan agama Islam. (10) Menjauhkan anak dari hal-hal 

porno.  

Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dari jenis judul yaitu 

tentang bimbingan. Akan tetapi ada beberapa perbedaan dari penelitian 

tersebut dengan penulis, yaitu jenis bimbingan yang diterapkan yaitu 

bimbingan orang tua, dan subjek penelitian. 

2. Skripsi Anisa Agus Setyaningrum (1001100080) tahun 2014 dengan judul 

Studi Kasus Tentang Penanganan Anak Usia Sekolah Dasar Yang 
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Berperilaku Menyimpang Di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) 

“SATRIA” Baturaden.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyimpangan 

perilaku oleh siswa SD, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan 

perilaku menyimpang, dan pola penanganan atau pembinaan yang 

diterapkan oleh PSPA “Satria” Baturaden. Penelitian ini merupakan studi 

kasus, yang menggali lebih dalam informasi terkait dengan penyimpangan 

perilaku oleh siswa. Partisipan penelitian adalah siswa panti sosial 

petirahan anak (PSPA) “Satria” Baturaden kelas V angkatan I tahun 2014 

yang berjumlah 42 anak dan guru pendamping 4 orang.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis 

yaitu jenis penelitian berupa studi kasus dan penulis menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif 
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