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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Bimbingan Agama 

a. Pengertian Bimbingan Agama 

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa 

inggris yaitu guidance yang berasal dari kata kerja to guide yang 

berarti bantuan atau tuntunan. Pengertian bimbingan adalah 

menunjukan memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan 

yang lebih bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini dan masa yang akan 

datang.
7
 Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan 

kepada individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan 

didalam kehidupanya agar individu atau sekumpulan individu itu dapat 

mencapai kesejahteraan hidupnya.
8
 

Dari pengertian bimbingan diatas, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud bimbingan adalah proses 

pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang 

atau beberapa orang agar mampu mengembangkan potensi (bakat, 

minat dan kemampuan) yang dimiliki, mengenali dirinya, dan dapat 

menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam 

kehidupannya, agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.  
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Bimbingan agama Islam diartikan sebagai proses pemberian 

bantuan terhadap individu berupa pembinaan moral, mental spiritual 

agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, 

sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

Bimbingan agama Islam dengan demikian merupakan proses 

bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan lainnya, tetapi dalam 

seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam, artinya berlandaskan Al 

Quran dan Sunnah Rasul.
9
  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bimbingan 

agama Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu untuk 

mencapai kehidupan yang selaras, dengan berpegang pada ajaran 

Islam, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

b. Prinsip-prinsip dan asas-asas bimbingan Agama 

1) Prinsip-prinsip Bimbingan Agama 

Prinsip-prinsip bimbingan agama meliputi: 

a) Bimbingan dimaksudkan untuk anak-anak dewasa dan orang-

orang yang sudah ada. 

b) Usaha-usaha bimbingan dalam prinsipnya harus menyeluruh ke 

semua orang karena semua orang tentu mempunyai masalah 

yang butuh pertolongan. 

c) Supaya bimbingan dapat berhasil baik, dibutuhkanlah 

pengertian yang mendalam mengenai orang yang dibimbing 
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maka perlu diadakan evaluasi (penilaian) dan penyelidikan-

penyelidikan individual.  

d) Fungsi dari bimbingan adalah menolong orang supaya berani 

dan bertanggung jawab sendiri dalam menghadapi 

kesukarannya, sehingga hasilnya dapat berupa kemajuan dari 

keseluruhan pribadi orang yang bersangkutan.
10

 

Dari beberapa prinsip diatas diharapkan dapat membantu 

seseorang konselor dalam melaksanakan tugasnya dan 

membimbing konseling sehingga dapat selesai dengan sistematis 

apa yang dilaksanakan. 

2) Asas-asas Bimbingan Agama 

a) Asas fitrah, artinya pada dasarnya manusia sejak lahir telah 

dilengkapi dengan segenap potensi, sehingga diupayakan 

pengembalian potensi dimaksud. Selain itu fitrah juga manusia 

membawa naluri agama Islam yang meng-Esakan Allah, 

sehingga bimbingan agama harus senantiasa mengajak 

kembali manusia memahami dan menghayatinya. 

b) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat, bimbingan agama 

membentuk individu memahami dan memahami tujuan hidup 

manusia yaitu mengabdi kepada Allah SWT. Dalam rangka 

mencapai tujuan akhir sebagai manusia yaitu mencapai 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. 
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c) Asas mau’idzah hasanah, bimbingan agama dilakukan dengan 

sebaik-baiknya dengan menggunakan segala sumber 

pendukung secara efektif dan efisien, karena dengan hanya 

penyampaian hikmah yang baik sajalah, maka hikmah itu akan 

tertanam pada individu yang dibimbing.
11

 

c. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Agama 

Sesuai dengan bimbingan agama diatas maka fungsi dan tujuan 

bimbingan agama adalah: 

1) Fungsi Bimbingan Agama 

a) Dapat memberi petunjuk arah yang benar, dalam hal ini Allah 

berfirman dalam Al-Qur’an: 

                

Artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi 

petunjuk kepada jalan yang lurus.
12

 

 Sebagaimana dalam tafsir Quraish Shihab 

dijelaskan Seperti kami menurunkan wahyu kepada rasul-rasul 

sebelummu, Muhammad, kami juga mewahyukan kepadamu 

Al-Qur’an ini untuk menghidupkan kalbu dengan seizin kami. 

Sebelum diwahyukan kepadamu, kamu tidak pernah tahu apa 

itu Al-Qur’an. Begitu juga dengan syariat (ajaran-ajaran 

agama) dan masalah keimanan. Tetapi kami kemudian 
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menjadikan Al-Qur’an itu sebagai cahaya amat terang yang 

dapat dijadikan petunjuk bagi orang yang memilih petunjuk. 

Dengan Al-Qur’an ini kamu benar-benar mengajak kepada 

jalan yang lurus.
13

 

Dari ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa 

dengan bimbingan agama, dapat memberikan bantuan kepada 

masyarakat yaitu dengan memberikan pengertian, pengetahuan 

dan nasehat kepada orang yang benar agar masyarakat dapat 

melakukan perbuatan yang didasari dengan ajaran agama. 

b) Untuk pembinaan moral, mental, dan ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

c) Untuk membantu meringankan beban moral/ kerohanian yang 

mungkin jiwanya akibat dari kondisi dan situasi sekitar, baik 

dengan kehidupan masa sekarang maupun masa datang.
14

 

d) Sebagai penolong, pembantu dan pengabdi kepada masyarakat 

yang berada pada dalam kegelapan untuk ditarik keluar dari 

kegelapan tersebut kedalam kehidupan yang terang benderang. 

e) Menjadi penunjang, pengarah (direktif) bagi pelaksanaan 

program pemerintah dalam mencapai sukses pembangunan di 
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segala bidang, sehingga pelaksanaan menyimpang dapat 

terhindari.
15

 

2) Tujuan Bimbingan Agama 

Tujuan bimbingan agama dibagi menjadi dua yaitu umum 

dan khusus. Tujuan umum bimbingan agama adalah untuk 

membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia 

seutuhnya agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
16

 

Sedangkan tujuan khusus dari bimbingan agama antara 

lain: 

a) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah. 

b) Membantu individu dalam menyelesaikan masalah yang sedang 

dihadapi. 

c) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi 

yang baik agar tetap baik dan menjadi lebih baik. Sehingga 

tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya maupun orang 

lain.
17

 

d. Unsur-unsur Bimbingan Agama 

Untuk melaksanakan bimbingan tentunya harus mengerti 

unsur-unsurnya terlebih dahulu. Adapun unsur-unsur tersebut meliputi: 
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1) Konselor 

Konselor adalah seseorang yang mempunyai kemampuan 

dalam menangani masalah, baik masalah itu diakibatkan dari 

lingkungan (lahir) maupun dari dirinya sendiri (batin). 

2) Kemampuan Profesional 

Pembimbing sudah barang tentu harus orang yang memiliki 

kemampuan keahlian atau kemampuan profesional di bidang 

tertentu. Keahlian dibidang bimbingan merupakan syarat mutlak, 

sebab apabila yang bersangkutan tidak menguasai dibidangnya, 

maka bimbingan tidak akan mencapai sasarannya. 

3) Sifat kepribadian yang baik (akhlaqul karimah) 

Sifat kepribadian yang baik (akhlaqul karimah), dari 

seorang pembimbing diperlukan untuk menunjang keberhasilan 

bimbingan. 

4) Kemampuan kemasyarakatan (ukhuwah Islamiah) 

Pembimbing harus memiliki kemampuan melakukan 

hubungan kemanusiaan atau hubungan sosial, ukhuwah Islamiyah 

yang tinggi. Kemampuan itu untuk mengetahui keadaan orang di 

sekitarnya. 

5) Ketaqwaan kepada Tuhan (Allah) 

Ketaqwaan merupakan syarat dari segala syarat yang harus 

dipenuhi atau dimiliki seorang pembimbing, sebab ketaqwaan 

merupakan sifat paling baik. 
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e. Metode dan Teknik Bimbingan Agama Islam 

Metode bimbingan agama Islam dapat diklasifikasikan 

berdasarkan segi komunikasi. Pengelompokannya yaitu: pertama, 

metode komunikasi langsung atau disingkat metode langsung, dan 

kedua, metode komunikasi tidak langsung atau metode tidak langsung. 

Maka untuk lebih jelasnya akan dikemukakan secara rinci metode 

bimbingan agama Islam ini menurut Faqih dalam buku bimbingan dan 

konseling Islam menyatakan sebagai berikut:
18

 

1) Metode Langsung 

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah 

metode dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung 

(bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini 

dapat dirinci lagi menjadi dua metode, yaitu metode individual dan 

metode kelompok: 

a) Metode Individual 

Pembimbing dalam metode individual ini melakukan 

komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang 

dibimbingnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

teknik:  

pertama percakapan pribadi, yakni pembimbing 

melakukan dialog secara langsung tatap muka dengan pihak 

yang dibimbing;  
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kedua kunjungan ke rumah (home visit), yakni 

pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi 

dilaksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati 

keadaan rumah klien dan lingkungannya;  

Ketiga kunjungan dan observasi kerja, yakni 

pembimbing/konseling jabatan, melakukan percakapan 

individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungan. 

b) Metode Kelompok 

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan 

klien dalam kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik-

teknik, yaitu: 

Pertama diskusi kelompok, yakni pembimbing 

melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi 

dengan/bersama kelompok klien yang memiliki masalah yang 

sama;  

Kedua karyawisata, yakni bimbingan kelompok yang 

dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang  

karyawisata sebagai forumnya;  

Ketiga sosiodrama, yakni bimbingan dan konseling 

yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan 

atau mencegah timbulnya masalah (psikologis); 
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Keempat psikodrama, yakni bimbingan dan konseling 

yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan 

atau mencegah timbulnya masalah (psikologis);  

Kelima group teaching, yakni pemberian bimbingan 

dan konseling dengan memberikan materi bimbingan dan 

konseling tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah 

disiapkan.
19

 

2) Metode Tidak Langsung 

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) 

adalah metode bimbingan dan konseling yang dilakukan melalui 

media komunikasi masa. Hal ini dapat dilakukan secara individual 

maupun kelompok bahkan massa. Metode individual, yakni 

melalui surat menyurat, telepon, dan sebagainya. Metode 

kelompok atau massa yakni melalui papan bimbingan, melalui 

surat kabar atau majalah, brosur, radio (media audio), dan televisi. 

Metode dan teknik yang dipergunakan dalam melaksanaakan 

bimbingan menurut Faqih dalam bukunya bimbingan dan 

konseling Islam, tergantung pada masalah atau problem yang 

sedang dihadapi, tujuan penggarapan masalah keadaan yang 

dibimbing atau klien, kemampuan bimbingan dan konselor 

mempergunakan metode atau teknik, sarana dan prasarana yang 

tersedia, kondisi dan situasi lingkungan sekitar, organisasi dan 
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administrasi layanan bimbingan dan konseling, serta biaya yang 

tersedia.
20

 

2. Penyelesaian Konflik Keluarga 

a. Pengertian Penyelesaian Konflik 

Dalam hubungan interpersonal konflik terjadi karena adanya 

ketidakcocokan perilaku atau tujuan. Ketidakcocokan terungkap ketika 

seseorang secara terbuka menentang tindakan atau pernyataan 

oranglain.
21

 Sedangkan penyelesaian konflik yaitu mencari jalan keluar 

dari ketidakcocokan pasangan suami istri. 

b. Pengertian keluarga 

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas 

kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di 

suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling 

ketergantungan.
22

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, yang di 

maksud dengan penyelesaian konflik keluarga yaitu mencari jalan 

keluar dari ketidakcocokan perilaku atau tujuan di dalam keluarga. 
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c. Bentuk-bentuk keluarga 

1) Keluarga batin (Nuclear Family) 

Keluarga batin merupakan satu unit keluarga terkecil yang 

terdiri atas ayah, ibu dan anak. Keluarga batin sebagai keluarga 

inti memiliki keunggulan, yaitu keakraban yang terjalin dalam 

hubungan satu anggota keluarga dengan anggota lain. Keakraban 

dapat menciptakan suatu komunikasi yang baik satu dengan yang 

lain. Di samping keunggulan dalam komunikasi, keluarga batin di 

satu sisi memiliki kekurangan, yaitu keterbatasan anggota dalam 

keluarga sehingga interaksi yang terjadi hanya terbatas pada 

mereka saja, keterlibatan orang yang di luar keluarga akan sangat 

sulit di terima oleh keluarga tersebut.
23

 

2) Keluarga luas (extended family) 

Keluarga luas terdiri atas beberapa keluarga batin. Salah 

satu ciri keluarga luas adalah joint family, yang terdiri atas 

beberapa orang kakak beradik beserta anak-anak mereka. Keluarga 

luas salah satu ciri dari keluarga Indonesia, di mana ikatan darah 

menjadi pemersatu dalam hubungan satu dengan yang lain. 

Adapun kelebihan dari keluarga ini yaitu hubungan atau interaksi 

satu keluarga dengan keluarga yang lain sangat erat. Namun 

adapun kelemahan dari keluarga ini yaitu turut campur dari 
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keluarga lain dapat menjadi ketidakefektifan dalam pengambilan 

keputusan.
24

 

3) Keluarga konjugal atau pertalian (conjugal family) 

Keluarga ini terdiri atas pasangan suami istri beserta anak 

dan mempunyai hubungan dengan kerabat dari keluarga yang 

berorientasi pada salah satu atau kedua belah pihak. Keluarga 

konjugal yang sering kali kita temui adalah adanya kerabat (bukan 

dari ikatan darah) yang tinggal dengan keluarga tersebut. Sikap 

dari keluarga yang menjadi tempat tinggal kehadiran kerabat dapat 

berbeda-beda, ada yang dapat menerima, ada yang acuh, ada yang 

tidak setuju. Perbedaan sikap tersebut dapat menimbulkan konflik 

dalam keluarga. Oleh karena itu, sebelum benar-benar 

memutuskan untuk menerima seseorang, setiap anggota keluarga 

perlu untuk mendiskusikannya. 

4) Keluarga dengan orang tua tunggal (single parent family) 

Keluarga dengan keluarga orang tua tunggal merupakan 

keluarga yang hanya salah satu dari orang tua yang tinggal 

bersama anaknya (mungkin ibu, mungkin ayah) dan bertanggung 

jawab sepenuhnya atas anak setelah kematian pasangannya, 

perceraian, atau karena kelahiran anak di luar nikah.
25
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d. Fungsi dan peran keluarga 

1) Fungsi keluarga 

Keluarga sebagai wadah kehidupan individu mempunyai 

peran penting dalam membina dan mengembangkan individu yang 

bernaung di dalamnya. Adapun fungsi keluarga yaitu:
26

 

a) Fungsi pelindung 

Yaitu keluarga berfungsi memelihara, merawat dan 

melindungi si anak baik fisik maupun sosialnya. 

b) Fungsi ekonomi 

Yaitu keluarga berusaha menyelenggarakan kebutuhan 

manusia yang pokok, diantaranya kebutuhan makan dan 

minum, kebutuhan pakaian untuk menutup tubuhnya dan 

kebutuhan tempat tinggal. 

c) Fungsi pendidikan 

Keluarga/ orang tua menurut hasil penelitian psikologi 

berfungsi sebagai faktor pemberi pengaruh utama bagi 

motivasi belajar anak yang pengaruhnya begitu mendalam 

pada setiap langkah perkembangan anak yang dapat bertahan 

hingga ke perguruan tinggi. 
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d) Fungsi rekreasi 

Yaitu keluarga merupakan medan atau tempat rekreasi bagi 

anggotanya untuk memperoleh afeksi, ketenangan dan 

kegembiraan. 

e) Fungsi agama 

Keluarga merupakan pusat pendidikan, upacara dan ibadah 

agama bagi para anggotanya, di samping peran yang di 

lakukan institusi agama.
27

 

2) Peran keluarga 

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku 

interpersonal, sifat, kegiatan, yang berhubungan dengan individu 

dalam posisi dan situasi tertentu. Adapun peranan dalam keluarga 

yaitu:
28

 

a) Peran ayah 

Ayah suami dari istri, berperan sebagai pencari nafkah, 

pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala 

keluarga sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta 

sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. 

b) Peran ibu 

Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu 

mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai 
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pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai 

salah satu kelompok dari peranan sosialnya, serta sebagai 

anggota masyarakat dari lingkungannya, di samping itu juga 

dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam 

keluarganya. 

c) Peran anak 

Anak-anak melaksanakan peranan psiko-sosial sesuai 

dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, social 

dan spiritual.
29

 

Keluarga yang sukses, bahagia, dan kuat tidak hanya seimbang, 

namun yang terpenting adalah sebagai berikut: 

1) Komitmen. Nilai-nilai yang terkandung dalam komitmen 

diantaranya adalah kepercayaan, kejujuran, dapat dipercaya dan 

setia. 

2) Saling menghargai satu dengan yang lain ditunjukkan dengan nilai-

nilai seperti saling memperhatikan dan peduli satu sama lain, 

persahabatan, menghargai kepribadian masing-masing dan 

memiliki rasa humor. 

3) Menghabiskan waktu bersama-sama 

4) Memiliki bentuk komunikasi yang baik 

5) Memiliki orientasi yang kuat terhadap keyakinan baik secara 

spriritual dan agama 
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6) Mampu untuk menghadapi krisis dengan pandangan yang positif.
30

 

e. Bentuk-bentuk masalah/ konflik dalam keluarga 

1) Orang tua kehilangan pekerjaan 

Di kehidupan ini, pekerjaan merupakan sumber penting 

untuk menjalankan roda sebuah keluarga. Bahwa hampir sebagian 

besar keluarga mengalami tekanan yang disebabkan karena 

kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan biaya kehidupan 

dalam rumah tangga.
31

 Oleh karena itu, orang tua harus memiliki 

pekerjaan agar dapat hidup. Hidup dan pekerjaan saling menopang 

satu sama lainnya. Terdapat lima kebutuhan dalam kehidupan 

manusia, yaitu: 

a) Kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan dasar seperti makanan, 

minuman dan seks. 

b) Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan untuk memperoleh 

perlindungan dari bahaya dan keamanan ekonomi 

c) Kebutuhan social, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan 

memperoleh pengakuan dari orang lain dan dapat meberikan 

serta menerima kasih sayang dari orang yang terdekat. 

d) Kebutuhan penghargaan dan pengakuan, yaitu kebutuhan akan 

harga diri, kepercayaan diri, pencapaian, kewenangan, 
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pengetahuan, kebebasan dan kemerdekaan, reputasi, status serta 

apresiasi dari orang terdekat, sahabat atau teman 

e) Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk dapat 

mewujudkan potensi diri sendiri, pemenuhan diri, 

pengembangan diri yang berlanjut dan untuk menjadi kreatif.
32

 

Memiliki pekerjaan merupakan salah satu bentuk 

kebutuhan yang ada dalam kehidupan manusia. Apabila hal 

tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan masalah baik 

untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Dampak dari tekanan 

ekonomi keluarga adalah berkurangnya kualitas hubungan antara 

orang tua anak, pernikahan, pertemanan hingga dapat 

menimbulkan ketegangan dan gangguan dalam kehidupan dan 

aktivitas social dengan lingkungan. Dukungan yang secara moril 

dari semua anggota keluarga sangat diperlukan bagi orang tua yang 

kehilangan pekerjaan.
33

 

2) Anak terkena narkoba 

Setiap keluarga menghadapi masalah yang berbeda-beda 

satu dengan yang lain. Masalah yang timbul juga bervariasi, 

misalnya masalah yang dihadapi keluarga yang memiliki anak 

remaja. Keluarga yang memiliki anak remaja menghadapi situasi 
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yang sangat mudah baik remaja itu sendiri maupun keluarga 

terutama ayah dan ibu. 

Masa remaja merupakan masa yang sangat sulit dan kritis 

dalam kehidupan manusia. Masa ini adalah masa yang penuh 

emosi. Salah satu ciri periode ini dalam perkembangan jiwa 

manusia adalah adanya emosi yang meledak-ledak, sehingga sulit 

untuk dikendalikan.
34

 Emosi tersebut terkadang sulit untuk 

dikendalikan, sehingga dapat menyebabkan konflik dalam diri 

remaja. Konflik dapat mempengaruhi hubungan remaja dengan 

anggota dalam keluarga, terutama orang tua. 

Hubungan yang tidak harmonis dan kualitas yang tidak baik 

dalam keluarga membuat remaja mencari cara atau pelarian dengan 

melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Misalnya, anak 

menggunakan narkoba. Penggunaan narkoba sangat merugikan 

tidak hanya bagi si pemakai, tetapi juga keluarga bahkan 

lingkungan sekitar. 

Umumnya keluarga mengatasi masalah penggunaan obat-

obatan atau alkohol dengan tujuh tingkat, diantaranya yaitu: 

a) Keluarga berusaha untuk menyangkal masalah 

b) Keluarga mencoba untuk menghilangkan masalah dengan cara 

mengontrol melalui tindakan-tindakan, seperti 
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menyembunyikan alkohol, obat-obatan, menjauhkan pengguna 

dari teman-teman dan tetangga 

c) Keluarga menjadi tidak terorganisasi 

d) Keluarga berusaha untuk memperbaiki keadaan keluarganya 

e) Keluarga berusaha melarikan diri dari masalah 

f) Keluarga kembali berusaha untuk mengatasi masalah dengan 

melibatkan seluruh anggota keluarga 

g) Membentuk kembali keluarga yang telah terpecah dengan 

mencari bantuan baik kepada pihak keluarga maupun para 

professional seperti konselor, psikiater dan terapis.
35

 

3) Anak hamil di luar nikah 

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-

kanak ke masa remaja. Namun ternyata tidak mudah dan banyak 

terdapat rintangan untuk dapat sukses melampaui masa ini. 

Problem dalam kehidupan keluarga dapat menjadikan remaja 

mencari tempat baru yang mampu menenangkan gundah hatinya. 

Hubungan pertemanan merupakan salah satu alternatif remaja 

untuk menjalani masa sulitnya, sehingga akan mudah bagi remaja 

terpengaruh oleh lingkungan pertemanan. Pengaruh negative dari 

pertemanan remaja, misalnya dengan pergaulan bebas (free sex) 

dapat berdampak pada terjadinya kehamilan yang tidak diharapkan. 
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Selain pergaulan bebas, peran media yang sangat mudah 

diakses oleh setiap orang tidak terkecuali anak-anak dan remaja. 

Mereka dapat mengakses situs-situs porno dan gambar-gambar 

mesum dengan mudah. Hal ini dapat berpengaruh pada rasa ingin 

tahunya terhadap apa yang mereka lihat dan itu juga dapat 

menyebabkan kehamilan. Penelitian yang dilakukan di USA 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan remaja putri yang hamil 

di luar nikah. Sedangkan ayah calon bayi selalu melarikan diri, 

sehingga remaja putri tersebut harus membesarkan anak yang 

dikandungnya tetapi tetap menggantungkan diri pada orang tuanya. 

Berdasarkan hal di atas, peran keluarga merupakan hal yang 

penting untuk menumbuhkan rasa aman, nyaman, percaya pada 

remaja yang sedang mengalami masa sulit dan juga ketidakstabilan 

dalam emosinya.
36

 

4) Kematian anggota keluarga 

Salah satu faktor yang menimbulkan stress adalah 

kehilangan atau kematian dari salah seorang anggota keluarga. 

Kehilangan tersebut akan berdampak negatif bagi kesehatan fisik, 

termasuk sakit fisik di mana kondisi fisik menjadi tambah buruk, 

meningkatnya penggunaan fasilitas kesehatan, dan timbulnya 

gejala-gejala, serta keluhan-keluhan lain. Selain itu, fungsi sistem 
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ketahanan menjadi tidak seimbang pada masa kehilangan 

tersebut.
37

 

Intervensi yang dapat dilakukan untuk membantu keluarga 

yang kehilangan anggota dalam keluarganya di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Meminta dukungan dari semua keluarga besar agar dapat 

membantu dalam pemulihan dalam keluarga yang kehilangan. 

b. Memberikan pemahaman kepada mereka bahwa pengalaman 

itu memang menyakitkan dan dapat menimbulkan trauma 

mendalam. 

c. Bila masa krisis masih sulit untuk dilakukan, maka pemberian 

saran pada keluarga untuk mendapatkan pertolongan dari 

professional seperti konselor agar dapat membantu menguragi 

beban yang sedang dihadapi keluarga tersebut, perlu dilakukan. 

d. Memberikan dukungan kepada keluarga agar dapat melalui 

masa krisis tersebut dengan penuh kepercayaan, keyakinan dan 

kekuatan pada Allah SWT.
38

 

5) Harta warisan 

Warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh 

seseorang yang telah meninggal dunia (wafat), seperti orang tua, 

suami/ istri atau saudara. Namun, apabila orang tua ataupun 
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seseorang yang memiliki harta tersebut masih hidup, maka seluruh 

harta yang ada tetap milik orang tua, dan tidak seorangpun berhak 

atas harta tersebut. Allah berfirman: 

                         

                      

 

Artinya: ”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita 

ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak 

dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian 

yang telah ditetapkan”.
39

 

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya Sa’id bin 

Jubair dan Qatadah berkata: “Dahulu, orang-orang musyrik 

memberikan hartanya hanya kepada laki-laki dewasa serta tidak 

memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak. Maka 

Allah SWT. Menurunkan ayat: lir rijaali nashiibum mimmaa 

tarakal waalidaani wal aq-rabuun (“Bagi laki-laki ada hak bagian 

dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya…”) (dan 

seterusnya). Artinya, seluruhnya sama di dalam hukum Allah, 

masing-masing sama dalam hukum asal waris-mewaris, sekalipun 

mereka berbeda sesuai ketentuan yang dibuat oleh Allah dengan 

melihat yang lebih dekat kepada mayit dari segi kekerabatan, 

pernikahan atau kemerdekaan budak, karena hal itu merupakan 
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kekerabatan yang kedudukannya sama dengan kekerabatan dalam 

nasab.
40

 

 Permasalahan warisan ini menimbulkan banyak persoalan 

mulai dari pecahnya keluarga dan kekerabatan, perselisihan, hingga 

tindakan kriminal seperti pembunuhan. Semua itu berawal dari 

masalah perebutan warisan yang ditinggalkan oleh keluarga orang 

tua yang meninggal. 

Untuk menghindari konflik yang terjadi dalam keluarga 

terkait dengan masalah warisan, diperlukan suatu perencanaan 

keuangan yang tidak hanya merencanakan penggunaan keuangan 

bagi keluarga namun juga ada perencanaan keuangan terkait 

dengan warisan melalui pembuatan surat wasiat. Surat wasiat itu 

bertujuan untuk mengatur semua kepentingan menyangkut harta 

peninggalan setelah orang yang akan memberikan warisan 

meninggalkan keluarga yang dicintainya agar terhindar dari 

peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. 

6) Hubungan dengan tetangga dan masyarakat 

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak lepas dari 

interaksinya dengan lingkungan di mana ia berada. Melalui 

interaksi dengan manusia lain maka akan dapat memberikan makna 

dalam kehidupan kita. Interaksi yang terjadi dan membuat hidup 

manusia menjadi lebih bermanfaat buat orang lain disebut interaksi 
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social. Interaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus 

melalui cara-cara yang disepakati bersama. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat kesepakatan 

yang harus ditaati, walaupun kesepakatan tersebut terkadang tidak 

tertera atau tercantum dalam aturan-aturan resmi. Hal tersebut 

dilakukan agar konflik dalam kehidupan bermasyarakat dapat 

meminimalkan. Konflik tidak lagi akan selalu terjadi dalam 

kehidupan keluarga maupun masyarakat. Tinggal bagaimana setiap 

individu yang berperan sebagai anggota masyarakat menumbuhkan 

rasa solidaritas terhadap ligkungan dimana ia tinggal. 

e. Penyebab konflik keluarga 

1) Merasa tidak dihargai 

Ada kalanya kurangnya rasa kasih di dalam anggota 

keluarga membuat seseorang merasa tidak dihargai. Jika hal ini 

terjadi pada diri anda, bagaimana cara Anda mengatasinya? Alih-

alih ingin merasa dihargai, cobalah untuk terlebih dahulu 

menghargai saudara Anda, lupakan ego Anda dan berusahalah 

sekuat tenaga untuk menghargai saudara-saudara Anda, Andalah 

yang harus bisa menjadi pembawa perubahan terhadap situasi yang 

selama ini sudah terjadi dalam keluarga Anda. 

2) Kecemburuan 

Kemampuan tiap-tiap individu berbeda-beda dan hal ini 

dapat memunculkan kecemburuan di antara saudara. 
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3) Masalah privasi 

Disamping sebagai makhluk sosial manusia juga kadang 

memerlukan waktu bagi dirinya sendiri, dengan kata lain menjadi 

individu. Di dalam keluarga, terkadang kita juga memerlukan 

tempat-tempat tertentu untuk privasi kita seperti di kamar tidur. 

Konflik bisa terjadi bila privasi kita diganggu oleh orang lain, 

bahkan oleh saudara kita sendiri. 

4) Ekonomi 

Keadaan ekonomi di dalam keluarga Anda hendaknya tidak 

menjadi jurang pemisah antar sesama saudara, bagaimanapun 

keadaannya bersatulah dan saling membantulah satu sama lain 

untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga agar menjadi lebih 

baik. Jangan biarkan kesulitan ekonomi yang keluarga Anda saat 

ini alami memecah-belah kedekatan Anda sebagai keluarga. 

5) Komunikasi yang tidak lancar 

Komunikasi yang terjalin dengan baik di dalam sebuah 

keluarga adalah satu hal yang sangat penting untuk terciptanya 

keharmonisan, namun bila komunikasi antara suami dan istri atau 

orang tua dengan anak-anak tidak berjalan lancar, maka keluarga 

tersebut tidak akan bisa bertahan. 

6) Perbedaan agama 

Tak jarang di dalam sebuah keluarga terdiri dari anggota 

keluarga yang memiliki keyakinan yang berbeda, perbedaan 
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keyakinan tersebut mampu menjadi pemicu terjadinya sebuah 

konflik jika masing-masing orang tidak memiliki toleransi satu 

sama lain.
41

 

6.  Cara menyelesaikan konflik dalam keluarga 

a. Saling memberi dan mengalah secara sukarela 

Meskipun ini adalah cara yang paling sederhana untuk 

menyelesaikan konflik, cara ini tidak selalu mudah. Kita dapat 

memberikan apa yang diinginkan pasangan kita sebagai hadiah 

sukarela, tanpa dibebani syarat. Mungkin sesuatu yang kita lihat, 

sebenarnya kita anggap tidak penting, tetapi karena hal itu agaknya 

sangat penting bagi pasangan kita, maka sebaiknya sebagai ungkapan 

cinta, kita setujui apa yang diinginkan pasangan kita. Hal ini akan 

membuat pasangan kita merasa puas dan kita serta hubungan kita 

mengalami pertumbuhan. 

b. Mengadakan kompromi yang memungkinkan terpenuhinya sebagian 

dari keinginan kita maupun keinginan pasangan kita. 

Untuk mencapai kompromi, sebelumnya kita mengkaji pilihan-

pilihan bersama-sama. Kita menilai sejauh mana pilihan-pilihan itu 

dapat memenuhi kebutuhan kita, misalnya: kita menemani pasangan 

kita ke pertandingan sepak bola akhir minggu ini dan akhir minggu 

depan pasangan kita menemani kita ke bioskop. Dalam menyelesaikan 

suatu konflik, masing-masing pasangan mendapat kesempatan untuk 
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berkembang, melihat kenyataan dari sudut pandang yang lain dan 

menerima kasih sebagai imbalan. Masing-masing akan melihat, bahwa 

kita mendapat kesempatan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan 

kita sendiri, bila kita mencoba memenuhi kebutuhan pasangan kita. 

c. Sepakat bahwa kita berbeda 

Kadang-kadang setelah mendiskusikan kebutuhan dan 

alternatifnya kita menarik kesimpulan, bahwa perbedaan kita 

mempunyai nilai yag penting, yang tidak bisa kita setujui begitu saja. 

Diskusi dapt diakhiri dengan menerima hak masing-masing utuk tetap 

berbeda. Misalnya, suatu konflik mungkin saja bisa terjadi karena kita 

menghadapi persoalan dengan tenang dan rasional, sedangkan 

pasangan kita mudah terlibat secara emosional. Hal ini mungkin 

karena sifat pribadi yang kukuh yang tidak dapat diubah seketika. 

Dalam kasus ini kita dapat belajar saling menerima, bahwa kita 

memang berbeda. Atau, kita merasa perlu lebih banyak berdo’a dalam 

kehidupan kita, sedangkan pasangan kita tidak mengalami kebutuhan 

semacam itu. Jadi kita perlu mengakui dan menerima perbedaan.
42

 

Adapun cara menyelesaikan konflik keluarga secara Islam, yaitu:   

1) Islam telah menetapkan bahwa suamilah pemimpin di dalam 

sebuah keluarga, oleh karenanya suami memiliki hak penuh untuk 

memberi pelajaran dan medidik istri ketika sang istri mulai 

membangkang. Demikian pula dengan istri, sekalipun dalam 

konflik ia harus memahami hal ini dan senantiasa berusaha untuk 
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patuh kepada suami. Apabila seorang istri secara ikhlas dan rela 

menerima kepemimpinan suami serta patuh terhadapnya, tentu saja 

ia akan ikhlas atas keputusan suami. 

2) Sekalipun seorang suami memiliki wewenang penuh atas istri, 

namun Islam tidak memperbolehkan suami bertindak sewenang-

wenang terhadap istri dan tetap harus memenuhi apa yang menjadi 

haknya. Oleh karenanya dalam memperingatkan istri, gunakanlah 

cara yang baik dan berusaha untuk tidak menyakiti. Gunakan cara-

cara yang baik untuk meredakan konflik yang ada, sebagaimana 

yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 

3) Apabila peringatan secara baik dan komunikasi antara istri dan 

suami tidak lagi dapat merubah suasana atau meredakan konflik 

dan justru membuatnya keadaan semakin memanas, maka untuk 

tahap selanjutnya Islam menganjurkan agar dihadirkan hakam atau 

penengah diantara suami dan istri yang berselisih yang berasal dari 

keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.
43

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Khoirul Anam, yang berjudul “Peran bimbingan agama Dalam 

Mengembangkan Keberagamaan Anak Di Panti Asuhan Al Hikmah, Polaman, 

Mijen Semarang”. Didalamnya mengungkapkan pada dasarnya 

mengembangkan keberagamaan anak setelah mengikuti bimbingan agama di 

panti asuhan Al Hikmah Polaman Mijen Semarang. Mengalami perkembangan 

yang cukup baik (sedang) hal ini dapat dilihat dari hasil angket yang di 
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sebarkan kepada anak dengan hasil mean b (rata-rata) nya adalah 49,04 pada 

dasarnya mengembangkan keberagamaan anak setelah mengikuti bimbingan 

agama Di Panti Asuhan Al-Hikmah Polaman Mijen Semarang. Mengalami 

perkembangan yang cukup baik (sedang) hal ini dapat di lihat dari hasil angket 

yang di sebarkan kepada anak dan dapat rata-ratanya adalah 55,12.
44

 

Penelitian yang kedua Mukhlisin “Peran Bimbingan Islam Dalam 

Pembentukan Sikap Keberagaman Anak Di Panti Asuhan Yatim Piatu Putri 

“Siti Khadijah” Kecamatan Pedurungan Semarang (studi analisis bimbingan 

konseling Islam). Penelitian ini dalam menganalisis menggunakan metode 

kualitatif deskriptif dengan sumber data yang ada yaitu wawancara, observasi, 

dokumentasi, dan perpustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui lebih mendalam bimbingan Islam dalam pembentukan sikap 

keberagaman anak Tinjauan bimbingan konseling, subyek dari penelitian ini 

adalah para pengasuh panti asuhan yatim piatu putri siti Khadijah” atau 

pembimbing, sedangkan obyeknya adalah anak asuh panti asuhan yang 

berjumlah dua puluh anak.
45

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang paling mendasar dan 

menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari 

keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.
46
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir  

Bimbingan Agama dalam Penyelesaian Konflik Keluarga 

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu 
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mental dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa 

Untuk membantu meringankan 
beban moral/ kerohanian yang 

mungkin jiwanya akibat dari 
kondisi dan situasi sekitar, baik 

dengan kehidupan masa 
sekarang maupun masa datang 

Sebagai penolong, pembantu 
dan pengabdi kepada 

masyarakat yang berada pada 
dalam kegelapan untuk ditarik 

keluar dari kegelapan 
tersebut kedalam kehidupan 

yang terang benderang 

Menjadi penunjang, pengarah (direktif) 

bagi pelaksanaan program pemerintah 

dalam mencapai sukses pembangunan 

di segala bidang, sehingga pelaksanaan 

menyimpang dapat terhindari 

Bimbingan Agama 

Penyelesaian konflik 

keluarga 

Saling memberi dan 
mengalah secara sukarela 

Mengadakan kompromi yang memungkinkan 
terpenuhinya sebagian dari keinginan kita 

maupun keinginan pasangan kita 

Sepakat bahwa kita 
berbeda 


