
9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan studi pustaka untuk mendapatkan

berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan

digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu”Efektifitas” kata

ini berakar dari kata “Efect” yang artinya berarti “akibat atau hasil”.

Sedangkan pengertian efektivitas secara umum menunjukkan

seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu

ditentukan. Efektivitas yaitu tingkat keberhasilan suatu kelompok

dalam mencapai tujuan.

Menurut kamus Ensiklopedia Indonesia efektivitas  adalah

menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha yang

dikatakan efektivitas apabila usaha itu telah mencapai tujuannya.

Adapun efektivitas menurut 1 adalah menunjukkan taraf tercapainya

suatu efektif apabila itu mencapai tujauannya. Secara ideal taraf

efektifitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang pasti. Lebih

1 Priggodogjo, Efektivitas Kerja, Bumi Aksara, Jakarta 1979, h.29
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ditegaskan oleh2 bahwa efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan

sejauh mana apa yang direncanakan dapat tercapai, semakin banyak

rencana yang dapat dicapai semakin efektif pada kegiatan tersebut.

Menurut hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa efektivitas

adalah suatau ukuran yang menyatakan sebeberapa jauh target

(kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar

persentase target yang dicapai maka makin tinggi efektivitasnya.

b. Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling merupakan alih bahasa dari istilah

inggris guidance and counseling. Dulu istilah conseling di

indonesiakan menjadi penyuluhan (nasehat). Akan tetapi, karena

istilah penyuluhan banyak digunakan dibidang lain. Minsalnya

penyuluhan dibidang pertanian dan penyuluhan keluarga berencana

yang sama sekali berbeda isinya dengan yang dimaksud dengan

counseling, maka agar tidak menimbulkan salah paham, istilah

counseling tersebut langgsung diserap saja menjadi konseling.3

Mengenai kedudukan antara bimbingan dan konseling terdapat

banyak pandangan, salah satunya konseling dipandang sebagai teknik

bimbingan. Dengan kata lain konseling berada dalam bimbingan.

Pendapat lain mengatakan bahwa bimbingan terutama memusatkan

diri pada pencegahan masalah yang dihadapi oleh individu tersebut 4

2 Madya Kasihadi, Pendidikan Islam, Printing Cemerlang, Yokyakarta, 1985, h. 54
3 Anur Rahim Faqih, Bimbingan Konseling Dalam Islam, Pustaka Nasional, Yokyakarta,

2001, h. 2
4 Aunur, 2003, h. 2
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Manusia merupakan makhluk yang senantiasa mangalami

masalah dalam menjalankan kehidupan mereka. Oleh sebab itu

manusia memerlukan bantuan orang lain untuk menbantu dan

mengatur kehidupannya dengan lebih baik.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka penulis

dapat menyimpulkan bahwa bimbingan merupakan suatu bantuan

yang diberikan oleh seseorang pada orang lain (remaja putri) yang

bermasalah dengan harapan remaja putri tersebut dapat menerima

keadaan sehingga dapat mengatasi masalahnya dan mengadakan

penyesuaian diri terhadap lingkungan, baik lingkungan keluarga,

sekolah maupun masyarakat.

Berdasarkan kepada pengertian bimbingan diatas dapat

dirumuskan bahwa pokok-pokok utamanya adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan bimbingan merupakan suatu proses yang bukan suatu

yang sekali jadi tetapi melalui lika-liku.

2. Bimbingan merupakan suatu proses bantuan yang bersifat

penunjang dari pengembangan pribadi bagi individu yang

dibimbing.

3. Bantuan yang diberikan kepada individu, baik perorangan

maupun kelompok.

4. Bimbingan tidak hanya diberikan untuk kelompok tertentu saja,

tetapi meliputi semua usia mulai dari anak-anak, remaja dan

dewasa.
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c. Konseling

Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses

interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseliing agar

konseling mamopumemahami diri dan lingkungannya, mampu

membuat keputusan dan membentuk tujuan berdasarkan nilai yang

diyakininya sehingga konseling merasa bahagia  dan efektif

prilakunya.

Lebih jauh, (pietroesa) dan kawan-kawan menunjukkan

sejumlah ciri-ciri konseling profesional sebagai berikut.

1. Konseling merupakan suatu hubungan profesional yang diadakan

oleh seorang konselor yang sudah dilatih untuk pekerjaannya itu.

2. Dalam hubungan yang bersifat profesionalnya itu, klien

mempelajari keterampilan pengambilan keputusan, penyelesaian

masalah, serta tingkah laku dan sikap-sikap baru.

3. Hubungan profesional itu dibentuk berdasarkan kesukarelaan

antara klien dan konselor.

ASCA (American School Counselor Asosiation) mengemukakan,

bahwa konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia,

penuh dengan sikap penerimaan kesempatan dari konselor kepada

klien. Konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya

untuk membantu klien mengatasi masala-masalahnya.

Adanya perbedaan defenisi konseling tersebut, selain

ditimbulkan karena perkembangan ilmu konserling itu sendiri, juga
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disebabkan oleh perbedaan pandangan ahli yang merumuskannya

tentang konseling dan aliran atau teori yang dianutnya. Dalam bidang

konseling terdapat berbagai aliran dan teori, yang kemudian

dikelompokkan ke dalam beberapa medel kategori pula. Ada ahli yang

mengklasifikasikan konseling berdasarkan fungsinya menjadi tiga

kelompok, yaitu Suportif, redukatif dan rekonsruktif. Moh. Djawad

Dahlan.5

Osipow, Walsh, dan Tosi (1980) mengelompokkan konseling

berdasarkan penekanan masalah yang diselesaikannya, yaitu

penyesuaian pribadi, pendidikan dan karir. Shertzer dan Ston (1980)

mengelompokkan konseling berdasarkan kawasan atau ranah prilaku

yang merupakan kepeduliannya, yaitu konseling yang berorientasi

pada ranah kognitif  dan konseling yang berorien tasi pada ranah

afektif. Ahli lain Patterson (1966) secara lebih rinci menelompokkan

pendekatan konseling menjadi lima kelompok, yaitu pendekatan

rasional, teori belajar, psikoanalitik, perseptual-fenomenologis, dan

eksistensial.

Uraian tersebut menggambarkan betapa betapa sulit dalam

merumuskan defenisi konseling yang konfrensif dan berlaku untuk

setiap orang dari berbagai aliran. Namun demikan, berikut ini

diuraikan beberapa generalisasi yang menggambarkan karakteristik

utama kegiatan konseli.

5 (Dr. Ahmad Juntika Nurihsan, Bimbingan Dan Konseling, PT Refika Editama,
Bandung, 2007, h. 11
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a. Konseling merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat

membantu. Maka bantuan itu sendiri, yaitu sebagai upaya untuk

menbantu orang lain agar ia mampu tumbuh kearah yang

dipilihnya sendiri, mampu menyelesaikan masalah yang

dihadapinya dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami

dalam kehidupannya. Tugas konselor adalah menciptakan

kondisi-kondisi fasilitatif yang diperlukan bagi pertumbuhan dan

perkembangan klien.

b. Hubungan dalam konseling bersifat interpersonal. Hubungan

konseling terjadi dalam bentuk wawancara secara tatap muka

antara konselor dengan klien. Hubungan itu tidak hanya bersifat

kognitif dan dangkal tetapi melibatkan semua unsur kepribadian

dari kedua belah pihak yang meliputi pikiran, perasaan,

pengalanman, nilai-nilai, kebutuhan, harapan, dan lain-lain.

Dalam konseling, kedua belah pihak hendaknya menunjukkan

kepribadian yang asli. Hal ini dimungkinkan karena konseling itu

dilakukan secara pribadi dan dalam suasana rahasia.

c. Aktif atau tidaknya proses konseling sebagai besar ditentukan

oleh kualitas hubungan antara konselor dan kliennya. Dilihat dari

segi konselor, kualitas hubungan itu bergantung pada

kemampuannya dalam menerapkan teknik-teknik konseling dan

kualitas pribadinya.6

6 Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan Dan Konseling, PT Refika Editama, Bandung,
2007, h. 12
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d. Metode Konseling

Metode dan teknik bimbingan konseling islam secara garis besar

dapat disebutkan seperti dibawah ini. Lazimnya bimbingan dan konseling

memiliki metode dan teknik masing-masing. Disini digabungkan untuk

mempermudah saja, sekedar mengawali permbicaraan lebih lanjut.

Metode lazim diartikan sebagai cara untuk mendekati masalah

sehingga diperoleh hasil yang memuaskan, sementara teknik merupakan

penerapan metode tersebut dalam praktek. Dalam pembicaraan ini kata

akan melihat bimbingan dan konseling sebagai proses komunikasi. Oleh

karena itu, derbada sedikit dari bahasan-bahasan dalam berbagai buku

tentang bimbingan dan konseling, metode bimbingan konseling islam ini

akan diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi tersebut.

Pengelompokan menjadi: (1) metode komunikasi langsung atau disingkat

metode langsung, dan (2) metode komunukasi tidak langsung atau metode

tidak langsung.

1. Metode komunikasi langsung dan metode langsung

Metode langsung dimana pembimbing melakukan komunikasi

langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya. Metode

ini dapat dirinci lagi menjadi :

a. Metode individu

Pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi langsung

secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini dapat

dilakukan dengan menggunakan teknik:
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1) Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialok

langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing.

2) Kunjungan kerumah, yakni pembimbing mengadakan dialog

dengan kliennya tetapidilaksanakan dirumah klien sekaligus

untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya.

3) Kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing jabatan,

melakukan percakapan individu sekaligus mengamati kerja

klien dan lingkungannya.

b. Metode kelompok

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien

dalam kelompok hal ini dapat dilakukan dengan teknik :

1) Diskusi kelmpok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan

dengan cara mengadakan diskusi dengan bersama kelompok

klien yang mempunyai masalah yang sama.

2) Kareyawisata, yakni bimbingan kelompok yang secara

langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai

vorumnya.

3) Sosiodarma, yakni bimbingan konseling yang dilakukan

dengan bermain peran untuk memecahkan / mencegah

timbulnya masalah (psikologis).

4) Group teaching, yang pemberian bimbingan / konseling

tertentu (ceramah) kepada kelompok yang disiapkan.
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2. Metode tidak langsung

Metode tidak langsung adalah metode bimbingan konseling

yang dilakukan malalui media komunikasi masa. Hal ini dapat

dilakukan secara individual maupun kelompok:

a. Metode induvidual

1) Melalui surat menyurat

2) Melalui telepondan sebagainya

b. Metode kelompok/ massal

1) Melalui papan bimbingan.

2) Melalui surat kabar / majala

3) Melalui brosur.

4) Melalui radio (media audio)

5) Melalui televisi.

Metode dan teknik mana yang dipergunakan dalam melaksanakan

bimbingan dan konseling tergantung pada:

1) Masalah yang sedang dihadapi

2) Tujuan penggarapan masalah

3) Keadaan klien

4) Kemampuan pembimbing mempergunakan metode

5) Sarana dan prasarana yang tersedia

6) Konsisi dan situasi lingkungan sekitar

7) Organisasi dan administrasi layanan dan bimbingan dan

konseling
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8) Biaya yang tersedia. 7

Metode yang dimaksud dengan metode bimbingan dan knseling

disini adalah cara-cara tertentu yang digunakan dalam proses bimbingan

dan konseling. Impelementasi dari cara-cara tertentu bisanya terkait

dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh pengguna metode.

Koseling juga dibedakan berdasarkan metodenya, yaitu metode

direktif dan nondirektif.

1. Direktif

Proses layanan bimbingan konseling yang menggunakan teknik

direktif. Konselor mengambil posisi aktif, dalam merangsang dan

mengarahkan klien dalam memecahkan masalah, pengobatan dalam

bentuk ini bersifat langsung dan terkesan menggunakn otoriter, oleh

sebab itu mencapai keberhasilan yang tinggi bisa diperoleh kalau

benar-benar dilakukan oleh yang benar ahlinya, karena pengentasan

masalah klien berada sepenuhnya ditangan konselor. Penggunaan

pendekatan dan teknik direktif adalah bimbingan dan konseling secara

langsung.

2. Non-direktif

Non-direktif sering juga disebut “clien centered” yang memberikan

suatu gambaran bahwa proses konseling yang menjadi pusatnya adalah

klien sendiri dan bukan konselor. Mereka diberi kebebasan seluas-

luasnya untuk mengutarakan isi hati dan pemikiranya. Peran konselor

7 Anur Rahim Faqih, Bimbingan Konseling Dalam Islam, Pustaka Nasional, Yokyakarta,
2001, h. 55
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hanya untuk merangsang serta mencari dan menemukan cara yang

terbaik dalam menemukan masalahnya 8

e. Teknik-teknik bimbingan konseling

Teknik adalah cara, langkah atau metode yang dilakukan untuk

mencapai suatu tujuan. Bimbingan ialah mengarahkan, memandu,

mengelola, dan menyetir. Bimbingan juga dapat diartikan sebagai bantuan

atau pertolongan.

Jadi, teknik Bimbingan dan Konseling adalah cara atau metode yang

dilakukan untuk membantu, mengarahkan atau memandu seseorang atau

sekelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi

dirinya, serta mampu mengambil sebuah keputusan dan menentukan

tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka.

f. Fungsi Bimbingan

Ada empat fungsi bimbingan yaitu sebagai berikut

a. Fungsi pengembangan merupakan fungsi dalam mengembangkan

potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh individu.

b. Fungsi penyaluran merupakan fungsi bimbingan dalam membantu

individu dalam memilih dan menetapkan penguasaan karir atau

jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan  ciri-cirinya.

c. Fungsi adaptasi: yaitu membantu para pelaksanaan pendidikan

terhadap latar belakang pendidikan, mianat, bakat, dengan

menggunakan informasi yang memadai mengenai individu.

8 Sukardi Dewa Ketut Dan Kusmawati Nila, Proses Bimbingan Dan Konseling Di
Sekolah, Rineka Cipta, Jakatra 1985, h. 61



20

d. Fungsi penyesuaian, yaitu dalam membantu individu menemukan

penyesuaian diri dan perkembangannya secara optimal.9

g. Materi Pengendalian Emosional dan Prilaku

1. Pengendalian Emosional

Chaplin (1989) dalam Dictionary of Psychology

mendefenisikan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari

organisme mengcangkup perubahan-perubahan yang disadari, yang

mendalam sipatnya dari perubahan prilaku. Chaplin (1989)

membedakan emosi denagn prasaan (feelings) adalah pengalaman

disadari yang diaktipkan baik oleh perangsang eksternal maupun oleh

bermacam-macam keadaan jasmaniah.

Defenisi lain menyatakan bahwa emosi adalah suatu respon

terhadap suatu perangsang yang menyebabkan perubahan pisiologis

disertai perasaan yang kuat dan biasanya mengandung kemungkunan

untuk meletus. Respon demikian terjadi baik terhadap perangsang-

perangsang eksternal maupu internal (Soegarda Poerbakawatja,

19982). Dengan defenisi ini semakin jelas perbadaan antara emosi dan

perasaan, bahkan kini tampak jelas bahwa perasaan termaksuk

kedalam emosi atau dalam menjadi bagian dari emosi.

Menurut Daniel Goeleman (1995) sesungguhnya ada ratusan

emosi bersama dengan variasi, campuran, mutasi dan nuansanya

sehingga makna yang dikandungnya lebih banyak, lebih kompleks dan

9 Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan Dan Konseling, PT Refika Editama, Bandung,
2007, h. 8
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lebih halus dari kata dan defenisi yang digunakan untuk menjelaskan

emosi.10

2. Prilaku

Hubungan antara emosi dan tingkah laku adalah apakah emosi

menimbul kan tingkah laku ataukah tingkah laku yang menimbulkan

emosi. Melalui teori kecerdasan emosional yang dikembangkannya,

Daniet Goeleman (1995) mengemukakan sejumlah ciri utama pikiran

emosional sebagai bukti bahwa emosi memainkan peranan penting

dalam pola pikir maupun tingkah laku individu.11

h. Tujuan Bimbingan

Memberikan layanan bimbingan ialah agar individu dapat :

1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta

kehidupan pada masa yang akan datang.

2. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki secara

optimal mungkin.

3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan

masyarakat, serta lingkungan kerjanya.

4. Mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi.

Bimbingan agama adalah menunjukkan, memberjalan atau

menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagai hidupnya di masa kini

dan masa yang akan datang sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama.12

Dengan demikian bimbingan agama merupakan proses pemberian bantuan

10 M, Ali, M, Asrori, Psikilogi Remaja, Bumu Aksara, h. 62
11M, Ali, M, Asrori, Psikilogi Remaja, Bumu Aksara, h. 64
12 M. Arifin M.Ed, 1982, h. 1
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yang terarah, konstitut dan sistematis kepada setiap individu agar dapat

mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimiliki secara

optimal dengan cara mengamalkan nilai-nilai yang terkandungan di dalam

Al-Qur’an dan hadist Rasurullah kedalam diri, sehingga dapat hidup

selaras dan sesuai dengan tuntutan Al-Qur’an.

i. Remaja

Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka

sudah tidak termaksud golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat

diterima secara penuh untuk masuk kegolongan orang dewasa. Remaja ada

diantara anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja sering kali

dikenal dengan fase “mencari jati diri” atau fase “topan dan badai”.

Remaja belum mampu menguasai dan mengfungsikan secara maksimal

fungsi fisik maupun psikisnya (Monks dkk, 1989). Namun yang perlu

ditakankan disini adalah bahwa fase remaja merupakan fase

perkembangan yang berada pada masa amat potensial, baik dilihat dari

aspek kognitif emosi, maupun fisik.13

Remaja sebagai tahapan dalam kehidupan seseorang yang berada

diantara tahap kanak-kanak dengan tahap dewasa. Periode ini adalah

ketika seorang anak muda harus beranjak dari ketergantungan menuju

kemandirian, otonomi dan kematangan. Seorang yang ada pada tahap ini

akan bergerak dari sebagian dari suatu kelumpok keluarga menuju menjadi

13 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, psikologi remaja, Bumi Aksara, h. 10
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bagian dari suatu kelompok teman sebaya dan hingga akhirnya mampu

berdiri sendiri sebagai seorang dewasa.14

Remaja tersebut memiliki kemampuan untuk berjanggung jawab terhadap

diri sendiri dan orang lain.

2. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami teori yang telah dipaparkan

dalam kerangka teoritis diatas, maka perlu dijelaskan konsep operasional

penelitian ini.

Efektifitas adalah hasil positif yang diperoleh dari kegiatan Bimbingan

Konseling Islam dalam bentuk peningkatan kemampuan anak asuh Panti

Asuhan Putri Aisiyah dalam memecahkan masalah pribadinya meliputi

pengendalian emosionalnya dan prilaku:

a. Pengendalian emosional

1) Hubungan konselor dengan klien

2) Mengatasi permasalahan pribadi klien

3) Mengatasi keraguuan dalam perasaan

4) Kebebasan dalam mengemukakan pendapat

5) Mengembalikan kepercayaan diri

6) Menghilangkan rasa takut

b. Prilaku

1) Tungkah laku dalam bergaul

2) Memutuskan suatu masalah

14 Kathryn Geldard dan David Geldard, 2010, h, 5
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3) Kemampuan dalam berdiskusi atau berkomunikasi

4) Bertanggung jawab atas diri pribadinya

5) Memiliki kebiasaan yang baik

6) Bersikap sederhana

3. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis ini

berangkat dari dasar pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesa sebagai berikut:

Terdapat efektivitas bimbingan konseling islam pada remaja di panti asuhan

putri aisyiyah Bangkinang.


