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ABSTRAK 

Pelaku pencurian merupakan orang yang mengambil barang sesuatu, yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki 

secara melawan hukum, dalam hal ini pelaku pencurian berusia 12-18 tahun, dan 

disebut juga sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang 

melakukan pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat. Dalam 

hal ini  Anak Berhadapan dengan Hukum berada di bawah naungan Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.  

Selama menjalani proses hukum yang berlaku anak-anak dihantui rasa bersalah 

dan ketakutan terhadap aturan, proses, dan penegakan hukum yang kurang mereka 

pahami, hal tersebut kemudian memicu terjadinya permasalahan psikososial yang 

dikhawatirkan dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak secara optimal, 

maka di butuhkan sebuah konseling psikososial untuk membantu memecahkan 

permasalahan yang anak rasakan, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti 

dan mengkaji lebih jauh lagi mengenai hal tersebut melalui sebuah penelitian yang 

berjudul Konseling Psikososial Bagi Pelaku Pencurian (Anak Berhadapan dengan 

Hukum Usia 12-18 Tahun) Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Insan 

Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung. Adapun yang menjadi rumusan masalah  

penelitian ini adalah bagaimana proses konseling psikososial bagi pelaku 

pencurian (Anak Berhadapan dengan Hukum usia 12-18 tahun) di unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung. Dan 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses konseling psikososial bagi 

pelaku pencurian (Anak Berhadapan dengan Hukum usia 12-18 tahun) di Unit 

Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas Ssial Provinsi Lampung. 

Metode  pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseacrh) yang 

bersifat kualitatif deskriptif. Adapun sampel dipilih menggunakan non random 

sampling yang berjumlah 7 orang. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan verification. Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian 

di lapangan maka terdapat kesimpulan bahwa proses konseling psikososial yang 

ada di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi 

Lampung ada 4 langkah yaitu assessmen pengumpulan data dari ABH baik 

permaslahan psikososial maupun pencurian yang anak lakukan, rencana intervensi 

atau rencana program, intervensi atau pelaksanaan dari rencana yang sudah di 

susun, evaluasi dan terminasi atau mengevaluasi hasil konseling psikossosial yang 

telah dilakukan lalu pengakhiran secara formal dengan lembaga penitip, serta 

monitoring dan evaluasi kembali yaitu memantau dan mengevaluasi kembali 

keadaan anak melalui home visit. Kondisi pelaku pencurian (Anak Berhadapan 

dengan Hukum usia 12-18 tahun) setelah mengikuti proses konseling psikososial 

semakin membaik dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. 
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MOTTO 

ٌَ هللاُ َعْىًُ قَاَل : َسِمْعُت َرُسْوَل هللاِ  َْد الُْخْدِرً َرِض َعْه أَبٌِ َسِع

صلي هللا علًَ وسلم ٍَقُْوُل : َمْه َرأَى ِمْىُكْم ُمْىَكراً فَْلََُغَِّْريُ بََِِدِي، 

 ًِ ًِ، فَإِْن لَْم ٍَْستَِطْع فَبِقَْلبِ َوَذلَِك أَْضَعُف  فَإِْن لَْم ٍَْستَِطْع فَبِلَِساوِ

ٍَْمان ]رواي مسلم[  ْاإِل

 

“Dari Abu Sa‟id Al Khudri radiallahuanhu berkata : Saya mendengar 

Rasulullah shollallohu „alaihi wa sallam bersabda : Siapa yang melihat 

kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka 

rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan 

hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman”. (Riwayat 

Muslim) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini Konseling Psikososial Bagi Pelaku Pencurian 

(Anak Berhadapan Dengan Hukum Usia 12-18 Tahun) di Unit Pelaksana 

Teknik Dinas (UPTD)  Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung. 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga anggapan yang salah 

terhadap skripsi ini. Maka terlebih dahulu penulis jelaskan masing-masing 

istilah yang terdapat didalamnya, sehingga pembaca dapat memahami dengan 

baik. 

Rogers mengartikan konseling sebagai hubungan membantu dimana 

salah satu pihak (konselor) bertujuan meningkatkan kemampuan dan fungsi 

mental pihak lain (klien), agar dapat menghadapi persoalan/ konflik yang 

dihadapi dengan lebih baik.
1
 

Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap 

muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan 

kemampuan – kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi 

belajar. Dalam hal ini konseli di bantu untuk memahami diri sendiri, 

keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat 

ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk 

kesejahteran pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjut konseli dapat belajar 

                                                             
1
Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan 

Praktik, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), h. 2. 



 2 

bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-

kebutuhan yang akan datang.
2
 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan penulis 

bahwa konseling adalah interaksi yang dilakukan oleh konselor dan konseli 

melalui tatap muka dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimiliki 

konselor untuk membantu konseli memecahkan masalah-masalahnya. 

Menurut Erik Erikson, menjelaskan bahwa istilah psikososial dalam 

kaitannya dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap 

kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh 

sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadi matang secara 

fisik dan psikologis. Perkembangan psikososial juga bisa diartikan 

berhubungan dengan perubahan-perubahan perasaan atau emosi dan 

kepribadian serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan 

orang lain. 

Menurut Allport, psikososial adalah “suatu disiplin ilmu yang 

mencoba memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan dan 

perilaku individu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, baik nyata, 

imajinasi, maupun karena tuntutan peran sosial”.
3
 

 

                                                             
2
 H. Prayitno, Erman Amti,  Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka 

cipta, 2013), h.101. 
3
 Agus Abdul Rahman, Psikologi Sosial Integrasi Pengetahuan Wahyu Dan Pengetahuan 

Empirik, (Jakarta: Raja Persada Grafindo, 2013), h.4-5. 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan penulis 

bahwa psikososial merupakan hubungan erat antara manusia dalam 

perkembangan hidupnya dari lahir sampai mati dengan  pikiran, perasaan dan 

perilaku yang dipengaruhi orang-orang sekitarnya baik nyata imajinasi 

maupun karena tuntutan peran sosial. 

Konseling psikososial yang dimaksud disini adalah suatu proses yang 

dilakukan secara tatap muka antara konselor dan konseli dengan kemampuan-

kemampuan khusus yang dimiliki untuk membantu memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku anak yang dipengaruhi 

orang-orang sekitarnya. 

Pelaku pencurian adalah orang yang mengambil barang sesuatu yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dalam pasal 362 KUHP 

barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan 

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
4
  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan penulis bahwa pelaku 

pencurian merupakan orang yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara 

melawan hukum. 

                                                             
4
Redaksi Bhafana Publishing, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KAUHAP 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara, (Bhafana Publishing, 2014), h. 107. 
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Anak  Berhadapan  dengan Hukum (ABH) adalah anak yang 

memiliki masalah dengan hukum, dimana anak tersebut melakukan 

pelanggaran terhadap hukum maupun pelanggaran terhadap nilai dan norma 

yang ada di masyarakat diantaranya yaitu anak yang berkonflik dengan 

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi 

saksi tindak pidana. Menurut Gultom Anak Berhadapan dengan Hukum 

merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu bagian dari masyarakat 

yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam 

penanganannya perlu perhatian khusus,
5
 Dalam hal ini usia anak mencakup 

12-18 tahun. 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Anak Berhadapan dengan 

Hukum (ABH) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung yang terletak 

di jln.Raya Padang Cermin KM 10 Hurun Kec. Teluk Pandan. Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Provinsi Lampung ini memiliki tugas pokok yakni memberikan 

pelayanan rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dan 

berfungsi sebagai pusat pelayanan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan 

dengan Hukum, pusat latihan keterampilan Anak Berhadapan dengan Hukum, 

pusat informasi kesejahteraan sosial Anak Berhadapan dengan Hukum, tempat 

rujukan bagi pelayanan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum 

dari lembaga lainnya. Dari tugas pokok dan fungsinya Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Insan Berguna Anak Berhadapan Dengan Hukum Dinas Sosial 

                                                             
5
 Bima Siregar, et. All. Hukum Dan Anak-Anak, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 57 
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Provinsi Lampung memiliki program layanan dan rehabilitasi sosial salah 

satunya yakni layanan konseling psikososial.
6
  

Sehubungan dengan uraian diatas konseling psikososial bagi pelaku 

pencurian (Anak Berhadapan dengan Hukum Usia 12-18 tahun) di Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi 

Lampung adalah suatu proses yang dilakukan secara tatap muka antara 

konselor dan konseli dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimiliki 

untuk membantu memecahkan masalah anak yang melakukan pelanggaran 

terhadap hukum berupa pencurian, yaitu masalah yang berkaitan dengan 

pikiran, perasaan, dan perilaku anak yang dipengaruhi orang-orang sekitarnya, 

yang bertempat di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas 

Sosial Provinsi Lampung. 

Berdasarkan uraian di atas yang di maksud dengan skripsi ini adalah 

proses pemberian bantuan yang di berikan oleh pekerja sosial kepada pelaku 

pencurian (Anak Berhadapan dengan Hukum Usia 12-18 tahun) untuk 

membantu anak memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

pikiran, perasaan, dan perilaku anak yang dipengaruhi orang-orang sekitar 

yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas 

Sosial Provinsi Lampung. 

 

                                                             
6
 Dokumentasi, Profil, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial 

Provinsi Lampung. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul ialah sebagai berikut: 

1. Anak yang melakukan pencurian dan berhadapan dengan hukum pasti akan 

mengalami gangguan pada psikologis maupun sosialnya, ketakutan akan 

persepsi orang di lingkungan sekitarnya, ketakutan akan kebebasan yang 

diambil untuk sementara waktu, dan ketakutan-ketakutan lainnya yang 

akan mengganggu proses tumbuh kembang anak dengan  baik. Oleh sebab 

itu perlu adanya konseling psikososial bagi anak, sesuai permasalahan yang 

anak hadapi untuk memperbaiki perkembangan di masa depannya. 

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi 

Lampung memiliki layanan Konseling Psikososial yang bertujuan untuk 

memulihkan psikososial anak yang terganggu.  

C. Latar Belakang Masalah 

Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan anak yang memiliki 

masalah dengan hukum, dimana anak tersebut melakukan pelanggaran 

terhadap hukum maupun pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di 

masyarakat. Dalam proses tumbuh kembang anak terkadang tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan, berbagai permasalahan yang ada kerap kali 

memicu anak untuk melakukan hal-hal yang bersentuhan dengan hukum yang 

kemudian anak harus mendapatkan pengalaman pahit dari hal-hal tersebut, 

berbagai pandangan negatifpun muncul dari masyarakat, yang mana 



 7 

dikhawatirkan dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak secara  

optimal. 

 Erik Erikson menggambarkan delapan tahap perkembangan yang 

masing-masing mengandung kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi dan 

krisis yang perlu diselesaikan, kedelapan tahap tersebut yaitu percaya lawan 

tidak percaya, otonomi lawan malu, inisiatif lawan berdosa, industry lawan 

inferioritas, identitas lawan kekacauan peran pada masa remaja, keakraban 

lawan isolasi pada masa muda, kesuburan lawan stagnasi pada masa dewasa, 

dan yang terakhir integritas ego lawan keputusasaan pada masa kematangan 

akhir.
7
 

Dalam hal ini Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang 

dimaksud adalah 4 pelaku pencurian yang berusia 12-18 tahun, yang 3 

diantaranya putus sekolah karena kurangnya perekonomian keluarga, 

lingkungan yang berdekatan membuat 4 anak tersebut melakukan sebuah 

pencurian tembaga AC di salah satu hotel di Bandar Lampung. Dalam pasal 

362 KUHP barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara 

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
8
  

                                                             
7
 Gerald Corey, Teori Dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, (Bandung: Refika 

Aditama, 2013), h. 36-38. 
8
Redaksi Bhafana Publishing, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KAUHAP 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara, (Bhafana Publishing, 2014), h. 107. 
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Sedangkan hukuman bagi pelaku pencurian di dalam hukum Islam 

adalah dengan memotong tangannya, tidak memandang siapapun pelakunya 

(laki-laki ataupun perempuan). Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 

38: 

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ِ َوَّللاَّ اِرَقُة َفاْقَطُعوا أَْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًًل ِمَن َّللاَّ اِرُق َوالسَّ  َوالسَّ

Artinya: “Adapun laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 

potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka 

lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana” (QS. Al Maidah: 38).
9
 

Menurut Kartini Kartono, perbuatan pidana yang di lakukan anak  

disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dibedakan menjadi dua 

kelompok besar yaitu faktor internal dan faktor ekternal. Faktor internal 

adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, meliputi beberapa 

hal yaitu : untuk memuaskan kecenderungan keserakahan, salah asuhan, salah 

didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya, 

hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi 

kesukaan untuk meniru-niru, kecenderungan pembawaan yang patologis. 

Sedangkan faktor ekternal adalah suatu faktor yang datang dari luar diri anak 

                                                             
9
Kementrian Agama Ri, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Quran, 2009), h. 

114. 
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tersebut, yaitu: faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor 

lingkungan pergaulan, faktor media massa, dan faktor ekonomi.
10

 

Pelaku pencurian yang di maksud dalam hal ini masuk dalam kategori 

Anak  Berhadapan  dengan Hukum (ABH) dengan usia 12-18 tahun. Anak 

Berhadapan  dengan hukum merupakan  anak yang memiliki masalah dengan 

hukum, dimana anak tersebut melakukan pelanggaran terhadap hukum 

maupun pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat 

diantaranya yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi 

korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut 

Gultom Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan anak yang berkonflik 

dengan hukum yaitu bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara 

fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian 

khusus,
11

 

Selama berhadapan dengan hukum atau menjalani proses hukum 

yang berlaku anak-anak diteror rasa bersalah dan ketakutan terhadap aturan, 

proses dan penegakan hukum yang kurang mereka fahami, serta pandangan 

masyarakat terhadap dirinya. 

Berbagai permasalahan tersebut dihawatirkan dapat mengganggu 

proses tumbuh kembang anak secara optimal, sebab itu diperlukannya proses 

konseling psikososial untuk membantu anak mengatasi masalah-masalah yang 

                                                             
10

Kartini Kartono, Psikologi Anak, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 149. 
11

 Bima Siregar, et. All. Hukum Dan Anak-Anak, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 57 
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dirasakannya sendiri seperti rasa bersalah, dan ketakutan terhadap aturan, 

proses dan penegakan hukum yang saat ini sedang mereka hadapi serta 

ketakutan terhadap pandangan masyarakat terhadap dirinya. 

Konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu 

mengatasi hambatan-hambatan perkembangan pada dirinya, dan untuk 

mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya, 

proses tersebut dapat terjadi setiap waktu.
12

 Psikososial adalah istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang 

dengan kesehatan mental atau emosionalnya atau yang melibatkan aspek 

psikologis dan sosial.
13

 Berdasaran beberapa pendapat tersebut konseling 

psikososial menurut penulis adalah proses untuk membantu individu 

mengatasi hambatan-hambatan perkembangan pada dirinya yang berhubungan 

dengan kondisi sosial dengan kesehatan mental atau emosinya. 

Tujuannya untuk membantu anak memperbaiki masalah 

psikososialnya seperti kecemasan dan rendah diri harapannya agar anak dapat 

lebih tenang dan percaya diri, lalu mengasah keterampilanya yang nanti dapat 

membantu anak ketika sudah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat, 

serta membimbing mereka menerangkan mana yang baik dan mana yang 

                                                             
12

Prayitno, Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), h. 100. 
13 Franky Febriyanto Banfatin, “Identifikasi Peningkatan Keberfungsian Sosial Dan 

Penurunan Resiko Bunuh Diri Bagi Penderita Gangguan Kesehatan Mental  Biopolar 

Disorder Di Kota Medan Melalui Terapi Pendampingan Psikososial”. Artikel,  Vol. 2 No. 4 

(2013). 
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buruk untuk dilakukan agar anak terjauh dari  kejahatan-kejahatan berikutnya, 

agar anak tidak kembali bersentuhan dengan kasus hukum dan supaya anak 

lebih siap untuk kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat. 
14

 

Maka dari itu di bentuklah sebuah Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Insan Berguna Dinas 

Sosial Provinsi Lampung yang terletak di jln. Raya Padang Cermin KM 10 

Hurun Kec. Teluk Pandan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Lampung 

ini memiliki tugas pokok yakni memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi 

Anak Berhadapan dengan Hukum dan berfungsi sebagai pusat pelayanan 

rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum, pusat latihan 

keterampilan Anak Berhadapan dengan Hukum, pusat informasi kesejahteraan 

sosial Anak Berhadapan dengan Hukum, tempat rujukan bagi pelayanan 

rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum dari lembaga lainnya. 

Dari tugas pokok dan fungsinya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Insan 

Berguna Anak Berhadapan Dengan Hukum Dinas Sosial Provinsi Lampung 

memiliki program layanan dan rehabilitasi sosial salah satunya yakni layanan 

konseling psikososial.
15

 

                                                             
14

 Gandha Pradisaputra, Pekerja Sosial Pesawaran, Wawancara Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung, 11 Desember 2019. 
15

 Dokumwntasi, Profil, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas 

Sosial Provinsi Lampung. 
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Oleh sebab itu, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji lebih jauh lagi mengenai hal tersebut melalui sebuah penelitian 

dengan judul “Konseling Psikososial Bagi Pelaku Pencurian (Anak 

Berhadapan dengan Hukum Usia 12-18 Tahun) Di Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung”. 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang penulis teliti adalah konseling psikososial bagi 

pelaku pencurian (Anak Berhadapan dengan Hukum usia 12-18 tahun), jadi 

penulis melihat bagaimana proses konseling psikososial bagi pelaku pencurian 

(Anak Berhadapan dengan Hukum usia 12-18 tahun) yang diberikan oleh 

pekerja sosial di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas 

Sosial Provinsi Lampug. 

E. Rumusasn Masalah 

Bagaimana proses konseling psikososial bagi pelaku pencurian 

(Anak Berhadapan dengan Hukum usia 12-18 tahun) di Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung? 

F. Tujuan Penelitian 

Untuk mengkaji proses konseling psikososial bagi pelaku pencurian 

(Anak Berhadapan dengan Hukum usia 12-18 tahun) di Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung. 
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G. Signifikasi penelitian  

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu 

pengetahuan khususnya kepada mahasiswa bimbingan konseling islam 

serta menambah wawasan tentang konseling psikososial terhadap 

pelaku pencurian di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Insan 

Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung. 

b. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi suatu wawasan tentang 

penelitian dalam konseling psikososial bagi anak pelaku pencurian. 

c. Untuk memperoleh dan memperkaya khasanah keilmuan serta teori 

yang telah diperoleh sebelumnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Insan Berguna, penelitian 

ini diharapkan bisa menjadi pedoman dan masukan bahwa betapa 

pentingnya untuk lebih meningkatkan konseling psikososial bagi 

pelaku pencurian (Anak Berhadapan dengan Hukum usia 12-18 tahun). 

b.  Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah 

satu bahan tambahan informasi dan khasanah keilmuan tentang hal 

yang bersangkutan pada penelitian ini. Menjadi referensi bagi 

penelitian di masa mendatang, khususnya pada masalah konseling 

psikososial bagi pelaku pencurian (Anak Berhadapan dengan Hukum 

usia 12-18 tahun). 
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c. Bagi penulis, peneitian ini merupakan upaya pembelajaran khususnya 

dalam usaha melengkapi serta menerapkan ilmu dan materi yang telah 

diterima di bangku kuliah. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian 

adalah mengemukakan secara tehnis metode-metode yang digunakan dalam 

penelitian.
16

 Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal 

yang akan mempengaruhi metode-metode yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan 

(field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam 

masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas yang 

dilakukan dalam masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan 

realitas apa yang terjadi mengenai masalah tertentu.
17

Sedangkan 

menurut Iqbal hasan, dalam Suharsimi Arikunto Penelitian Lapangan 

                                                             
16

 Sedarmayanti Dan Syaifuddin Hidayat, Metode Penelitian, (Bandung: Marda Maju, 

2000), h.4. 
17

 Cholid Narbuko Dan Abu Ahmadi, Metodologi  Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), h. 1. 
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(field research) yaitu penelitian langsung dilakukan dilapangan atau 

responden.
18

 

 Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan 

permasalahan yang ada dilapangan yang dalam hal ini adalah proses 

konseling psikososial bagi anak pelaku pencurian. Adapun lokasi 

penelitian yang dilakukan penulis adalah Unit  Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung. 

 

b. Sifat penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif 

yaitu suatu penelitian yang hanya menggambarkan, melukiskan, 

memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan objek penelitian.
19

 Dari 

devinisi ini, maka penelitian yang penulis kaji hanya ditujukan untuk 

menggambarkan, melukiskan atau melaporkan kenyatan-kenyataan 

yang lebih terfokus pada proses konseling psikososial anak pelaku 

pencurian (Anak Berhadapan dengan Hukum usia 12-18 tahun) di Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi 

Lampung. 

2. Populasi dan Sampel 

                                                             
18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010),h. 38. 
19

Husaini Umar Dan Purnomo Setiady, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), h. 129. 
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a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang di 

tetapkan oleh peneliti untuk di teliti dan kemudian di tarik 

kesimpulannya.
20

 

Dalam hal ini hasil pendataan yang menjadi populasi adalah 

keseluruhan pegawai yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung  yakni 18 

petugas termasuk Pekerja Sosial, petugas PNS maupun non PNS, dan 4 

anak pelaku pencurian. Jadi jumlah populasi keseluruhan yakni 22 

orang. 

b. Sampel  

sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, 

peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian misal karna 

terbatasnya dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu.
21

 Dalam 

menentukan besaran sampel peneliti menggunakan tehnik Non 

Random  sampling, yaitu tehnik penentuan sampel dengan tidak secara 

                                                             

20
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami, 

(Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2014), h.65. 
21

Ibid. 
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acak, dan  purposive sampling  yakni teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.
22

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka kriteria petugas yang akan 

dijadikan sebagai sampel adalah sebagai berikut: 

1) Petugas yang menangani di bidang konseling psikososial 

2) Petugas yang menangani di bidang penyimpanan dan pemeliharaan 

dokumen sub bagian 

Dari kriteria di atas maka yang memenuhi syarat untuk menjadi 

sampel adalah 3 petugas yaitu 2 pekerja sosial dan 1 kepala sub bagian 

Tata Usaha. Dalam hal ini penulis menjadikan seluruh jumlah populasi 

anak menjadi sampel, yaitu 4 anak pelaku pencurians. Jadi sampel 

penelitian ini yaitu 3 petugas dan 4 anak pelaku pencurian, dengan 

jumlah sampel penelitian 7 orang. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Interview (wawancara) 

Wawancara atau interview merupakan salah satu metode 

untuk mendapatkan data tentang anak atau individu lain dengan 

mengadakan hubungan secara langsung (face to face relation).
23

 

                                                             
22

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2018), h. 85. 
23

 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling (studi dan Karier), (Yogyakarta: Andi 

Publisher, 2009), h.76. 
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Dari pendapat diatas, dapat penulis simpulkan bahwa 

interview (wawancara) adalah metode pengumpulan data melalui 

Tanya jawab dari pewawancara sebagai pencari data kepada obyek 

wawancara atau bisa disebut responden secara langsung untuk 

memperoleh data – data yang di butuhkan. 

Metode wawancara di bagi menjadi tiga macam yaitu: 

1) Interview terpimpin 

2) Interview takterpimpin 

3) Interview bebas terpimpin
24

 

Dalam teknik wawancara penulis menggunakan tenik 

wawancara kepada objek penelitian tersebut. Dimana dalam 

pelaksanaan wawancara bebas terpimpin, peneliti membawa kerangka 

pertanyaan dan berpatokan dengan kerangka tersebut kemudian 

responden menjawabnya secara bebas dan bertatap muka 

langsung.Wawancara yang penulis lakukan yaitu untuk menggali 

sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman peksos (pekerja sosial), 

pendapat, tanggapan klien terhadap layanan dan perubahan perasaan 

yang dialami klien Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Insan 

Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.Tehnik wawancara 

merupakan sumber utama dalam penelitian ini (sebagai data primer). 

                                                             
24
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b. Metode Observasi 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan 

suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Metode observasi dibagi menjadi dua macam yaitu: 

1) Observasi Berperan Serta (Participant Observation) 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut 

merasakan suka dukanya. 

2) Observasi Non- Partisipan 

Kalau dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan 

aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi 

observasi non-partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independen.
25
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi 

Non partisipan (sebagai pengamat) metode pokok untuk memperoleh 

data berikut: 

1) Program kerja yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lmpung. 

2) Proses konseling psikososial yang dilakukan seorang  pekerja 

sosial bagi anak pelaku pencurian di Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial Provins Lampung. 

3) Media atau sarana yang digunakan untuk membantu jalannya 

proses konseling psikososial di Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang 

sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok 

orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan 

terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat 

berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berupa bentuk 

teks tulisan, artefacts, gambar, maupun foto.Dokumen tertulis dapat 

pula berupa sejarah kehidupan (life histories), biografi, karya tulis, dan 

cerita.
26
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Adapun dalam penelitian ini, metode dokumen penulis 

gunakan untuk memperoleh data tentang: 

1) Keadaan jumlah pegawai di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung 

2) Dokumentasi-dokumentasi dari program kerja pegawai atau 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Insan Berguna Provinsi Lampung. 

3) Struktur organisasi kepengurusan Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Insan Berguna Provinsi Lampung. 

4. Teknik Analisa Data 

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar semua fenomena 

memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.
27

 

Menurut Miles dan Huberman juga Yin, tahap analisis data dalam 

penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
28

 

Analisis yang digunakan peneliti adalah analisis model Miles dan 

Huberman. Aktifitas dalam data tersebut adalah: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 
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Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah 

dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data 

akan semakin banyak, komplek dan rumit. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
29

 

b. Display Data (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori dan lain sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman 

menyatakan  “yang paling sering digunakan untuk penyajian data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, 

selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, network 

(jaringan kerja) dan chart. 

c. Conclusion Drawing/ Verification 
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Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan yang dikemukakan masihbersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali 

ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

ditemukan berupa kesimpulan yang kredibel untuk digunakan.
30
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BAB II 

KONSELING PSIKOSOSIAL DAN PELAKU PENCURIAN (ANAK 

BERHADAPAN DENGAN HUKUM USIA 12-18 TAHUN) 

 

A. Konseling Psikososial 

1. Pengertian Konseling Psikososial 

Secara etimologis, istilah 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 “sellan” yang berarti “menyerahkan” 

atau “menyampaikan”.
31

 

Konseling di terjemahkan dari bahasa Inggris „counseling‟, 

merupakan suatu bentuk model pendekatan dalam bidang pelayanan atau 

intervensi psikologis. Konseling merupakan suatu hubungan profesional 

antara seorang konselor yang terlatih dan klien. Hubungan itu selalu 

bersifat antar pribadi (person-toperson), meskipun seringkali dapat 

melibatkan lebih dari dua orang.
32

 

Konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu 

mengatasi hambatan-hambatan perkembangan pada dirinya, dan untuk 
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mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya, 

proses tersebut dapat terjadi setiap waktu.
33

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan 

bahwa konseling adalah proses membantu individu mengatasi hambatan-

hambatan perkembangan pada dirinya yang bersifat profesional antara 

seorang konselor yang terlatih dengan klien. 

Psikososial berasal dari kata psiko dan sosial. Kata psiko mengacu 

pada aspek psikologis dari individu (pikiran, perasaan dan tingkah laku) 

sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal individu dengan 

orang-orang disekitarnya.
34

 

Istilah psikososial pertama kali digunakan oleh Erik Erikson, 

seorang psikolog yang meneliti tentang tahap perkembangan emosional 

manusia. Menurut Erik Erikson, menjelaskan bahwa istilah psikososial 

dalam kaitannya dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-

tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh 

pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang 

menjadi matang secara fisik dan psikologis. Perkembangan psikososial 

juga bisa diartikan berhubungan dengan perubahan-perubahan perasaan 
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atau emosi dan kepribadian serta perubahan dalam bagaimana individu 

berhubungan dengan orang lain.
35

  

Erikson juga merupakan penulis utama tentang psikologi ego, 

mengonsepsikan identitas ego sebagai suatu polaritas dari “apa seseorang 

itu menurut perasaan dirinya sendiri” dan “apa seseorang itu menurut 

anggapan orang lain”. Seseorang yang mencapai identitas ego 

memperoleh rasa memiliki. Juga, jika masa lampau seseorang memiliki 

makna bagi masa depannya, maka akan terdapat kesinambungan 

perkembangan yang di refleksikan oleh tahap-tahap pertumbuhan , 

masing-masing tahap berhubungan dengan tahap lainnya. Erikson 

menggambarkan delapan tahap perkembangan yang masing-masing 

mengandung kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi dan krisis yang 

perlu diselesaikan. Pada lima tahun pertama kehidupan atau pada masa 

bayi dan masa anak-anak yaitu: yang berhubungan dengan fase oral 

(percaya lawan tidak percaya), yang bersesuaian dengan fase anal 

(otonomi lawan malu), yang bersesuaian dengan fase falik (inisiatif lawan 

berdosa). Setelah lima tahun pertama kehidupan terlewati, di gambarkan 

tahapan-tahapan berikutnya yaitu: industry lawan inferioritas pada masa 

latensi, identitas lawan kekacauan peran pada masa remaja, keakraban 

lawan isolasi pada masa muda, kesuburan lawan stagnasi pada masa 
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dewasa dan yang terakhir integritas ego lawan keputusasaan pada masa 

kematangan akhir.
36

 

Menurut allport, psikososial adalah  suatu disiplin ilmu yang 

mencoba memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan dan 

perilaku individu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, baik nyata, 

imajinasi, maupun karena tuntutan peran sosial.
37

 

Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau 

emosionalnya atau yang melibatkan aspek psikologis dan sosial. 

Indikator seseorang yang stabil mentalnya, terlihat dari kondisi 

psikososial yang baik atau sehat, adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki perasaan yang baik (positif) terhadap diri sendiri 

b. Merasa nyaman berada di sekitar orang lain 

c. Mampu mengendalikan ketegangan dan kecemasan 

d. Mampu menjaga pandangan atau pikiran positifnya dalam hidup 

e. Memiliki rasa syukur terhadap alam 

f. Mampu menghormati dan menghargai alam dan lingkungan 

sosialnya.
38
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan 

bahwa psikososial adalah suatau disiplin ilmu yang mempelajari 

bagaimana pemikiran, perasaan, individu dipengaruhi oleh lingkungan 

sosialnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas konseling psikososial 

menurut penulis adalah proses membantu individu dari seorang yang ahli 

untuk mengatasi hambatan-hambatan perkembangan pada dirinya yang 

berhubungan dengan pemikiran, perasaan yang di sebabkan oleh 

lingkungan sosialnya.  

2. Metode Konseling Psikososial 

Metode konseling terbagi menjadi dua yaitu dalam proses 

membantu klien untuk memecahkan masalah, seseorang konselor dapat 

melakukan metode konseling secara individual maupun kelompok. 

Keduanya bisa dilakukan mengingat bahwa dalam mencapai pemecahan 

masalah klien yang dihadapi ada beberapa hal yang memang dibutuhkan 

konseling individu maupun kelompok, dilihat dari kasus yang 

ditanganinya. 

a. Konseling Individual 

Pengertian konseling individu mempunyai makna spesifik 

dalam arti pertemuan konselor dengan klien secara individual, dimana 
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terjadi hubungan konseling yang bernuansa rapport, dan konselor 

berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien 

serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya.
39

 

b. Konseling Kelompok (group) 

Konseling kelompok dilakukan pada suatu kegiatan group 

atau kelompok dan ia akan sangat membantu dan menudukung dalam 

program rehabilitasi, dalam menangani klien di dalam rehabilitasi, hal 

ini perlu karena hal ini berkaitan dengan karakteristik seseorang.
40

 

3. Tujuan Konseling Psikososial 

Mengenai tujuan pelaksanaan konseling dapat dibagi dua yakni 

tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. 

a. Tujuan umum 

Menurut Harmin & Clifford untuk membantu individu 

membuat pilihan-pilihan, penyesuaian-penyesuaian dan interpretasi-

interpretasi dalam hubungannya dengan situasi-situai tertentu. 

Menurut Bradshow untuk memperkuat fungsi-fungsi 

pendidikan. 
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Menurut Tiedeman untuk membantu orang-orang menjadi 

insan yang berguna, tidak hanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

berguna saja. 

Dengan proses konseling klien dapat: 

1) Mendapat dukungan selagi klien klien memadukan segenap 

kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi. 

2) Memperoleh wawasan baru yang lebih segar tentang berbagai 

alternatif, pandangan dan pemahaman-pemahaman, serta 

keterampilan- keterampilan baru. 

3) Menghadapi ketakutan-ketakutan sendiri, mencapai kemampuan 

untuk mengambil keputusan dan keberanian untuk 

melaksanakannya.  kemampuan mengambil risiko yang mungkin 

ada dalam proses mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki.
41

 

Jadi tujuan umum konseling psikososial adalah untuk 

membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai 

dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti 

kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), dari berbagai latar belakang 

yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial 

ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. 
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b. Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus konseling merupakan penjabaran 

tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan 

permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai 

dengan kompleksitas permasalahnnya itu. Oleh karena itu tujuan 

khusus konseling masing-masing individu bersifat unik pula. Tujuan 

konseling untuk seorang individu berbeda dari (dan tidak boleh 

disamakan dengan) konseling untuk individu lainnya.
42

 

4. Fungsi Konseling Psikososial 

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah 

memiliki beberapa fungsi, yaitu: fungsi pencegahan (prefentif), 

pemahaman, pengentasan,  pemeliharaan,  penyaluran,  penyesuaian,  

pengembangan, dan perbaikan (kuratif), serta advokasi.
43

 

a. Fungsi pencegahan 

Melalui fungsi ini, pelayanan konseling dimaksudkan untuk 

mencegah timbulnya masalah pada diri individu sehingga mereka 

terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat 

perkembangannya.
44

 

b. Fungsi pemahaman 
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Pemahaman yang sangat perlu dihasilkan dari layanan 

konseling adalah pemahaman tentang diri klien sendiri dan oleh 

pihak-pihak yang akan membantu klien, serta pemahaman tentang 

lingkungan klien oleh klien.
45

 

c. Fungsi pengentasan 

Upaya pengentasan masalah pada dasarnya dilaksanakan 

secara perorangan, sebab setiap masalah adalah unik.Masalah-

masalah yang dihadapi individu yang berbeda tidak boleh 

disamaratakan.Dengan dmikian, penanganannya pun harus secara 

unik disesuaikan dengan kondisi masing-masing masalah itu, untuk 

itu konselor perlu memiliki ketersediaan bahan atau keterampilan 

untuk menangani berbagai masalah yang beraneka ragam. 

d. Fungsi pemeliharaan 

Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang 

baik yang ada pada diri individu, baik hal itu merupakan pembawaan 

maupun hasil perkembangan yang telah dicapai hari ini.Pemeliharaan 

yang baik bukanlah sekadar mempertahankan agar hal-hal yang 

dimaksud tetap utuh, tidak rusak dan tetap dalam kondisinya semula, 
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melainkan juga mengusahakan agar hal tersebut bertambah baik 

memiliki nilai tambah dari waktu-waktu sebelumnya.
46

 

 

e. Fungsi penyaluran  

Melalui fungsi ini pelayanan konseling berupaya mengenali 

masing-masing individu secara perorangan, selanjutnya memberikan 

bantuan menyalurkan ke arah kegiatan atau program yang dapat 

menunjang tercapainya perkembangan yang optimal. 

f. Fungsi penyesuaian 

Melalui fungsi ini layanan konseling membantu terciptanya 

penyesuaian antara individu dengan lingkungannya.
47

 

g. Fungsi pengembangan 

Melalui fungsi ini, pelayanan konseling diberikan kepada 

individu untuk membantu individu tersebut dalam mengembangkan 

keseluruhan potensinya secara lebih terarah. 

h. Fungsi Perbaikan  

Melalui fungsi ini, pelayanan konseling diberikan kepada klien 

untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

i. Fungsi advokasi 
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Layanan bimbingan konseling melalui fungsi ini adalah 

membantu klien memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingannya 

yang kurang mendapatkan perhatian.
48

 

 

5. Proses Konseling Psikososial 

Konseling merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan 

sistematis. Proses konseling dibagi menjadi tiga bagian yaitu, proses awal, 

proses tengah dan proses akhir. Pada setiap bagia proses ini memiliki 

aktivitas-aktivitas spesifik yang generic  sehingga dapat diintegrasikan 

dengan berbagai pendekatan dan teori konseling.
49

 

a. Langkah 1: membangun hubungan 

Membangun hubungan dijadikan langkah pertama dalam 

konseling, karena klien dan konselor harus saling mengenal dan 

menjalin kedekatan emosional sebelum sampai pada pemecahan 

masalahnya. 

Willis mengatakan bahwa dalam hubungan konseling harus 

terbentuk a working relationship yaitu hubungan yang berfungsi, 

bermakna, dan berguna. Konselor danklien saling terbuka satu sama 
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lain tanpa ada kepura-puraan. Keberhasilan langkah ini akan 

menentukan keberhasilan langkah selanjutnya.
50

 

b. Langkah 2: identifikasi dan penilaian masalah 

Apabila hubungan konseling telah terjalin baik, maka langkah 

selanjutnya adalah mulai mendiskusikan sasaran-sasaran spesifik dan 

tingkah laku seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan konseling. 

Konselor perlu memperjelas tujuan yang ingin dicapai oleh mereka 

berdua. Hal penting dalam langkah ini adalah bagaimana keterampilan 

konselor dapat menangkap isu dan masalah yang dihadapi 

klien.Pengungkapan masalah klien kemudian diidentifikasi dan 

didiagnosis secara cermat. 

c. Langkah 3: memfasilitasi perubahan konseling 

Langkah berikutnya adalah konselor mulai memikirkan 

alternatif pendekatan da strategi yang akan digunakan agar sesuai 

denganmasalah klien.Harus dipertimbangkan pula bagaimana 

konsekuensi dari alternatif dan strategi tersebut. 

Ada beberapa strategi yang dikemukakan oleh Willis untuk 

dipertimbangkan dalam konseling. 

1) Mengomunikasikan nilai-nilai inti agar klien selalu jujur dan 

terbuka sehingga dapat menggali lebih dalam masalahnya. 
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2) Menantang klien untuk mencari rencana dan strategi baru melalui 

berbagai alternatif. Hal ini akan membuatnya termotivasi untuk 

meningkatkan dirinya sendiri.
51

 

d. Langkah 4: evaluasi dan terminasi 

Langkah keempat ini adalah langkah terakhir dalam proses 

konseling secara umum. Evaluasi terhadap hasil konseling akan 

dilakukan secara keseluruhan. Yang menjadi ukuran keberhasilan 

konseling akan tampak pada kemajuan tingkah laku klien yang 

berkembang kearah yang lebih positif.  

Menurut Willis pada langkah terakhir sebuah proses 

konseling akan ditandai pada beberapa hal: 

1) Menurunnya tingkat kecemasan klien. 

2) Adanya perubahan tingkahlaku klien ke arah yang lebih positif, 

sehat dan dinamis. 

3) Adanya rencana hidup di masa mendatang dengan program yang 

jelas. 

4) Terjadinya perubahan sikap positif. Hal ini ditandai dengan klien 

sudah mampu berfikir realistis dan percaya diri. 

Selain hal itu, Willis juga menambahkan bahwa tujuang yang ingin 

dicapai dalam langkah terakhir proses konseling adalah: 

                                                             
51

Ibid, h. 84-85. 



 37 

a) Membuat keputusan untuk mengubah sikap menjadi lebih 

terarah dan positif. 

b) Terjadinya transfer of learning pada diri klien, artinya klien 

mengambil makna dari hubungan konseling yang telah dijalani. 

c) Melaksanakan perubahan perilaku. Mengakhiri hubungan 

konseling.
52

 

6. Masalah-Masalah Psikososial Pelaku Pencurian 

Masalah psikososial menjadi hal yang penting untuk 

diperhatikan, karena masalah psikososial dapat mempengaruhi kondisi 

kejiwaan dan kondisi sosial seseorang, tidak hanya  kondisi kejiwaan dan 

sosial saja tapi juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. 

Adapun masalah-masalah psikososial antara lain, sebagai berikut: 

a. Kecemasan 

Kecemasan bukanlah suatu penyakit melainkan suatu gejala. 

Menurut Lu bis kecemasan adalah perasaan yang anda alami ketika 

berfikir tentang sesuatu tidak menyenangkan yang akan terjadi. 

Igejalanya yaitu gelisah, ketakutan, menyesal, bingung, ragu / tidak 

percaya diri, khawatir dan lain sebagainya. 

b. Depresi (ketidak berdayaan) 

Depresi sering terjadi dikalangan masyarakat, depresi 

biasanya diawali dengan stress yang tidak bisa diatasi. Menurut Lubis 
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depresi adalah gangguan perasaan yang ditandai dengan efek disforik 

(kehilangan kegembiraan/gairah) disertai dengan gejala-gejala lain, 

seperti gangguan tidur dan menurunnya nafsu makan. Seseorang yang 

mengalami depresi biasanya orang tersebut merasa tidak berdaya, 

tidak memiliki semangat untuk hidup, tidak memiliki motivasi, 

hilangnya rasa percaya diri, dan lain-lain.
53

 

c. Duka cita 

Merupakan perasaan yang awalnya membingungkan, 

berlangsung lama dan sangat berat. Duka cita merupakan reaksi 

emosional terhadap kehilangan. Seseorang yang mengalami duka cita 

biasanya akan diliputi kemarahan, keputusasaan, bahkan perasaan 

bersalah. 

d. Harga diri rendah 

Harga diri rendah dapat dijabarkan sebagai keadaan individu 

tentang perasaan yang negatif terhadap diri sendiri, negatif terhadap 

kemampuan diri serta merasa gagal mencapai keinginan. Gejalanya 

yaitu perasaan malu terhadap diri sendiri, rasa bersalah terhadap diri 

sendiri, menyalahkan dan mengkritik diri sendiri, gangguan hubungan 

sosial, dan lain sebagainya. 
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e. Gangguan kognitif 

Merupakan gangguan dan kondisi yang mempengaruhi 

kemampuan berfikir seseorang. Individu dengan masalah seperti itu 

akan memiliki kesulitan dengan ingatan, persepsi, dan belajar. Pada 

umumnya gangguan kognitif disebabkan oleh gangguan fungsi 

biologis dan sistem saraf pusat. 

f. Gangguan citra tubuh 

Gangguan citra tubuh adalah perubahan persepsi tentang 

tubuh yang diakibatkan oleh perubahan ukuran bentuk, struktur, 

fungsi, makna, dan objek yang sering kontak dengan tubuh. Adapun 

gejalanya yaitu menolak menyentuh bagian tubuh yang berubah, 

persepsi negatif pada tubuh, menolak penjelasan perubahan tubuh, dan 

lain-lain.
54

 

g. Keputusasaan  

Merupakan status emosional yang berkepanjangan dengan 

keadaan subjektif seseorang individu yang melibatkan keterbatasan 

atau tidak adanya alternatif atau pilihan pribadi yang tersedia dan tidak 

dapat memobilisasi energy yang dimilikinya. Keputusasaan sering 

terjadi terhadap mereka yang kurang mampu memandang kehidupan 
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kearah yang lebih baik, dikarenakan mereka cenderung putus asa 

dengan kemampuan yang dimiliki.
55

 

B. Pelaku Pencurian (Anak Berhadapan Dengan Hukum Usia 12-18 Tahun) 

1. Pengertian Pelaku Pencurian  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pencurian adalah proses, 

cara, perbuatan mencuri.
56

 Dalam pasal 362 KUHP barang siapa 

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 

orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, 

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun 

atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
57

 

Pencurian itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu, 

pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan 

pencurian dengan kekerasan.
58

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan 

bahwa pelaku pencurian adalah seseorang yang melakukan suatu 

perbuatan pengambilan benda milik orang lain dengan maksud untuk 

memiliki secara melawan hukum. 
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Menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah mengambil harta 

orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang 

tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Sedangkan menurut H.A. 

Djazuli membedakan antara pencurian dengan penggelapan sebagai 

berikut: Pertama, dilihat dari segi hukuman. Pencurian dikenai hukuman 

had potong tangan, sedangkan penggelapan dikenai hukuman ta’zir dan 

hal ini tentu menjadi wewenang hakim dalam penjatuhan hukuman 

tersebut. Kedua, dilihat dari segi pelaksanaan pengambilan harta pada 

pencurian pengambilan dengan cara sembunyi-sembunyi dan tanpa 

sepengetahuan pemiliknya. Sedangkan kasus penggelapan dengan cara 

terang-terangan. Ketiga, dilihat dari segi tempat objek harta tersebut 

dalam pencurian harta yang diambil tersimpan pada tempat tertentu, 

sedangkan para penggelapan penyimpanan tidak diketahui oleh 

pemiliknya. Keempat, dilihat dari ukuran harta pada pencurian ukuran 

tertentu yang mengakibatkan jatuhnya hukuman Had atau yang dikenal 

dengan term nishab. Pada kasus penggelapan tidak dikenal ukuran-ukuran 

tertentu sejauh mana penggelapan tersebut harus dikenakan hukuman.
59

   

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang 

memiliki masalah dengan hukum, dimana anak tersebut melakukan 

pelanggaran terhadap hukum maupun pelanggaran terhadap nilai dan 
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norma yang ada di masyarakat yang termasuk dalam Anak Berhadapan 

dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang 

menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak 

pidana. Menurut Gultom Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan 

anak yang berkonflik dengan hukum yaitu bagian dari masyarakat yang 

tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam 

penanganannya perlu perhatian khusus. 
60

 

Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan 

anak menyatakan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada: 

a. Anak dalam situasi darurat (anak pengungsi, anak korban 

kerusushan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik 

bersenjata) 

b. Anak yang berhadapan dengan hukum 

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolir 

d. Anak terekploitasi secara ekonomi dan seksual 

e. Anak diperdagangkan 

f. Anak yang menjadi korban penyalah gunaan narkoba, alcohol 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) 

g. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan 

h. Anak korban kekerasan baik fisik atau mental 

i. Anak korban perlakuan salah 
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j. Penelantaran 

k. Anak yang menyandang cacat.
61

 

Selain itu dimasukan pula kelompok anak rentan lainnya yakni anak 

jalanan dan anak tanpa kelahiran.Dengan demikian terdapat berbagai jenis 

kondisi dan situasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dari 

perlakuan salah yang dapat dilakukan oleh orang perorang, keluarga, 

masyarakat bahkan Negara sekalipun.
62

 

2. Unsur-unsur  Tindak Pidana Pencurian 

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian ada dua yaitu: 

a. Unsur-unsur subyektif terdiri dari: 

1) Perbuatan mengambil 

2) Obyeknya suatu benda 

3) Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda yaitu 

benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain. 

b. Unsur obyektifnya terdiri dari: 

1) Adanya maksud 

2) Yang ditujukan untuk memiliki 

3) Dengan melawan hukum. 
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Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai 

pencurian apabila terdapat unsur tersebut diatas.
63

 

3. Faktor-Faktor Pelaku Pencurian  

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak 

terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor 

yang mendorong anak melakukan kenakalan termasuk pencurian. bentuk 

dari motivasi itu ada dua macam yaitu: 

a. Motivasi intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah keinginan atau dorongan pada diri seseorang 

yang tidak perlu disertai dorongan dari luar, yang meliputi: 

1) Faktor intelegentia yaitu kecerdasan seseoarang atau kesanggupan 

seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. dengan 

kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam 

menyebabkan mereka mudah terseret oleh ajakan buruk untuk 

menjadi jahat. 

2) Faktor usia. Usia adalah faktor yang paling dalam sebab timbulnya 

kejahatan. hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang pada tahun 1998 

yang menyimpulkan bahwa usia anak yang sering melakukan 

kejahatan berkisar antara 15-18 tahun. 
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3) Faktor kelamin. kenakalan anak dapat dilakukan oleh laki-laki 

maupun perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah nak laki-

laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak pada batas usia 

tertentu disbanding perempuan. perbedaan jenis kelamin 

mengakibatkan pula timbulnya perbedaan dari segi kualitas 

kenakalannya.
64

 

b. Motivasi ektrinsik 

Motivasi ektrinsik adalah motivasi atau dorongan yang dating dari luar 

diri seseorang. 

1) Faktor keluarga. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab 

timbulnya delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal 

(broken home) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang 

menguntungkan. 

2) Faktor pendidikan dan sekolah. Proses pendidikan yang kurang 

menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan member 

pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di 

sekolah, sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak. 

3) Faktor pergaulan. Anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi 

oleh tekanan pergaulan yang memberikan pengaruh menekan dan 

memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sehingga anak-anak 

sering melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. anak-
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anak ini menjadi nakal akibat dari transformasi psikologis sebagai 

reaksi terhadap pengaruh ekternal yang menekankan dan memaksa 

sifatnya. 

4) Pengaruh mas media. Hiburan ada kalanya memiliki dampak 

kejiwaan yang baik dan dapat pula memberikan pengaruh yang 

tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika 

tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas.
65

 

4. Teori Psikoanalitik  

Secara historis merupakan sistem psikoterapi pertama. Teori 

yang dikemukakan oleh beberapa tokoh yakni Sigmun Freud, Jung, dan 

Adler. Dalam teori ini disebutkan bahwa pada dasarnya prilaku manusia 

ditentukan oleh energi psikis dan pengalaman-pengalaman diri dan 

faktor-faktor tak sadar.
66

 Aliran ini memandang manusia dari sisi negatif, 

alam sadar, dan masa lalu dan mengabaikan potensi manusia. Menurut 

pandangan dari psikoanalitik, struktur kepribadian seseorang terdiri dari 

tiga sistem yakni id, ego dan super ego. Ketiga sistem ini saling berkaitan. 

a. Id merupakan komponen biologis. Merupakan sistem kepribadian 

yang orisinil, tempat bersemayamnya naluri-naluri pada diri 

manusia. Id diatur dengan azas ksenangan yang mengurangi 

ketegangan, menghindari rasa sakit dan memperoleh kesenangan. Id 
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pun bersifat tidak logis, didorong oleh sebuah kepentingan, 

memuaskan kebutuhan naluriah sesuai pada kesenangan. Id tidak 

matang dan dan menjadi anak manja dari kepribadian, tidak berfikir 

hanya bertindak. 

b. Ego merupakan komponen psikologis yang memiliki kontak dengan 

dunia eksternal dari sebuah kenyataan. Ego merupakan yang 

memerintah, mengendalikan dan mengatur atau sering disebut 

sebagai “polisi lalu lintas”. Tugas ego mengantarai naluri dan 

lingkungan sekitar yang mengendalikan kesadaran dan sensor. 

c. Superego merupakan komponen sosial, yang menjadi kode moral 

seseorang yang menilai apakah suatu tindakan yang akan dilakukan 

itu baik atau tidak. Superego berkaitan dengan imbalan (perasaan 

bangga, mencintai diri) dan hukuman (perasaan berdosa,rendah 

diri)
67

 

5. Materi-Materi Konseling 

a. Materi Akidah  

Materi Aqidah (Keimanan) adalah sebagai sistem kepercayaan 

yang pangkal atas kepercayaan dan keyakinan yang 

sungguhsungguh akan ke-Esaan  

ُمَُ أُول َِٰئكَ  ِبظُلممَ  ِإمي ان  ُهمَم ي  لمِبُسوا و ل َم آم ُنوا الَِّذينَ  ت ُدونَ  و ُهمَم اْلم ممنَُ َل   ُمهم
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Artinya : “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan 

iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat 

keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat 

petunjuk.” (Q.S. al-An‟am : 82)
68

 

 

Iman menurut bahasa yaitu membenarkan perkataan seseorang 

dengan sepenuhnya serta percaya terhadapnya. Sedangkan istilah 

agama, iman yaitu membenarkan apa-apa yang diberitakan Rasulallah 

SAW dengan sepenuhnya tanpa perlu bukti yang nampak, serta 

percaya dan yakin terhadapnya.
69

 

Iman merupakan kepercayaan yang sepenuhnya dengan 

pengakuan melalui lisan membenarkan dengan hati dan 

mengamalkannya dengan perbuatan. Sebagaimana firman AllahSWT. 

yaitu :  

  َ َ  َ َ َ  َ  َ ََ َ

  َ   َ َ ََ ََ َ َ َ    َ

  َ  َ   َ  ََ َ َ  َ    

 
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada 

Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada 

Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa 

yang kafir kepada Allah, malaikatmalaikat- Nya, kitab-kitab-Nya, 
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rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu 

telah sesat sejauh-jauhnya.”(Q.S. An-Nisa : 136)
70

 

 

Seperti firman Allah SWT diatas, rukun iman yang wajib diimani yaitu 

sebagai berikut :  

1) Iman kepada Allah, yaitu dengan mempercayai bahwa Allah itu ada 

dan Maha Esa, baik dalam kekuasaan-Nya, ibadah kepada-Nya, dan 

dalam sifat dan hukum-Nya. 

2) Iman kepada Malaikat, sebagai makhluk yang diciptakan dari nur 

(cahaya) untuk melaksanakan perintah Allah.  

3) Iman kepada Kitab-Kitab Allah yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-

Qur‟an dan yang paling utama adalah Al-Qur‟an. 

4) Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 

5) Iman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat.  

6) Iman kepada Qadha dan Qodhar (takdir Allah)
71

 

b. Syari‟ah 

Syari‟ah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan 

oleh Allah atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada 

kaum muslimin agar mematuhinya. Yang telah tertuang dalam Al Qur‟an 

dan di jabarkankan oleh Rasulullah dalam hadist. Dalam firman Allah 

SWT yaitu: 
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Artinya: “ Hai orang-orang yang berimana , masuklah kamu ke dalam 

Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, 

sesungguhnya syaitan itu musuh ysng nyata bagimu” (Q.S Al Baqarah: 

208)
72

 

 

Sedangkan materi syari‟ah adalah khusus mengenai pokok-pokok ibadah 

yang dirumuskan oleh rukun Islam, yaitu : 

1) Mengucapkan dua kalimat syahadat 

 

Mengucapkan dua kalimat syahadat yang bersaksi bahwa tiada Tuhan 

selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan 

shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan 

mengerjakan haji ke makkah.” 

2) Mendirikan shalat 

 

Sebagai salah satu syariat yang wajib dilakukan, kewajiban seorang 

muslim untuk mendirikan shalat di sebutkan dalam surat An-Nisa‟ ayat 

103. Dimana Allah berfirman “Sesungguhnya shalat itu adalah 

kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” 

3) Membayar zakat 

 

Allah pernah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 43, yang 

menyebutkan bahwa “Dan dirikanlah shalat, serta tunaikkan zakat, dan 
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ruku‟lah bersama dengan orang-orang yang ruku‟. Oleh karena itu, 

cukup penting bukan peranan dari zakat dalam kehidupan 

bermasyarakat? Perbaikan ekonomi dan rasa kemanusiaan yang di tuju 

saat anda berzakat adalah hal utama dalam islam. 

4) Puasa di bulan ramadhan 

Di dalam Al Qur‟an, perintah untuk berpuasa disebutkan dalam surat 

Al Baqarah ayat 183: Allah pernah berfirman, yang isinya “Hai orang-

orang yang beriman di wajibkan atas kamu berpuasa dan di wajibkan 

atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.” Ayat ini 

menunjukkan bahwa puasa tak hanya untuk umat muslim, namun umat 

terdahulu pun pernah diperintahkan berpuasa. 

5)  Menunaikan ibadah haji ke Baitullah (bagi yang mampu).
73

 

Haji merupakan salah satu bentuk ibadah dengan mengunjungi dan 

melakukan beberapa kegiatan di sekitaran ka‟bah di kota Makkah dan 

madinah. Kegiatan ini berupa lempar jumrah, tawaf, berjalan dari bukit 

shafa ke bukit marwah dan beberapa kegiatan lainnya berdasarkan 

rukun haji yang telah ditentukan. Haji utamanya dilakukan pada bulan 

dzulhijjah 
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c. Akhlakul Karimah  

 

Kata akhlak atau khuluq secara kebahasaan berarti budi pekerti, adat 

kebiasaan, peranggai, muru‟ah atau segala sesuatu yang sudah menjadi 

tabi‟at.
74

 

Akhlak merupakan segala sesuatu tingkah laku ataupun perbuatan.Manusia 

akan dinilai berakhlak apabila jiwa dan tindakannya menunjukakan hal-hal 

yang baik. Demikian pula sebaliknya, manusia akan dinilai berakhlak 

buruk apabila jiwa dan tindakannya menunjukkan perbuatan yang 

dipandang tercela. Islam memandang manusia sebagai hamba yang 

memiliki dua pola hubungan yaitu hablun min Allah dan hablun min an-

nas.
75

 

 

Pertama, hablun min Allah yaitu jalur hubungan vertical antara manusia 

sebagai makhluk dengan sang khalik, Allah SWT. hubungan dengan Allah 

merupakan kewajiban bagi manusia sebagai hamba yang harus mengabdi 

kepada Tuhan-Nya. 

Sebagaimana firman Allah SWT : 
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Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.” (Q.S. Adz-Dzariyat : 56)
76

 

Kedua, hablun min an-nas yaitu hubungan horizontal antara manusia 

dengan manusia. Hubungan ini merupakan kodrat manusia sebagai 

makhluk sosial, makhluk bermasyarakat yang suka bergaul. Disamping itu 

terdapat perintah Allah agar manusia saling mengenal, saling berkasih 

sayang dan saling tolong menolong. 

Hal ini ditunjukkan oleh banyak hadits dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam. Di antaranya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

قَِ ص اِلحَ  ِْلَت ِّمَ  بُِعثمتَُ ِإَّنَّ ا  اْلم خمَل 
“Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang 

luhur.” (HR. Ahmad no. 8952 dan Al-Bukhari dalam Adaabul Mufrad no. 

273. Dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Adaabul Mufrad. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

بُِّكمَم ِمنَم ِإنََّ اِسن ُكمَم الِقي ام ةَِ ي  وممَ  َم مِلًسا ِمّنَِّ و أ ق مر ِبُكمَم ِإل ََّ أ ح  قًا أ ح  َل   أ خم
“Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat 

tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling 
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bagus akhlaknya di antara kalian.” (HR. Tirmidzi no. 1941. Dinilai hasan 

oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jaami’ no. 2201.) 

Bahkan dengan akhlak mulia, seseorang bisa menyamai 

kedudukan (derajat) orang yang rajin berpuasa dan rajin shalat. 

Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

رِكَُ المُمؤمِمنَ  ِإنََّ نَِ ل ُيدم ةَ  ُخُلِقهَِ ِِبُسم  المق ائِمَِ الصَّائِمَِ د ر ج 
“Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin 

berpuasa dan shalat dengan sebab akhlaknya yang luhur.” (HR. Ahmad no. 

25013 dan Abu Dawud no. 4165. Dinilai shahih oleh Al-Albani dalam 

Shahih At-Targhib wa At-Tarhiib no. 2643.) 

Oleh karena itu, akhlak yang luhur dan mulia termasuk perkara yang 

ditekankan dalam agama ini. Agama ini menekankan dan mendorong kita 

untuk berhias dengan akhlak yang sempurna terhadap Allah Ta‟ala, 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan juga terhadap hamba-

hambaNya. Dengan akhlak yang mulia, akan tampaklah kesempurnaan dan 

ketinggian agama Islam ini, yaitu agama yang indah dan sempurna, baik 

dari sisi „aqidah, ibadah, adab dan akhlak. 

Dengan semakin kokoh „aqidah dan keimanan seseorang, seharusnya 

semakin baik pula akhlaknya. Dengan bertambahnya ilmu „aqidah dan 
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imannya, bertambah luhur pula akhlaknya. Hal ini sebagaimana yang 

diisyaratkan dalam sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

م لَُ ُؤمِمِنيَ  أ كم
نُ ُهمَم ِإمي انًا امل س   أ حم

Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik 

akhlaknya.” (HR. Tirmidzi no. 1162. Dinilai shahih oleh Al-Albani dalam 

Ash-Shahihah no. 284.) 

Oleh karena itu, jika ada di antara kita yang semakin bertambah ilmu 

agama dan imannya, namun akhlaknya tidak semakin baik, maka 

waspadalah, mungkin ada yang salah dalam diri kita dalam belajar agama 

dan mengamalkannya. 

C. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka digunakan sebagai perbandingan terhadap penelitian 

yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. 

Tinjauan ini bermanfaat guna mendapatkan informasi terkait teori-teori yang 

digunakan dalam mendapatkan teori ilmiah. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang relevan dan 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan digunakan sebagai kajian 

pendukung yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh 

penulis penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh: 
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1. Ardan Isnaeni Barata, Skripsi dengan judul Bimbingan  Dan Konseling 

Dalam Pelaksanaan Program Diversi Terhadap Anak Bermasalah Hukum 

Di Balai Permasarakatan Surakarta, Jurusan  Bimbingan Dan Konseling 

Isalam, Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, IAIN Surakarta, 2019. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam proses 

bimbingan dan konseling ABH pembimbing kemasyarakatan 

menggunakan bimbingan karakter yang termasuk dalam pembimbingan 

pada Anak Bermasalah Hukum dengan tahapan: tahap awal yang 

bertujuan mendampingi anak bermasalah hukum dari vonis hingga tahap 

setelah vonis, tahap lanjutan bertujuan untuk memberikan bantuan 

terhadap ABH dengan proses bimbingan dan konseling, tahap akhir adalah 

tahap pengembalian ABH kepada lingkungan dan orang tua. Akan tetapi, 

sementara ini bimbingan dan konseling yang dilakukan BAPAS Surakarta 

belum maksimal karena dengan berbagai kendala yang dialami oleh 

petugas permasarakatan. Salah satu kendala tersebut adalah waktu dan 

anggaran terbatas. Dan karakter yang ingin di kembangkan melalui 

bimbingan dan konseling tersebut adalah nasionalisme, tanggung jawab 

religious, kejujuran, disiplin, dan peduli terhadap lingkungan sekitar, 

maupun sosial. Bimbingan dan konseling tidak secara langsung dapat 

mengembangkan karakter maupun kedisiplinan pada ABH, akan tetapi 

juga disertai dengan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh Anak 
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Bermasalah dengan Hukum (ABH) di masyarakat sekitar yang dapat 

mengembangkan karakter pada ABH.
77

 

2. Salma. D, Skripsi dengan judul Tindak Pidana Pencurian Yang 

DiLakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 

Pengadilan Negri Makassar Tahun 2010-2011), Jurusan Hukum Pidana 

dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, UIN Alauddin 

Makassar, 2012.  

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa status hukum 

pencurian dalam hukum pidana Isalam memang telah ditegaskan secara 

langsung baik dalam Al-Qur‟an maupun Al-Hadist. Tindak pidana 

pencurian dalam hukum pidana Islam disebut juga sebagai jarimah 

pencurian. Namun untuk dikatakan sebagai pencurian dalam hukum Islam 

harus memenuhi unsur-unsur pencurian yaitu pengambilan secara diam-

diam, barang yang itu diambil berupa harta, harta tersebut milik orang lain 

dan adanya niat yang melawan hukum. Selain itu pencurian dalam hukum  

Islam teridi atas dua macam yaitu pencurian yang hukumnya had dan 

pencurian yang hukumannya ta‟zir.
78

 

                                                             
77

 Ardan Isnaeni Barata, Bimbingan Dan Konseling Dalam Pelaksanaan Program 

Diversi Terhadap Anak Bermasalah Dengan Hukum Di Balai Permasarakatan Surakarta. 

(Skripsi Program Strata satu, Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah , IAIN Surakarta, 2019). H. 

58-59. 
78

Salma.D, “Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif 

Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2011)”.  (Skripsi 

Program Strata Satu, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2012), h. 95. 



 58 

3. Ana Nur Syarifah Zakiyah Satuju, skripsi dengan judul Bimbingan 

Konseling Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Panti 

Sosial Bina Remaja  ( PSBR) Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurusan 

Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwahdan Komunikasi, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan proses 

bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh Panti Sosial Anak (PSBR) 

meliputi pendekatan bimbingan konseling yang dilakukan yaitu dengan 

cara Kognitif Terapi (terapi pemikiran), Behavior Terapi (terapi perilaku), 

Terapi Direktif, sedangkan proses selanjutnya yaitu Hipnoterapi yang 

dilakukan sebagai tahap akhir dimana ABH dapat berani untuk berkata 

jujur dan terbuka. Selanjutnya evaluasi dilakukan sebagai pengakhiran 

atau terminasi karena sifat RPSA adalah temporary shelter, dimana 

konselor memberikan laporan perkembangan dan rekomendasi lanjutan 

atas pelayanan rehabilitasi yang dilakukan. Apabila ABH yang ditangani 

menunjukan perilaku yang membaik maka dapat dijadikan dasar di 

pengadilan yang dapat meringankan hukuman yang dijalani ABH 

tersebut.
79
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Dari ketiga kesimpulan yang telah dilakukan di atas membahas 

tentang materi dan pidana pelaku pencurian yang di lakukan oleh seorang 

anak usi 12-18 tahun yang disebut juga Anak Berhadapan dengan Hukum 

(ABH) salah satunya melalui sudut pandang hukum islam. Adapun 

perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah 

rumusan masalah yang berfokus pada proses konseling psikososial Anak 

Berhadapan dengan Hukum, dan lokasi penelitian ini dilakukan di Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi 

Lampung. Dan atas pertimbangan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Insan Berguna  Dinas Sosial Provinsi Lampung ini belum ada penelitian 

yang berkaitan dengan pemberian konseling psikososial bagi pelaku 

pencurian (Anak Berhadapan dengan Hukum usia 12-18 tahun). 
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