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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Konseling Islam 

a. Pengertian Konseling 

Konseling Secara Etimologi berasal dari bahasa Latin artinya dengan 

atau bersama" yang dirangkai dengan consilium "menerima atau Sedangkan 

dalam Bahasa Anglo Saxon istilah konseling berasal dari "sellan" yang berarti 

menyerahkan atau masing-masing interaksi yang terjadi antara dua orang 

individu disebut konselor dan klien, terjadi dalam suasana dilakukan dijaga 

sebagai alat untuk ang kan perubahan-perubahan dalam tingkah laku klien.
8
 

Konseling adalah bantuan yang diberikan oleh pembimbing konselor 

kepada seseorang konseli sekelompok konseli (klien, terbimbing, seseorang 

yang memiliki problem) untuk mengatasi problemnya dengan jalan wawancara 

dengan maksud agar klien atau sekelompok klien tersebut mengerti lebih jelas 

tentang problemnya sendiri dan memecahkan problemnya sendiri sesuai 

dengan kemampuannya dengan mempelajari saran-saran yang diterima dari 

Konselor.
9
 

Menurut pandangan penulis Konseling diartikan sebagai upaya 

bantuan yang diberikan seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman 

terhadap individu-individu yang membutuhkannya agar individu tersebut 

masalahnya dan mengatasi mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan 

yang selalu berubah. 

Menurut pandangan Islam konseling diartikan Dalam, bahasa arab 

kata konseling disebut al-Irsyad atau Al-ltisyarah kata bimbingan disebut alat-

Taujih sehingga disebut at-taujih wal irsyad atau at-taujih wal istisyarah. 

Secara etimologi kata al-irsyad berarti alhuda, addalalaah yang artinya bahasa 

                                                                        

8 
M. Fahli Zarrahadi,  Konseling Rrproduksi, Pekanbaru:( Riau Cretive Multimedia, 2016) 

Hlm 25-26 
9 
M. Fahli Zarrahadi,  Pengantar Konseling Perkawinan, Pekanbaru:( Riau Cretive 

Multimedia, 2016) Hlm 82
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Indonesia petunjuk sedangkan al istisyarah berarti talaba minhal-masyurah/an-

nashihah yag berarti meminta nasihat atau konsultasi. 

Konseling Islam adalah layanan konselor kepada klien untuk 

menumbuhkembangkan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah dan 

mengantisipasi masa depan dengan memilih alternatif tindakan terbaik demi 

kebahagiaan dunia dan akhirat di bawah naungan dan rida Allah SWT.
10

 

Bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap 

individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, 

sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Proses di sini 

merupakan proses pemberian bantuan, artinya tidak menentukan atau 

mengharuskan melainkan sekadar membantu, agar mampu hidup a. selaras 

dengan petunjuk Allah, b. selaras dengan ketentuan Allah, selaras dengan 

ketentuan dan petunjuk Allah.
11

 

Konseling Islam adalah layanan konselor kepada klien untuk 

menumbuhkembangkan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah dan 

mengantisipasi masa depan dengan memilih alternatif tindakan terbaik demi 

kebahagiaan dunia dan akhirat di bawah naungan dan rida Allah SWT. 

Aunur Rahim fiqih menjelaskan, bahwa konseling Islam adalah proses 

pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan 

ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akhirat.
12

 

Berbagai para ahli yang mengistilahkan bimbingan dengan istilah 

konseling. Kedua istilah tersebut kelihatannya sama, namun sebenarnya 

mempunyai arti yang berbeda. Konseling Islam lebih banyak membicarakan 

tentang kehidupan pribadi misalnya :  ketakutan, kecemasan, amarah dan hasil-

hasil yang sudah dicapainya, tetapi dalam bimbingan Islam membicarakan 

mengenai suatu hal hanya sebatas membantu seseorang baik individu maupun 

                                                                        

10 
Hamdani, Bimbingan Dan Penyuluhan, Bandung : (CV Pustaka setia, 2012) hlm 255 

11 
Nurjanis, dkk,. Teknik Konseling,Yokyakarta:(Pandiva Buku, 2014) Hlm 41

 

12 
Mellyarti syarif, Pelayanan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Terdapa Pasien, 

(kementerian agama ri, 2012), hlm 59 
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kelompok, agar mereka mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk 

Allah SWT. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis dapat disimpulkan 

bahwa bimbingan konseling Islam adalah suatu usaha yang dapat dilakukan 

dalam rangka mengembangkan potensi dan memecahkan masalahyang dialami 

klien agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat 

berdasarkan ajaran islam. 

b. Fungsi Dan Tujuan Bimbingan Konseling Dalam Islam 

Fungsi konseling secara tradisional digolongkan kepa tiga fungsi, 

yakni  

1. Remedial atau rehabilitatif  

Secara historis konseling lebih banyak memberikan 

mekanan pada fungsi remedial karena sangat dipengaruhi oleh 

psikologi klinik dan psikistri. Peranan remedial berfokus pada 

masalah: a). Penyesuaian (b). Menyembuhkan masalah 

psikologis yang dihadapi. (c). Mengemba ikan kesehatan 

mental dan mengatasi gangguan emosional  

2. Fungsi Educatif/Pengembangan  

Fungsi ini berfokus kepada masalah: (a). Membantu 

meningkatkan ketrampilan-ketrampilan dalam kehidupan, (b). 

Mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah hidup, (c). 

Membantu meningkatkan kemampuan meng- hadapi transisi 

dalam kehidupan; (d). Untuk keperluan jangka pendek, 

konseling membantu individu-individu menjelaskan nilai-nilai, 

menjadi lebih tegas, mengendalikan kecemasan, menigkatkan 

ketrampilan komunikasi antar pribadi, memutuskan arah hidup, 

menghadapi kesepian dan semacamnya. 
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3. Fungsi Prefentif (pencegahan)  

Fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif 

untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-

masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Upaya preventif 

meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program 

yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan 

mengelakkan resiko-resiko hidup yang tidak perlu terjadi. 

Fungsi utama konseling dalam Islam yang hubungannya dengan 

kejiwaan tidak dapat terpisahkan dengan masalah-masalah spiritual. Islam 

memberikan bimbingan kepada individu agar dapat kembali kepada 

bimbingan al-Qur’an dan Sunnah. Seperti terhadap individu yang memiliki 

sikap berburuk sangka kepada Tuhannya dan menganggap bahwa Tuhan 

tidak adil, sehingga membuat ia merasa susah dan menderita dalam 

kehidupannya. Islam mengarahkan individu agar mengerti arti ujian dan 

musibah dalam hidup. Kegelisahan, ketakutan dan kecemasan merupakan 

bunga kehidupan yang harus ditanggulangi oleh setiap individu dengan 

memohon pertolongan-Nya, melalui orang yang ahli.
13

 

                            

                             

                         

    
“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan 

sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Yaitu) orang-

orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi 

wa innaa ilaihi raaji'uun”. Mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang 

                                                                        

13
 Abdul Chaliq Dahlan, Bimbingan dan Konseling Islami: Sejarah, Konsep dan 

Pendekatannya, Yogyakarta: Pura Pustaka, 2009, hlm. 218 
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sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka Itulah orang-orang 

yang mendapat petunjuk “
14

 (Al-Baqarah: 155-157) 

 

Setelah individu-individu telah dapat kembali dalam kondisi yang 

fitri (bersih dan sehat), telah dapat memahami dan membedakan mana yang 

hak dan mana yang batil, mana yang haram dan mana yang halal, mana 

yang manfaat dan mana yang mudharat, barulah di kembangkan kearah 

pengembagan dan pendidikan. 

Sedangkan tujuan bimbingan dan konseling dalam Islam 

sebagaimana diungkapkan oleh Hamdani Bkran Adz-Dzaky adalah: 

1. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan 

kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai 

(muthmainah), bersikap lapang dada (radhiyah) dan mendapat 

pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (mardhiyah). 

2. Untuk menghasilkan perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah 

laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, 

linkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan social 

dan alam sekitarnya. 

3. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu 

sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, 

ketidaksetiakawanan, tolong-menolong dan rasa kasih sayang. 

4. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu 

sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat 

kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala larangan-Nya serta 

ketabahan menerima ujian-Nya. 

5. Untuk menghasilkan potensi Ilahiyah, sehingga dengan potensi itu 

individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik 

dan benar, ia dapat dengan baik mengulangi berbagai persoalan 

                                                                        

14 
Depertemen Agama RI, Al-Quran Al-karim dan Terjemahannya, (Semarang:PT Karya 

Toha Putra,2002), hlm 24
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hidup dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi 

lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.
15

 

Tujuan bimbingan dan konseling Islami bukan semata-mata 

berorientasi pada keduniaan, akan tetapi juga pada akhirat, menurut Ary 

Ginanjar Agustian dapat dicapai yaitu dengan jalan menjalankan semua 

perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, sesuai dengan apa yang 

digariskan oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasul, pendapat Ary Gunawan 

didasarkan bahwa:  

“Islam bukan hanya berupa peraturan dan hukum-hukum, 

melainkan juga ilmu, cinta kasih, kecerdasan emosi, bahkan kecerdasan 

spiritual, sehingga dalam upaya internalisasi pun perlu dilakukan secara 

bijak, tidak kaku.”  

Berdasarkan pernyataan Ary Ginanjar di atas, dapat dipahami 

bahwa fungsi utama bimbingan dan konseling dalam Islam berkaitan 

dengan perkembangan jiwa seseorang tidak dapat terpisahkan dengan 

masalah-masalah spiritual (keyakinan), yaitu umat Islam agar dapat 

kembali kepada bimbingan al-Qur’an dan Sunnah Rasul.
16

 

c. Teori-Teori Konseling Dalam Islam 

Yang dimaksud dengan teori-teori konseling dalam Islam adalah 

landasan yang benar dalam melaksanakan proses bimbingan dan konseling 

agar dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan perubahan-

perubahan positif bagi klien mengenai cara dan paradigma berfikir, cara 

menggunakan potensi nurani, cara berperasaan, cara berkeyakinan dan cara 

bertingkah laku berdasarkan al-Quran dan As-Sunnah.
17

 

Teori-teori tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan oleh 

Hamdani Bakran adalah sebagaimana berikut: 

                                                                        

15
 Abdul Chaliq Dahlan, Ibid, hlm. 221. 

16 
Abdul Chaliq Dahlan, Ibid, hlm. 34 

17
 Hamdani Bakran Adz-Dzaky, Konseling dan Terapi Psikoterapi Islam, Yogyakarta: 

Al-Manar, 2008, hlm. 190. 
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1. Dasar Al-Hikmah 

Sebuah pedoman, penuntun dan pembimbing untuk 

memberi bantuan kepada individu yang sangat membutuhkan 

pertolongan dalam mendidik dan mengembangkan eksistensi 

dirinya hingga ia dapat menemukan jati diri dan citra dirinya serta 

dapat menyelesaikan atau mengatasi berbagai permasalahan hidup 

secara mandiri. Proses aplikasi konseling teori ini semata-mata 

dapat dilakukan oleh konselor dengan pertolongan Allah, baik 

secara langsung maupun melalui perantara, dimana ia hadir dalam 

jiwa konselor atas izin-Nya. 

2. Dasar Al-Mauidhoh Hasanah 

Yaitu teori bimbingan atau konseling dengan cara 

mengambil pelajaran-pelajaran dari perjalanan kehidupan para Nabi 

dan Rasul. Bagaimana Allah membimbing dan mengarahkan cara 

berfikir, cara berperasaan, cara berperilaku serta menanggulangi 

berbagai problem kehidupan. Bagaimana cara mereka membangun 

ketaatan dan ketaqwaan kepada-Nya. 

Yang dimaksud dengan Al-Mau’izhoh Al-Hasanah ialah 

pelajaran yang baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya, yaitu 

dapat membantu klien untuk menyelesaikan atau menanggulangi 

problem yang sedang dihadapinya. 

3. Dasar Mujadalah 

Yang dimaksud teori Mujadalah ialah teori konseling yang 

terjadi dimana seorang klien sedang dalam kebimbangan. Teori ini 

biasa digunakan ketika seorang klien ingin mencari suatu kebenaran 

yang dapat menyakinkan dirinya, yang selama ini ia memiliki 

problem kesulitan mengambil suatu keputusan dari dua hal atau 

lebih, sedangkan ia berasumsi bahwa kedua atau lebih itu lebih baik 

dan benar untuk dirinya. Padahal dalam pandangan konselor hal itu 

dapat membahayakan perkembangan jiwa, akal pikiran, emosional, 

dan lingkungannya 
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Prinsip-prinsip dan khas teori ini adalah sebagai berikut  

1. Harus adanya kesabaran yang tinggi dari konselor;  

2. Konselor harus menguasai akar permasalahan dan terapinya 

dengan baik  

3. saling menghormati dan menghargai  

4. Bukan bertujuan menjatuhkan atau mengalahkan klien, 

tetapi membimbing klien dalam mencari kebenaran; 

5. Rasa persaudaraan dan penuh kasih-sayang;  

6. Tutur kata dan bahasa yang mudah difahami dan halus 

7. Tidak menyinggung perasaan klien; 

8. Mengemukakan dalil-dalil al-Qur'an dan As-Sunnah dengan 

tepat dan jelas  

9. Ketauladanan yang sejati. Artinya apa yang konselor 

lakukan dalam proses konseling benar-benar telah di 

pahami, diaplikasikan dan dialami konselor. Karena Allah 

sangat murka kepada orang yang tidak menga malkan apa 

yang ia nasehatkan kepada orang lain.
18

 

d. Teknik-Teknik Bimbingan Konseling Dalam Islam 

Konseling merupakan aktifitas untuk menciptakan perubahan-

perubahan dan perbaikan-perbaikan. Untuk mencapai tujuan yang mulia 

itu, ada perlunya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling 

membutuhkan teknik-teknik  yang memadai. Berikut ini adalah beberapa 

teknik konseling sebagaimana yang telah disampaikan oleh Hamdani 

Bakari, yakni: 

a. Teknik yang bersifat lahir 

Teknik yang bersifat lahir ini menggunakan alat yang dapat di 

lihat, di dengar atau dirasakan oleh klien yaitu dengan 

menggunakan tangan atau lisan antara lain: 

a. Dengan menggunakan kekuatan, power dan otoritas 

b. Keinginan, kesungguhan dan usaha yang keras 
                                                                        

18
 Hamdani Bakran Adz-Dzaky, Ibid, hal. 191-205. 
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c. Sentuhan tangan (terhadap klien yang mengalami stres 

dengan memijit di bagian kepala, leher dan pundak). 

d. Nasehat, wejangan, himbauan dan ajakan yang baik dan 

benar. Maksudnya dalam konseling, konselor lebih banyak 

menggunakan lisan yang berupa pertanyaan yang harus 

dijawab oleh klien dengan baik, jujur dan benar. Agar 

konselor bisa mendapatkan jawaban dan pernyataan yang 

jujur dan terbuka dari klien, maka kalimat yang dilontarkan 

konselor harus mudah dipahami, sopan dan tidak 

menyinggung perasaan atau melukai hati klien. Demikian 

pula ketika memberikan nasehat hendaklah dilakukan 

denagn kalimat yang indah, bersahabat, menenangkan dan 

menyenangkan. 

e. Menbacakan do'a atau berdo'a dengan menggunakan lisan. 

f. Sesuatu yang dekat dengan lisan yakni dengan air liur 

hembusan (tiupan). 

b. Teknik yang Bersifat Batin 

Yaitu teknik yang hanya dilakukan dalam hati dengan do'a dan 

harapan namun tidak usaha dan upaya yang keras secara konkrit, 

seperti dengan menggunakan potensi tangan dan lisan. Oleh karena 

itulah Rosululloh bersabda "bahwa melakukan perbuatan dan 

perubahan dalam hati saja merupakan selemah-lemahnya iman". 

Teknik konseling yang ideal adalah dengan kekuatan, keinginan 

dan usaha yang keras dan sungguh-sungguh dan diwujudkan 

dengan nyata melalui perbuatan, baik dengan tangan, maupun sikap 

yang lain. Tujuan utamanya adalah membimbing dan mengantarkan 

individu kepada perbaikan dan perkembangan eksistensi diri dan 

kehidupannya baik dengan Tuhannya, diri sendiri, lingkungan 

keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. 
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W.S Winkel dalam tulisannya Bimbingan dan Konseling di 

Institusi Pendidikan" membagi teknik konseling ke pada dua bagian 

yaitu  

1. Konseling yang bersifat Verbal.  

Yaitu berupa tanggapan apa saja secara verbal yang 

d berikan oleh konselor, yang merupakan perwujuda 

kongkrit dari maksud, pikiran dan perasaan yang b bentuk 

dalam batin konselor (tanggapan batin) untuk membantu 

konseling pada saat-saat tertentu Tanggapan-tanggapan 

verbal konselor dapat diterang dalam bentuk pernyataan 

atau dalam bentuk kali mat tanya atau dalam bentuk 

kombinasi dan pernya taan dan kalimatkata tanya. Misalnya: 

"Bagaimana perasaan anda pada saat itu? atau selanjutnya 

bagai kapan hal itu terjadi?, Dengan siapa anda  

2. Konseling yang bersifat non verbal.  

Yaitu teknik yang lebih menonjolkan sikap dari 

konselor seperti, senyuman, cara duduk, anggukan kepala, 

gerak-gerik tangan dan tangan, berdiam diri, mimik atau 

ekspresi wajah, pandangan mata, variasi nada suara dan 

sentuhan Dalam pelaksanaan teknik-teknik konseling seperti 

yang telah diuraikan diatas, konselor tidak boleh 

menyimpang atau melanggar norma-norma dan etika Islam. 

Hendaknya ada beberapa hal yang haru diperhatikan 

khususnya apabila berlainan jenis anti konselor dan klien. 

Apabila keimanan konselor kurang tidak mustahil akan 

terpengaruh atau te hatinya, ketika seorang klien adalah 

seorang waniu yang wajah dan penampilan cantik, dan 

wangi demikian sebaliknya. adalah hendakn seorang klien 

wanita mencari sang konselor yang wanita pula, demikian 

pula seorang pria pun hendaknya mencari seorang konselor 
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yang pria, kecuali memang dalam kondisi terpaksa atan 

konseling kelompak.
19

 

 

2. Keterampilan Konseling 

Keterampilan konseling menurut prayitno adalah bentuk skill yang 

dimiliki konselor atau guru dalam menerapkan praktek-praktek konseling.
20

 

Keterampilan konseling menurut ivey keterampilan konseling dapat 

dipandang sebagai keterampilan minimal seorang konselor profesional, 

sehingga penguasaan akan keterampilan-keterampilan ini dapat sedikit banyak 

menjamin berlangsungnya suatu proses konseling untuk mencapai tujuan 

konseling.
21

 

Menurut Lerson keterampilan konseling merupakan salah satu aspek 

penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses konseling yang 

dibangun oleh konselor. Dengan demikian, penguasaan konselor terhadap 

keterampilan-keterampilan tersebut merupakan jembatan menuju terbangunnya 

hubungan interpersonal efektif yang diharapkan berujung pada terfasilitasinya 

perkembangan konseling kearah perkembangan yang optimal. Sutijono 

penguasaan dan pemahaman keterampilan dasar konseling digunakan sebagai 

dasar dan syarat mutlak untuk bisa menjadi konselor yang diharapkan.
22

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas penulis dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan konseling adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh 

konselor dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi klien. 

Adapun keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam 

melakukan proses konseling adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                                        

19 
Hamdani Bakran Adz-Dzaky, Ibid, hal. 207 

20 
Prayitno, Pelayanan Bimbingan dan Konseling, Jakarta, Direktur Pendidikan Guru dan Tenaga 

Teknis,1997.hal:98. 
21 

Mcleod , John, Pengantar Konselong Teori dan Studi Kasus, Jakarta, Kencana Pranada 

Medika Group, 2008, hlm: 535. 
22 

Ariantoko, Wawancara Konseling di Sekolah, C. V Andi Offset, Yogyakarta,2011, hlm: 

43
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1. Attending 

Perilaku attending disebut juga perilaku menghampiri klien 

yang menyangkut komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan 

bahasa lisan. Perilaku attending yang baik dapat: 

a. Meningkatkan harga diri klien. 

b.Menciptakan suasana yang aman. 

c. Mempermudah ekspresi perasan klien dengan bebas. 

Adapun contoh perilaku attending yang baik: 

Kepala: melakukan anggukan jika setuju. 

Ekspresi wajah: tenang, ceria, senyum. 

Posisi tubuh: agak condong ke arah klien, jarak antara 

konselor dengan klien agak dekat, duduk akrab berhadapan 

atau berdampingan. 

Adapun contok prilaku attending yang tidak baik:  

Kepala: kaku.Muka: kaku, ekpresi melamun, mengalihkan 

pandangan, tidak melihat saat klien berbicara, mata 

melotot. Posisi tubuh: tegak kaku, bersandar, miring, jarak 

duduk dengan klien menjauh, duduk kurang akrab dan 

berpaling. 

2. Empati 

Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa 

yang dirasakan oleh klien, merasa dan berfikir bersama klien. 

Terdapat dua macam empati: 

a. Empati primer. 

Empati primer yaitu yang hanya berusaha 

memahami perasaan, pikiran dan keinginan klien, 

dengan tujuan agar klien dapat terlibat dan terbuka. 

b. Empati tingkat tinggi. 

Empati tingkat tinggi yaitu apabila pemahaman 

konselor terhadap perasaan, pikiran keinginan serta 



20 
 

pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien 

karena konselor ikut dengan perasaan tersebut 

3. Pertanyaan terbuka 

a. Pertannyan terbuka yaitu teknik untuk memancing klien 

agar mau berbicara mengungkapkan perasaan, pengalaman 

dan pemikirannya dapat digunakan teknik pertanyaan 

terbuka. Pertannyan yang diajukan sebaiknya dapat 

menggunakan kata tanya mengapa atau apa sebabnya. 

Pertanyan semacam ini akan menyulitkan klien, jika klien 

tidak tahu alasan atau sebabsebabnya. Oleh karenanya, lebih 

baik gunakan kata Tanya apakah, bagaimana, adakah, 

dapatkah. 

b. Pertanyaan tertutup 

Dalam konseling tidak selamanya harus menggunakan 

pertanyaan terbuka, dalam hal-hal tertentu dapat pula 

digunakan pertannyaan tertutup, yang harus di jawab 

dengan kata ya atau tidak atau dengan kata-kata singkat. 

Tujuan pertannyaan tertutup untuk: 

1. Mengumpulkan informasi. 

2. Menjernihkan atau memperjelas sesuaatu. 

3. Menghentikan pembicaraan klien yang melantur atau 

menyimpang jauh. 

4. Menyimpulkan 

Bersamaan dengan berakhirnya sesi konseling, maka 

sebaliknya konselor menyimpulkan hasil pembicaraan 

secara keseluruhan menyangkut tentang pemikiran, perasaan 

klien sebelum dan setelah mengikuti proses konseling.
23
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3. Proses konseling 

Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan 

baik. Proses konseling terdiri dari tiga tahapan yaitu: (1) tahap awal (tahap 

mendefinisikan masalah), (2) tahap inti (tahap kerja): dan (3) tahap akhir (tahap 

perubahan dan tindakan).  

1. Tahap Awal 

Tahap ini terjadi dimulai sejak klien menemui konselor hingga 

berjalan sampai kon dan klien mencamukan masalah klien.Pada tahap 

ini beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya:  

a. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien (rapport). 

Kunci keberhasilan membangun hubungan terletak pada 

terpenuhinya asas-asas bimbingan dan konseling, terutama asas 

kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kegiatan. 

b. Memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling 

sudah terjalin dengan baik dan klien telah melibatkan diri, maka 

konselor harus dapat membantu memperjelas masalah klien.  

c. Membuat penaksiran. Konselor berusaha menaksir kemungkinan 

masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu 

dengan membangkitkan semua potensi klien, dan menentukan 

berbagai alternatif yang sesuai, untuk mengantisipasi masalan yang 

dihadapi klien. 

2. Inti (Tahap kerja)  

Setelah tahap awal dilaksanakan dengan baik, proses konseling 

selanjutnya adalah memasuki tahap inti atau tahap keria Pada tahap ini 

terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya:  

a. Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam 

Penjelajahan masalah dimaksudkan agar klien mempunyai 

perspektif dan alternatif baru terhadap masalah yang sedang 

dialaminya.  

b. Konselor melakukan reassessment (penilaian kembali), bersama-

sama klien meninjau kembali permasalahan yang dihadapi klien  
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c. Menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. 

3. Akhir (tahap tindakan)  

Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, 

yaitu  

a. Konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil 

proses konseling 

b. Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan 

kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya 

c. Mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling.  

d. Membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Pada tahap akhir 

ditandai beberapa hal, yaitu: 

1. Menurunnya kecemasan klien,  

2. Perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat dan 

dinamis  

3. Pemahaman baru dari klien tentang masalah yang dihadapinya; 

dan 

4. Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program 

yang jelas.
24

 

 

B. Kajian Terdahulu  

1. Skripsi Helmi Erdiawan fakultas dakwah dan ilmu komunikasi jurusan 

bimbingan konseling Islam. Dendan judul Pengaruh Pemahaman Teori 

Konseling Client-Centered Terhadap Keterampilan Melaksanakan Praktek 

Pada Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi Uin Suska Riau Tahun Akademik 2010-2011. Dalam penelitian ini 

melihat bagaimana pengaruh pemahaman teori konseling client-centered 

terhadap keterampilan melaksanakan praktek pada mahasiswa bimbingan 

konseling Islam. Lokasi penelitian adalah di fakultas dakwah dan komuni kasi. 

Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan adalah melihat apakah 
                                                                        

24
Samsu Yusuf, Junita Nurihsan Landasan Bimbingan & konseling. Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya, 2005 hlm 
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terdapat pengaruh yang singnifikan antara teori konseling dalam Islam 

terhadap keterampilan praktek konseling pada mahasiswa bimbingan konseling 

Islam. 

2. Skripsi Fuji Astuti dengan judul Pengaruh Bimbingan Konseling Agama Islam 

Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Sma Negeri 3 Kota Tangerang 

Selatan. Dalam penelitian ini melihat apakah terdapat pengaruh bimbingan 

konseling agama Islam dalam mengatasi kenakalan remaja. Lokasi penelitian 

adalah di SMA Negeri 3 kota tegerang selatan. Sedangkan pada penelitian yang 

penulis lakukan adalah melihat apakah terdapat pengaruh yang singnifikan 

antara teori konseling dalam Islam terhadap keterampilan praktek konseling 

pada mahasiswa bimbingan konseling Islam. 

 

C. Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, yang akan dicari adalah 

pengaruh keharmonisan keluarga terhadap sikapkeagamaan remaja. Dengan 

kerangka teoritis diatas penulis melanjutkan ke konsep operasional. Dalam konsep 

operasional didapatkan indikator-indikator sebagai tolak ukur dalam penelitian 

dilapangan. Konsep adalah penggambaran secara tepat fenomena yang hendak 

diteliti yakni istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara 

abstrak  kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian 

ilmu sosial .
25

 

1. Definisi Konsepsional 

Agar konsep tersebut dapat diteliti  secara empiris, maka harus 

dioperasionalkan dengan mengubahnya menjadi variabel, adapun variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X) adalah variabel yang 

diduga sebagai penyebab atau pendahulu dari variabel lainnya, variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah Teori konseling Islam adalah suatu metode 

konseling ynng mengunakan ladasan-landasan dari al-Quran dan hadist Nabi. 
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(Jakarta: Kencana, 2011),hlm 97 
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suatu metode perawatan yang dilakukan dengan cara berdialok antara konselor 

dengan klien agar tercapai kebahagian didunia dan di akhirat. Pemahaman teori 

konseling dalam Islam yang di ukur disini adalah suatu cara yang dilakukan 

dalam pelaksanaan praktek konseling yang dimulai dari mengetui pengertian, 

tujuan konseling Islam, teknik konseling dalam Islam. Adapun indikator-

indikator dari variabel X ( teori konseling  Islam), yaitu sebagai berikut: 

a. Pengertian konseling Islam 

Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap 

individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk 

allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat. 

b. Tujuan konseling Islam 

Untuk menghasilkan perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah 

laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, linkungan 

keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan social dan alam 

sekitarnya. 

c. Teknik-teknik konseling Islam 

Teknik yang bersifat lahir ini menggunakan alat yang dapat di lihat, 

di dengar atau dirasakan oleh klien yaitu dengan menggunakan tangan 

atau lisan, dan teknik bersifat batin yaitu teknik yang hanya dilakukan 

dalam hati dengan do'a dan harapan namun tidak usaha dan upaya yang 

keras secara konkrit, seperti dengan menggunakan potensi tangan dan 

lisan. 

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau yang 

dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya, variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah Keterampilan konseling merupakan suatu rangkaian 

kegiatan yang memberikan pemahaman dan pengalaman dengan berbagai cara 

dan teknik konseling dengan tujuan agar calon konselor mampu melaksanakan 

praktek konseling secara benar, terarah, dan memiliki tujuan. Adapun 

indikator-indikator vareabel Y (keterampilan konseling), terdiri dari sebagai 

berikut: 
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a. Keterampilan attending 

Perilaku attending disebut juga perilaku menghampiri klien 

yang menyangkut komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan 

bahasa lisan. Perilaku attending yang baik dalah meningkatkan 

harga diri klien, Menciptakan suasana yang aman, dan 

mempermudah ekspresi perasan klien dengan bebas. 

b. Keterampilan empati 

Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang 

dirasakan oleh klien, merasa dan berfikir bersama klien 

c. Keterampilan pertanyaan 

Pertannyan terbuka yaitu teknik untuk memancing klien agar 

mau berbicara mengungkapkan perasaan, pengalaman dan 

pemikirannya dapat digunakan teknik pertanyaan terbuka, dan 

pertannyaan tertutup, yang harus di jawab dengan kata ya atau tidak 

atau dengan kata-kata singkat. 

d. Keterampilan menyimpulkan 

Bersamaan dengan berakhirnya sesi konseling, maka sebaliknya 

konselor menyimpulkan hasil pembicaraan secara keseluruhan 

menyangkut tentang pemikiran, perasaan klien sebelum dan setelah 

mengikuti proses konseling 

 

2. Operasionalisasi Variabel 

Operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam 

definisi konsep) Operaisonal variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pemahaman teori konseling islam (X). Dan operaisonal variable (Y) 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah keterampilan konseling. 
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Tabel 2.1 

Operasional Variabel 

No Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

1. Pemahaman 

teori konseling 

Islam (X) 

1. Pengertian 

konseling Islam 

1. Definisi konseling Islam dan 

para ahli di bidang konseling 

islam. 

2. Landasan-landasan konseling 

Islam dan teori-teori konseling 

Islam 

Interval 

2. Tujuan konseling 

Islam 

1. Menghasilkan berubahan 

kecerdasan kepada klien setelah 

melaksakan proses konseling 

2. Menghasilkan perbaikan 

tingkahlaku sehingga dapat 

menenangkan jiwa 

Interval 

3. Telnik-teknik 

konseling Islam 

1. Teknik yang bersifat lahir dan 

bersifat batin 

2. Teknik yang bersifat verbal dan 

non verbal 

Interval 

2. Keterampilan 

Konseling (Y) 

1.   Keterampilan      

attending 

1. Meningkatkan harga diri klien 

dan menciptakan suasan yang 

amal 

2. Mempermudahkan dalam hal 

ekpresi perasaan klien dengan 

bebas  

Interval 

2.  keterampilan 

empati 

1. Berusaha memahami perasaan, 

pikiran dan keinginan klien, 

dengan tujuan agar klien dapat 

Interval 
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terlibat dan terbuka. 

2. Pemahaman konselor terhadap 

perasaan, pikiran keinginan 

serta pengalaman klien lebih 

mendalam dan menyentuh klien 

karena konselor ikut dengan 

perasaan tersebut 

3.  Keterampilan 

pertanyaan 

1. memancing klien agar mau 

berbicara mengungkapkan 

perasaan, pengalaman dan 

pemikirannya 

2. klien harus di jawab dengan 

kata ya atau tidak atau dengan 

kata-kata singkat 

Interval 

4.  Ketarampilan 

menyimpulkan 

1. konselor meyimpulkan hasil 

atau permasalah yang di 

ungkapkan oleh klien 

2. konselor dapar 

mengevaluasikan proses 

konseling  

Interval 
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D. Hipotesis  

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuanya, atau 

merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.
26 

Berdasarkan 

dari pernyataan yang telah dikemukakan maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah. 

Hipotesis alternatif  

Ha: Terdapat pengaruh pemahaman teori konseling Islam terhadap 

keterampilan konseling pada mahasiswa BKI semester VI fakultas dakwah 

dan komunikasi  

Hipotesis Nol 

Ho: Tidak terdapat pengaruh pemahaman teori konseling Islam 

terhadap keterampilan konseling pada mahasiswa BKI semester VI fakultas 

dakwah dan komunikasi 
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