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ABSTRAK 

BIMBINGAN KONSELING ISLAM DALAM MENGATASI 

PENYIMPANGAN PERILAKU ANAK DI PANTI ASUHAN EDINA AISYAH 

BANDAR LAMPUNG. 

Oleh 

Suseno Febriyansyah 

 

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses bimbingan dan 

konseling terhadap penyimpangan perilaku anak di panti asuhan Edina aisyah?, 

(2)bagaimana hasil bimbingan dan konseling terhadap penyimpangan perilaku 

anak di panti asuhan Edina aisyah?,  

Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang kemudian dianalisa dengan 

menggunakan analisa deskriptif komparatif sedangkan dalam pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian 

dianalisa. Analisa dilakukan untuk mengetahui proses serta hasil akhir dengan 

membandingkan bimbingan konseling Islam dengan langkah-langkah antara teori 

dan kenyataan di lapangan serta membandingkan kondisi klien sebelum dan 

sesudah mendapatkan konseling. 

Proses bimbingan dan konseling Islam dalam menangani penyimpang perilaku 

anak adalah melalui beberapa langkah-langkah, yang pertama melakukan proses 

konseling individu yang mana sang pengasuh pantilah yang bergerak sebagai 

konselor, yang kedua membuat struktur organisasi dimana dari salah satu anak-

anak yang berada di Panti Asuhan menjadi penanggung jawab kegiatan, yang 

kedua membuat tata tertib dan sanksi bagi yang melanggar. Langkah-langkah 

tersebut dibentuk melalui konseling kelompok untuk memecahkan masalah 

penyimpangan yang terjadi di Panti Asuhan. Bentuk-bentuk penyimpangan yang 

terjadi di Panti Asuhan sangat banyak, tetapi peneliti hanya fokus 3 bentuk 

penyimpangan yaitu tidak disiplin/ tidak berjama’ah, mengghasab dan mencuri. 

Setelah terbentuknya struktur organisasi, tata tertib dan sanksi bagi yang 

melanggar, dalam penelitian ini cukup berhasil dengan prosentase 75% yang 

mana hasil tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan sikap atau perilaku klien 

yang semula sering melakukan penyimpangan perilaku, tetapi sekarang sudah 

jarang melakukan penyimpangan perilaku dan anak juga semakin terbuka kepada 

Uzstad dan Ustazahnya. 
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MOTTO 

 

         

 

Artinya:“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku”. (Adz-Dzariat : 56) 
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BAB II 

BIMBINGAN KONSELING ISLAM DAN PENYIMPANGAN PERILAKU 

ANAK 

 

A BIMBINGAN KONSELING ISLAM 

1. Pengertian Bimbingan Dan Konseling Islam 

Hakikat bimbingan dan koseling islam adalah upaya membantu 

individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, 

dengan cara memberdayakan (enpowering) iman, akal dan kemampuan yang 

di karuniakan Allah SWT. Kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan 

Rasulnya, agar fitrah yang ada dalam individu itu dapat berkembang dengan 

benar dan kukuh sesuai tuntunan Allah swt.
13

 

Bimbingan dan koseling islam adalah aktifitas yang bersifat 

“membantu”, dikatakan membantu karena pada hakikatnya individu sendirilah 

yang perlu hidup sesuai tuntunan Allah (jalan yang lurus) agar mereka 

selamat. Karena pada posisi ini konselor hanya bersifat membantu, maka 

konsekuensinya individu sendiri yang harus aktif belajar memahami dan 

sekaligus melaksanakan tuntutan islam.
14

 Sertzer dan Stone mengemukakaan 

bahwa guidance berasal dari kata yang mempunyai arti to direct, pilot, 

                                                   
13Anwar sutoyo, Bimbingan dan Konseling Islam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), hal. 22 
14 Syaiful Ahyar Lubis, Konseling Islam (Jakarta : el.SAQ press, 2007) hal. 29 
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manager, or steer artinya menunjukkan, mengarahkan, menetukan, mengatur, 

atau mengemudikan.
 15

 

Bimbingan dan konseling islami adalah khusus pemberian bantuan 

terhadap individu agar ia mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk 

Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
16

 

Konseling Islam adalah suatu usaha membantu individu dalam 

menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah beragama yang di 

milikinya, sehingga ia kembali menyadari peranan nya sebagai khalifah di 

muka bumi dan berfungsi untuk menyembah atau mengabdi kepada Allah 

SWT sehingga akhirnya tercipta kembali hubungan yang baik dengan Allah, 

manusia dan alam semesta.
17

 

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan, bimbingan konseling islam 

adalah proses pemberian bantuan terhadap individu secara terarah, kontinu 

dan sistematis agar ia dapat hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk 

Allah SWT dengan cara meninternalisasikan nilai – nilai yang terkandung 

dalam Al-Qur‟an dan Hadits Rasullullah SAW, sehingga dapat mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Secara bahasa, bimbingan dan konseling merupakan sebuah akronim 

dari istilah yang berasal dari Bahasa Inggris dan bahasa arab. Dalam hal ini 

                                                   
15  Annas Salahudin, Bimbingan dan Konseling, (Bandung : Pustaka Media, 2010) hal. 13 
16 Ainur Rahim Faqih, Bimbingan konseling dalam islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 2012), 

hal. 47 
17 Hallen A, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Jakarta : Ciputat Press, 2002) hal. 17 
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bimbingan lebbih menekankan pada layanan dan pemberian informasi dengan 

cara menyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu 

keputusan, atau memberikan sesuatu sambil memberikan nasehat, atau 

mengarahkan, menuntun ke suatu tujuan.
18

 

Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan yang di berikan oleh 

seseorang, laki – laki ataupun perempuan, yang memiliki kepribadian yang 

memadai dan terlatih dengan baik kepada indivudu- individu setiap usia untuk 

membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan 

pandangan hidup nya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggung 

beban nya sendiri.
19

 

Menurut Rahman Natawijaya, menyatakan bahwa bimbingan adalah 

suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara 

berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat  memahami dirinya 

sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, 

sesuai dengan tuntutan keadaan dan lingkungan sekolah, keluarga, dan 

masyarakat, serta kehidupan umum nya. Dengan demikian dpat mengecap 

kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi 

                                                   
18 Aswadi, Iyyadah dan Takziah. Prespektif Bimbingan dan Konseling Islam,  (Surabaya : 

Dakwah digital Press, 2009) hal. 8 
19 Prayitno dan Ermaamti, Dasar – dasar Bimbingan Konseling (Jakarta : Renika Cipta, 2013) 

hal. 94 
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kehidpan masyarakat umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai 

perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.
20

 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat penulis simpulkan bahwa 

Bimabingan adalah suatu proses pemberian bantuan dari seseorang yang ahli 

kepada suatu individu untuk mencapai suatu pengembangan diri dalam 

memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya. 

Dan tuntutan lingkungan berdasrkan norma – norma yang berlaku di 

lingkungan tersebut.  

H.M. Arifin mengemukakan konseling Islami adalah segala kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang, dalam rangka memberikan bantuan kepada 

orang lain, yang mengalami kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya, 

agar supaya orang tersebut mampu mengatasi nya sendiri karena timbul 

kesadaran atau peneyrahan diri terhadap kekuasaan Tuhan YME. Sehingga 

timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat 

sekarang dan masa depannya.
21

 

Konseling merupakan suatu aktivitas penting dalam mengubah sikap 

dan perilaku individu, yang dalam prosesnya harus dilaksanakan oleh seorang 

konselor yang professional.
22

 

Hamdani Bakran Adz – Dzaky menyimpulkan berdasarkan beberapa 

pandangan ahli konseling barat bahwa konseling adalah suatu aktivitas 

                                                   
20 Samsul Munir Amin, Bimbingan Dan Konseing Islami (Jakarta : Hamzah, 2015) hal. 6 
21 Erhamwilda, Konseling Islami (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009)  hal. 95 
22 Ibid, hal. 1  
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pemberian nasehat dengan atau anjuran – anjuran dan saran – saran dalam 

bentuk pembicaraan yang komunikatif antara konselor dengan klien, yang 

mana konseling datang dari pihak klien yang disebabkan karena 

ketidaktahuan, sehingga ia meminta pertolongan kepada konselor.agar dapat 

memeberikan bimbingan dengan metode – metode psikologis.
23

 

Rogers mengartikan Konseling adalah suatu hubungan yang 

membantu dimana salah satu pihak (konselor) bertujuan meningkatkan 

kemampuan dan fungsi mental pihak lain (klien), agar dapat menghadapi 

persoalaan / konflik yang di hadapi dengan lebih baik.
24

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

Konseling adalah suatu proses penyelesaian masalah antara konselor dan klien 

dengan menggunakan berbagai metode dalam pencapaian perubahan tingkah 

laku, kognitif, dan afektif. Namun, seorang konselor dalam menangani klien 

nya haruslah meningkatkan kebutuhan klien di atas kebutuhannya sendiri. 

Sebagai pihak yang dibantu, klien memiliki hak  pelayanan yang baik dari 

konselor dan memenuhi kebutuhan klien adalah salah satu bentuk pelayanan 

yang diberikan oleh konselor. 

 

 

 

                                                   
23 Ibid, hal. 96 
24 Namora Lumongga Lubis,  Memahami dasar – dasar Konseling, (Jakarta: Kencana, 2011) 

hal. 2 
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2. Tujuan Bimbingan Konseling Islam 

Sebelum membahas Bimbingan Konseling Islam dan penyimpangan 

perilaku anak, terlabih dahulu peneliti memaparkan mengenai tujuan dari 

Bimbingan dan Konseling Islam itu sendiri. Tujuan Bimbingan dan Konseling 

Islam secara umum adalah agar individu menjadi muslim yang bahagia dunia 

dan akhirat untung mencapai tujuan tersebut dalam konseling perlu di bangun 

kemandirian individu sebagai pribadi muslim.
25

 Tujuan tersebut dapat dirinci 

berdasarkan dari masalah-masalah yang tujuan tersebut di hadapi klien. 

Klimboliz, mengklasifikan tujuan konseling menjadi tiga macam, yaitu: 

a. Mengubah Perilaku yang Salah Penyesuaian 

Konseling di selenggarakan untun membantu klien mengenali 

prilakunya yang Salah dalam Penyesuaian. 

b. Belajar Membuat Keputusan 

Membuat keputusan bagi klien melalui proses belajar yaitu mulai 

belajar mengidentifikasi alternatif, memiliki alternatif, menerapkan 

alternatif, serta memprediksi berbagai konsekuensi dari keputusannya. 

c. Mencegah Munculnya Masalah 

Konseling di selenggarakan bukan hanya mencegah agar tidak 

mengalami hambatan di kemudian hari, tetapi juga mencegah agar 

masalah yang di hadapi itu secepatnya di selesaikan dan tidak 

                                                   
25 Erhamwilda, Konseling Islami (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009)  hal. 119 
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menimbulkan gangguan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 

sebagai berikut:
26 

                     

                     

    

Artinya: “tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya 

kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka 

secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, 

Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang 

membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau 

Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan 

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 

 

Dapat di ambil kesimpulan dalam surat tersebut adalah mengurus 

urusan anak yatim secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli 

mereka maka mereka adalah saudaramu. 

Setelah kita mengetahui tujuan konseling dan penerapan Q.S Al-

Baqarah 220, maka dapat penulis simpulkan bahwa tujuan dari bimbingan 

konseling adalah membantu anak yatim memiliki keterampilan personal 

dan pribadi yang mampu melakukan regulasi diri, control diri dan 

beradaptasi diri dengan lingkungannya. Agar anak dapat memiliki 

keterampilan dan pribadi tersebut maka konselor harus bias di anggap 

                                                   
26 Kitab Suci Al-Qur‟an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahan 

30 juz (Solo: Qomari Prima Publizer, 2007), hal. 42 
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sebagai orang tua mereka, dengan cara memberikan kasih sayang, 

memberikan kesejahteraan pendidikan sekolah, memikirkan masa depan 

mereka, dan menjadi tempat konsultasi atau curahan hati mereka. 

3. Konselor 

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. 

Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan tahnik konseling secra luas, 

konselor dalam menjalankan perannya ertindak sebagai fasilitator bagi klien. 

Selain itu, konselor juga bertindak sebgai penasehat, guru, konsultan, yang 

mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan memahami masalah 

yang di hadapi nya.
27

 Maka tidak lah berlebihan bila dikatakan bahwa 

konselor adalah  tenaga professional yang sangat berarti bagi klien. Berikut ini 

di uraikan secara rinci karakteristik seorang konselor yang diharapkan bisa 

melaksanakan konseling secara islami adalah
28

 : 

a. Seorang yang sudah mendalami dan mendaptkan keahlian khusus 

dalam bidang bimbingan konseling dan atau pendidikan profesi 

konselor. 

b. Seorang yang punya pemahaman ajaran agama yang cukup 

memadai dan hidupnya sendiri ditandai dengan ketundukan akan 

ajaran agama islam. Ia adalah orang terus – menerus secara 

istiqomah menjalankan rukun iman dan rukun islam. 

                                                   
27 Namora Lumongga Lubis,  Memahami dasar – dasar Konseling, (Jakarta: Kencana, 2011) 

hal. 22 
28 Erhamwilda, Konseling Islami (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009)  hal. 115-116 
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c. Seorang yang cara hidupnya layak di teladani, karena konselor 

harus sekaligus berfungsi sebagai model. 

d. Seorang yang punya keinginan kuat dan iklas untuk membantu 

orang lain agar bisa berprilaku sesuai petunjuk Al-Qur‟an dan 

Hadits. 

e. Seorang yang bisa memegang rahasia orang lain atau mampu 

menjaga aib orang lain. 

f. Seorang yang terus – menerus berusaha menambah ilmu 

agamanya. 

4. Metode dan Tehnik Bimbingan Konseling Islam 

 Ada dua metode dan teknik dalam bimbingan dan konseling islam
29

 

1. Metode langsung: metode komunikasi langsung (bertatap muka) dengan 

orang yang di bimbing (klien) metode ini antara lain:  

1) Metode Individual  

a) Percakapan peribadi yakni pembimbing melakukan dialog 

langsung tatap muka dengan pihak yang di bimbing. 

b) Kunjungan ke rumah (home visit) yaitu pembimbing mengadakan 

dialog dengan kliennya tetapi di laksanakan di rumah klien 

sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan 

lingkungannya. 

                                                   
29  Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling, (Jakarta: RINEKA CIPTA 2013) Hal, 194 
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c) Kunjungan observasi kerja yaitu pembimbing atau konseling 

jabatan melakukan percakapan individu sekaligus mengamati kerja 

klien dan lingkungan. 

2) Metode Kelompok  

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam 

kelompok dapat di lakukan dengan tehnik berikut ini:  

1) Diskusi kelompok yaitu pembimbing melaksanakan bimbingan 

dengan cara mengadakan diskusi kelompok klien yang mempunyai 

masalah yang sama. 

2) Karya wisata yaitu bimbingan kelompok yang di lakukan secara 

langsung dengan menggunakan ajang karya wisata sebagai 

forumnya. 

3) Sosiodrama yaitu bimbingan konseling yang dilakukan dengan 

cara bermain peran untuk mencegah timbulnya maslah sosial. 

4) Psikodrama yakni bimbingan konseling yang di lakukan dengan 

bermain peran untuk mencegah timbulnya maslah psikis. 

5) Group teaching yaitu pemberian materi, bimbingan konseling 

tertentu atau ceramah pada kelompok yang telah di siapkan 

 

 

3) Metode tidak langsung 
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 Adalah metode konseling yang di lakukan melalui media 

media komunikasi massa. Hal ini dapat di lakukan melalui dengan 

cara individual atau kelompok. 

a) Metode individual yaitu 

1) Melalui surat menyurat 

2) Melalui telepon dan sebagainya 

b) Metode kelompok atau masal yaitu: 

1) Melalui papan bimbingan 

2) Melalui surat kabar atau majalah 

3) Melalui brosur 

4) Melalui radio 

5) Melalui televise 

Metode dan tehnik yang di gunakan tergantung pada
30

: 

1) Masalah atau problem yang sedang di hadapi 

2) Tujuan penggarapan masalah 

3) Keadaan yang di bimbing  atau klien 

4) Kemampuan pembimbing atau konselor mempergunakan 

metode atau tehnik 

5) Sarana dan prasarana yang tersedia 

6) Kondisi dan situasi lingkungan sekitar 

                                                   
30 Ridwan, Bimbingan Konseling di Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004), hal. 154-

159 
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7) Organisasi dan admisnistrasi bimbingan dan konseling 

 

5. Upaya-Upaya Bimbingan Koseling Islam Dalam Mengatasi 

Penyimpangan Prilaku Anak 

 Penyimpangan perilaku panti asuhan dapat dirubah dengan berbagai 

treatment: 

a. Membuat Struktur Organisasi Untuk Mengontrol Kegiatan 

Struktur organisasi dalam mempengarui perilaku individu atau 

kelompok-kelompok yang terdapat dalam sebuah organisasi.Pentingnya 

struktur sebagai sumber pengaruh sudah di akui secara umum sehingga 

beberapa ahli menguraikan konsepnya dalam kalimat sebagai berikut: 

“struktur organisasi untuk keperluan kita akan kita definisikan secara luas 

sebagai ciri organisasi yang berfungsi untuk mengendalikan atau 

membedakan semua bagiannya”.
31

 

Dari pengertian di atas, peneliti menyimpilkan bahwa struktur organisasi 

adalah bentuk tatanan dalam organisasi yang berfunsi untuk membedakan 

bagian kerja. 

 

 

 

b. Membuat Tata Tertib Yang Sudah Di Sepakati Bersama 

                                                   
31 Gibson, Organisasi, (Jakarta: Erlangga 1994), hal. 7 
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Tata tertib adalah tatanan atau susunan peraturan yang harus di 

taati dan di laksanakan.
32

 

Amir daiem indrakusuma mengatakan tata tertib adalah sederatan 

peraturan-peraturan yang harus di taati dalam suatu situasi atau dalam 

suatu tata kehidupan tertentu.
33

 

c. Membuat Komitmen Dan Hukuman Bagi Yang Melanggar. 

Komitmen adalah kesatuan janji yang di sepakati .peneliti dapat 

menarik kesimpulan, suatu janji yang sudah di sepakati bersama, apabila  

di langgar akan mendapatkan sangsi.
34

 

 

B PENGERTIAN ANAK 

A. Anak Menurut Pandangan Islam 

Al imam Al-Ghazali berkata di dalam Al-Ihya‟ anak adalah amanat bagi 

orang tua nya. Hatinya yang suci adalah permata tak terniali harga nya, masih 

murni dan belum terbentuk. Dia bisa menerima bentuk apapun yang diinginkn dan 

corak manapun yang diinginkan. Jika dia di biasakan dengan kebaikan, dan di 

ajarinya tentu dia akan tumbuh pada kebaikan. Dan menjadi orang yang bahagia di 

dunia dan di akhirat. Jika dia di abaikan di biarkan seperti layaknya hewan, maka 

                                                   
32 Meity Taqdil Qodratillah, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, hal.563 
33 Amin Daiem Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 

hal. 140 
34 Pius A Partanto, Kamus Ilmiah Populer, hal. 357 
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dia akan menderita dan rusak. Biasanya juga ada di pundak oreang yang 

bertanggung jawab mengurusinya.
35

 

  Anak adalah sosok yang lemah yang membutuhkan perlindungan dari 

orang dewasa di sekitarnya, baik orang tua, kerabat, sekolah, lingkungan, hingga 

pemerintah.
36

 

  Anak adalah amanah dari Allah SWT. Tidak semua orang dapat 

anugrah tersebut, kecuali hanya orang- orang yang di kehendakinya. Amanah 

tersebut harus di perilihara secara baik, dan terus menerus dengan memberinya 

pendidikan yang baik dan benar.
37

 

 

B. Anak Menurut Pandangan  Hukum 

Pengertian Anak dapat dilihat dari berbagai peraturan hukum di 

indonesia diantaranya yaitu: 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa 

anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Pasal 34 Undang-Undang 

Dasar 1945 mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status 

anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan 

anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari 

                                                   
35 Haya Binti Mubarok Al-Barik, Op. Cit, hal.247  
36 Ayu Agus Heriyanti, Cara Rasululllah SAW mendidik anak. (Jakarta : PT. Elex Media, 

2013) hal.185  

 
37 NurHasanah Namin, kesalahan fatal keluarga islami mendidik anak. (Parenting Book 

Islam), (Jakarta : Niaga Swadaya, 2016) hal. 59 
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sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk 

mencapai kesejahteraan anak. 

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak bahwa pengertian dari anak adalah seseorang 

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 

menikah. 

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

Menurut   Pasal   1   Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   1995  

inimengklasifikasikan anak ke dalam pengertian : 

1) Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. 

2) Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengertian 

diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
38

 

Berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di 

atas makadapat diketahui bahwa belum ada persamaan hukum yang 

merumuskan ataumenentukan pengertian anak.Menurut, Kartini Kartono 

menyebutkan bahwa” Anak adalah mereka yang berusia antara 13-19 

                                                   
38

Soesesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor:Penerbit Politea,1991) hal 2 
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tahun yaitu merupakan masa penghubungatau masa peralihan antara masa 

kanak-kanak dengan masa dewasa”.
39

 

Secara umum dapat dapat dirumuskan bahwa seorang anak, baik itu 

anak laki-laki maupun anak yang berusia antara 10 – 14 tahun. 

 

C. PENYIMPANGAN PERILAKU 

1. Pengertian Penyimpangan Perilaku 

Untuk mendapatkan pengertian yang menyeluruh mengenai perilaku 

menyimpang, maka kami paparkan beberapa pendapat para ahli, diantaranya : 

Menutut kartini kartono menyatakan bahwa penyimpangan atau 

deviasi diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi central 

atau ciri-ciri karakteristik rata-rata rakyat kebanyakan atau populasi.
40

 

Menurut Drs. Safari Imam Asy‟ary dalam bukunya patologi sosial 

menyatakan bahawa penyimpangan adalah tingkah laku yang myimpang dari 

kecenderungan umum ciri karakteristik rata-rata masyarakat kebnyakan.
41

 

Dari beberapa pendapat di atas bahwa yang di maksud penyimpangan 

perilaku adalah tingkah laku yang tidak sesuai norma-norma yang ada di 

lingkungannya. Penyimpangan perilaku banyak bentuk nya, muali dari hal 

yang sepele hingga merugikan diri nya sendiri dan orang lain. 

                                                   
39

Kartini Kartono, Psikologi Wanita, (Jakarta:  CV. Mandar Maju, 1992),  hal.22 
40 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: Rajawali, 1988), hal. 10-11 
41 Saprari Imam Asy‟ari, Patologi Sosial, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal 57 
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Dalam pembahasan skripsi ini yang akan di fokuskan adalah 

penyimpangan perilaku pada Anak asuh yang memiliki kebiasaan mencuri. 

Dimana perilaku tersebut tidak dapat di terima di lingkungnnya dan juga 

bertentangan dengan norma-norma yang ada. Karena mempunyai kebiasaan 

mencuri tersebut. 

 

2. Ciri-Ciri Tingkah Laku Yang Menyimpang 

Ciri-ciri tangkah laku yang menyimpang dapat di bedakan sebgai berikut : 

a. Aspek lahiriah, yang bisa kita amati dengan jelas. Aspek ini di bagi dalam 

dua kelompok yaitu : 

1) Devinisi lahiriah yang verbal 

Dalam bentuk: kata-kata maki-makian, kata kotor, tidak 

senonoh, dan cabul, sumpah serapah, dielek-dialek dalam dunia politik 

dan dunia kriminal, ungkapan-ungkapan sandi. 

2) Deviasi lahiraiah yang non verbal 

 Semua tingkah laku yang nyata atau terlihat dari tingkah laku 

setiap hari. 

b. Aspek-aspek simbolis yang tersembunyi 
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Khususnya mencakup sikap-sikap hidup, emosi-emosi, sentimen-

sentimen, dan motifasi-motifasi yang mengembangkan tingkah laku yang 

menyimpang.
42

 

Dari devinisi di tas maka dapat di ambil pengertian bahwa ciri 

tingkah laku yang menyimpang adalah adanya sikap yang mengarah pada 

hal-hal yag tidak pantas, dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada 

di lingkungan. 

3. Bentuk-bentuk penyimpangan perilaku 

Masyarakat mengenal bentuk-bentuk penyimpangan yang terdiri atas 

bentuk-bentuk penyimpangan individual (individual deviation), 

penyimpangan kelompok (group deviation), dan penyimpangan gabungan dari 

keduannya (mixture of both deviation). Terkadang pula ada yang 

menambahkan dengan penyimpangan primer (primary deviation) dan 

penyimpangan sekuder (secondary deviation). 

a. Penyimpangan individual (individual deviation) 

Penyimpangan ini biasanya di lakukan oleh orang yang telh 

mengabaikan dan menolak norma-norma yang berlaku dalam kehidupan 

masyarakat.Orang seperti itu bisanya memiliki kelainan atau mempunyai 

penyakit mental sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya. 

Penyimpangan yang bersifat individual sesuai dengan kadar 

penyimpangan penyimpangannya di bedakan atas : 

                                                   
42 Kartini Kartono, Patologi Sosial, hal 15-16 
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1) Pembandel: yaitu penyimpangan karena tidak patuh pada nasihat 

orang tua agar merubah pendiriannya yang kurang baik. 

2) Pembangkang: yaitu penyimpangan karena tidak taat pada peringatan 

orang-orang. 

3) Pelanggar: yaitu penyimpangan karena melanggar norma-norma 

umum yang berlaku. Misalnya orang yang melanggar rambu-rambu 

lalu lintas pada saat di jalan raya. 

4) Perusuh atau penjahat: yaitu penyimpangan karena mengabaikan 

norma-norma umum sehingga menimbulkan kerugian harta benda atau 

jiwa di lingkungnnya. Misalnya pencuri, penjambret, penodong, dan 

lain-lain. 

5) Munafik: yaitu penyimpangan karena tidak menepati janji, berkata 

bohong, berhianat, dan berlagak membela. 

b. Penyimpangan kelompok (Group deviation) 

Penyimpangan ini dilakukan oleh sekelompok pada norma 

kelompoknya, namun bertentangan dengan norma masyarakat yang 

berlaku. Penyimpangan ini terjadi dalam subkebudayaan menyimpang 

yang umumnya telah di miliki norma, nilai, sikap, dan tradisi sendiri, 

sehingga cenderung untuk menolak norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat yang lebih luas. 

c. Penyimpangan campuran (Mixture Of Both Deviation) 
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Sebagian anak yang putus sekolah (penyimpangan individual) dan 

pengangguran yang frustasi (penyimpangan individual), biasanya merasa 

tersisih dari pergaulan dari kehidupan masyarakat.Mereka sering berfikir 

seperti anak orang berkecukupan, yang akhirnya menempuh jalan pintas 

untuk hidup enak. Di bawah pimpinan seorang tokoh yang terpilih karena 

kenekatan dan kebrutalannya mereka berkelompok dalam „organisasi 

rahasia‟ (penyimpangan kelompok) dengan memiliki norma yang mereka 

buat sendiri. Pada dasarnya norma yang mereka buat beretentangan 

dengan norma yang berlaku umum di masyarakat. 

d. Penyimpangan Primer (Primary Deviation) 

Penyimpangan ini di lakukan oleh sesorang dimana hanya bersifat 

temporer atau sementara dan berulang-ulang. Individu yang melakukan 

penyimpangan ini masih dapat diterima oleh masyarakat karena hidupnya 

tidak di dominasi oleh pola prilaku menyimpang tersebut dn di lain 

kesempatan tidak akan melalukannya lagi. 

e. Penyimpangan Sekunder (Secondary Deviation) 

Penyimpangan ini di lakukan oleh sesorang secara terus menerus, 

sehingga akibatnya pun cukup parah serta menggangu orang lain. Dalam 

penyimpangan ini, seseorang secara khas memperlihatkan perilaku 

menyimpang yang secara umum mengenal sebagai seorang yang 

menyimpang.Masyrakat tidak dapat menerima dan tidak menghendaki 

individu semacam itu hidup bersama masyarakat mereka. 
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Dari uraian tentang bentuk-bentuk penyimpangan perilaku di atas, 

perilaku anak-anak ini termasuk dalam penyimpangan individual dan kelompok. 

Dimana bentuk-bentuk penyimpangan ini dilakukan oleh orang yang melanggar 

norma-norma secara individu, adakalanya penyimpangan tersebut dilakukan 

secara berkelompok.
43

 

 

4. Sebab - Sebab Penyimpagan Perilaku 

Perilaku menyimpang itu dapat muncul dari dalam diri seorang (pribadi) 

atau dari lingkungan yang mempengaruhi, yang mana keadaan tersebut dapat di 

terima ooleh individu dan lingkungan maka akan terjadi peri laku yang baik. Dan 

sebaliknya, apabila individu dan lingkungannya tidak dapat menerima perilaku 

tersebut maka akan terjadi tingkah laku yang salah atau penyimpagan perilaku. 

Penyebab tingkah laku yang menyimpang adalah : 

a. Deviasi Individual 

Deviasi individu ini merupakan gejala personal yang di sebabkan oleh 

timbulnya ciri-ciri yang khas unik dari individu itu sendiri.Kelainan psikis 

tertentu yang di bawa sejak lahir (yang di sebabkan oleh penyakit dan 

kecelakaan).Jika tidak ada kelainan dari segi biologis maka penyimpangan 

tersebut dapat di sebabkan karena pengaruh lingkungan yang dapat merusak 

kualitas psikofisik individu. 

                                                   
43 http//id.wikipedia.org/wiki/perilaku_penyimpangan 
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Anak yang di katakana kelompok deviasi individual ini adalah: anak 

yang fanatisi individu yang mengalami gangguan mental. Pribadi –pribadi 

tersebut cenderung mengalami penyimpangan.
44

 

Dalam kasus penyimpangan perilsku di psnti asuhan ini adalah 

seorang anak yang mengalami kelainan sejak kecil belum di bawa ke yayasan 

ini yang kemudian di rangsang oleh lingkungan oleh panti asuhan dengan 

banyak norma-norma yang harus mereka lakukan. 

b. Deviasi Situasional 

Deviasi jenis ini di sebabkan oleh pengaruh dari luar individu 

(lingkungan).Yang mana peribadi tersebut menjadi bagian integral dari 

padanya.Situasi tadi memberi pengaruh yang sangat memaksa, sehingga 

individu harus melanggar norma-norma umum.
45

 

Dalam kasus penyimpangan perilaku di panti asuhan ini adalah anak 

yang baik yang selalu menaati peraturan umum akan dapat menyimpang 

apabila ada paksaan atau dorogan dari lingkungan teman yang tidak baik. 

c. Deviasi Sistematik 

Deviasi ini adalah perbuatan yang menyimpang dari norma umum 

kemudian di benarkan oleh semua anggota kelompok dengan pola yang 

menyimpang.
46

 

                                                   
44Kartini Kartono, Patologi Sosial, hal. 18 
45Ibid,  hal. 19 
46Ibid,  hal. 24 
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Dalam kasus penyimpangan perilaku di panti asuhan ini adalah 

seorang anak yang melakukan penyimpangan perilaku, kemudian kelompok 

lain yang membenarkan penimpangan tersebut karena beberapa faktor yaitu 

ketakutan dan solidaritas dari setiap kelompok. 

Dari berbagai penyebab terjadinya penyimpangan perilaku di atas, 

maka yang di maksud dalam pembahasan skripsi ini adalah perilaku anak 

yatim yang berada di panti asuhan Edina Aisyah Bandar lampung, yang mana 

perilaku menyimpang seperti yang tidak disiplin/ tidak solat berjama‟ah, 

berbohong, memakai barang tanpa izin/ ghasap, dan mencuri. Perilaku 

tersebut menjadi hal yang biasa di lakukan di panti asuhan.Padahal perilaku 

ini tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Norma-norma yang ada di 

masyarakat, memiliki kekuatan memikat yang berbeda-beda karena setiap 

tingkatan merujuk kepada kekuatan memaksa yang lebih besar supaya 

menaati norma. Ada norma yang lemah, ada yang sedang, dan dampai yang 

terkuat. Untuk dapat membedakan kekuatan norma-norma tersebut, secara 

sosiologis di kenal adanya empat pengertian yaitu:  

1) Cara (ustage) 

Lebih menonjol dalam hubungan indiviu dalam masyarakat. Satu 

penyimpangan tidak akan mengakibatkan satu hukuman yang berat akan 

tetapi hanya menadapat celaan dari individu lain. 

2) Kebiasaan (folk ways) 
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Mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar dari pada cara. 

kebiasan ini di artikan sebagai kegiatan yang di ulang-ulang dalam bentuk 

yang sama. Kebiasaan tersebut tidak di anggap tidak semata-mata di 

anggap sebagai cara perilaku saja. Akan tetapi bahkan di terima sebagai 

norma-norma pengatur.Maka di sebut kebiasaan tadi sebagai tata 

kelakuan. 

3) Tata kelakuan (mores) 

Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok 

manusia yang di lakukan sebagai alat pengawas, secara sadar atau tidak 

sadar oleh masyarakat oleh anggota-anggota. Tata kelakuan, di satu pihak 

memaksaakan satu perbuatan dan di lain pihak melarangnnya, sehingga 

secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat menyesuaikan 

perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. 

4) Adat istiadat (custom) 

Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola 

perilaku masyarakat, dapat meningkat kekuatan kengikatnya menjadi adat 

istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istidatat akan 

menderita, sangsi yang keras yang kadang-kadang secara tidak langsung 

di perlakukan. Biasanya orang yang melakukan pelangggaran adat istiadat 

di keluarkan dari masyarakat.
47

 

                                                   
47Soerjono soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Wali Pers, 1990), hal. 220-

223 
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5. Penyimpangan Perilaku Anak Menurut Konsep Islam 

Sebagai mana kita ketahui, bahwa setiap manusia itu mempunyai 

kewajiban, karena manusia hidup di dunia ini tidak hidup sendiri melainkan 

hidup bermasyrakat yang antara masyarakat lainnya saling membutuhkan. 

 Demikian pula dari lingkungan Panti Asuhan, yang mana setiap 

anaknya memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Dalam lingkungan 

Panti Asuhan anak-anak yang mengalami disfungsi keluaga. Suatu lingkungan 

atau masyarakat yang mempunyai norma atau aturan yang harus mereka 

patuhi, seperti halnya anak-anak di panti asuhan ini juga memiliki aturan atau 

norma, apabila tidak mematuhi norma-norma tersebut, maka anak tersebut 

telah melakukan penyimpangan perilaku. 

Agama Islam sangat membenci tingkah laku atau perbuatan 

menyimpang. Penyimpangan perilaku yang terjadi di panti asuhan tersebut 

adalah kebiasaan mencuri.Mencuri berarti mengambil milik orang lain tanpa 

izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.
48

 

  

 

                                                   
48 Mohammad Ali dan Mohammad Ansori, Psikologi Remaja dan Perkembangan Peserta 

Didik, (Jakarta: Bumi Aksara 2006), hal. 10 



 

 

BAB III 

PANTI ASUHAN EDINA AISYAH BANDAR LAMPUNG 

DALAM MENGATASI PENYIMPANGAN PERILAKU ANAK MELALUI 

BKI 
 

 

 

A. Profil Panti Asuhan Edina Aisyah Bandar Lampung 

1. Sejarah singakat Berdirinya Panti Asuhan Edina Aisyah Bandar Lampung 

Panti Asuhan Edina Aisyah Bandar Lampung secara resmi berdiri 

pada tahun 2005 No.1 dihadapan Notaris Sukarno, S.H. Panti Asuhan Edina 

Aisyah adalah salah satu lembaga sosial yang bidang garapannya meliputi : 

penyantunan, pendidikan, pemeliharaan anak yatim, piatu, dan duafa. Panti 

Asuhan Edina Aisyah adalah lembaga sosial keagamaan yang bertempat di jl. 

Rya cudu Gg. Jambu No.3 Way Dadi Sukarame  Bandar Lampung. 

2. Visi dan Misi Panti Asuhan Edina Aisyah Bandar Lampung 

Adapun visi dan misi yang di milki panti asuhan edina aisyag bandar 

lampung sebagai berikut :  

a. Visi 

Membangkitkan kepedulian dan menumbuhkan kepekaan 

sosial terhadap sesama, khususnya kepada anak-anak yatim 

piatu/yatim/piatu dan duafa sehingga terwujud insan yang mulia yang 

bertaqwa berilmu, beraqkhlakuh karimah dan mandiri. 

b. Misi 
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Memberikan pendidikan dan bekal keterampilan kepada anak-

anak yatim piatu/yatim/piatu dan duafa agar menjadi insan yang 

berguna dan berahlak mulia.
1
 

 

3. Struktur Panti Asuhan Edina Aisyah Bandar Lampun 

Adapun struktur yang dimiliki Panti Asuhan Edina Aisyah Bandar 

Lampung Sebagai Berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                   
1 Data Wawancara Dengan Pengurus Panti Asuhan Edina Aisyah, 20 mei 2017 

 

KETUA : 

 

Hi. Salahudin Atiun, SE 

SEKERTARIS : 
 

AbduRahman 

BENDAHARA : 

 

Edina Aisyah 

 
 

BIDANG PENDIDIKAN : 

 

Septi Aisrami 

BIDANG HUMAS : 

 

M. Zeckary 
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4. Program Kerja Panti Asuhan Edina Aisyah Bandar Lampung 

Adapun program kerja yang dimiliki Panti Asuhan Edina Aisyah 

Bandar Lampung Sebagai Berikut: 

a. Program Pokok merupakan program rutin dan keseharian 

dilaksanakan di panti asuhan Edina aisyah. Meliputi: sholat 

malam berjama’ah, sholat wajib berjama’ah, istighosah, 

mengaji, dan belajar. 

b. Pendidikan dan pengasuhan mengupayakan pendidikan yang 

layak bagi anak asuh sebagai langkah antisipasi dalam 

menghadapi tantangan dunia global yang semakin kompetitif. 

Membekali anak dengan wawasan Islam yang kokoh agar 

terhindar dari ancaman degradasi moral, rendah akhlak, dan 

krisis identitas. Mengasuh dan menampung anak yang terdiri 

dari anak yatim piatu dan dhuafa’. Mereka di  Asuh dengan  

segala  permasalahan  yang  harus kami  tangani, mulai dari 

biaya keseharian, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain 

lain.  

BIDANG EKONOMI : 

 

M. Ikhsan Utama S, KOM 
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c.  Program sekunder adalah program esedintal yang dilaksanakan 

sebagai pendukung program pokok. seperti: penyantunan para 

donator dan pengajian donator.
2
 

 

5. Sarana dan Prasarana 

Adapun sarana dan prasarana dan gambaran lokasi Panti Asuhan Edina 

Aisyah  diantaranya:
3
 

a. Fasilitas Panti 

Panti Asuhan Edina Aisyah Bandar Lampung memiliki luas tanah 

sekitar 750 m2 dengan jumlah kamar 12 unit, 1 dapur, 1 ruang makan, 1 

ruang belajar, 1 ruang tamu, dan 1 musola.
4
 

b. Lingkungan Panti 

Panti Asuhan Edina Aisyah terletak diperumahan yang mayoritas 

Muslim. Masyarakat di sekitar sangat welcome dengan keberadaan Panti 

Auhan ini, dan ada sebagian warga kurang mampu yang menitipkan anak 

di Panti Asuhan tersebut. Di dalam lingkungan Panti Asuhan Terdapat, 

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan DASA (Dana Sosial), serta 

masjid.Sehingga anak yatim dapat mengikuti kegiatan keseharian 

religious seperti melakukan sholat berjama’ah dan mengaji. 

 

 

                                                   
2 Data Panti Asuhan Edina Aisyah, 20 mei 2017 
3 Hasil Observasi Dan Wawancara Di Panti Asuhan Edina Aisyah, 20 mei 2017 
4 Data Wawancara Dengan Pengurus Panti Asuhan Edina Aisyah, tanggal 20 mei 2017 
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c. Keamanan 

Keamanan di Panti Asuhan Edina Aisyah relatif aman yang dijaga 

selama 24 jam oleh enam petugas keamanan, di mana terdiri dari tiga 

perempuan dan tiga laki-laki. Yang mempunyai tugas berbeda yakni ada 

yang bagian membangunkan setiap waktu sholat, dan bagian absensi. 

d. Sumber Dana 

1) Dana pribadi pemilik panti 

2) Santunan para donator 

3) Bantuan dari masyarakat dan pemerintah 

 

6. Profil Anak Asuh Panti Asuhan Edina Aisyah Bandar Lampung 

Adapun profil anak-anak yang mengikuti proses konseling adalah: 

a. Nama : rudy alamsyah 

TTL : padang cermin, 12 agustus 2003 

Umur : 14 tahun 

Agama : islam 

Pendidikan : SMP 

1) Latar Belakang Anak 

Rudy merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, semenjak kecil 

ia sudah di tinggal pergi oleh ibunya (wafat) di karenakan sakit paru-

paru. Saat itu usianya masih 5 tahun. 

Semenjak ibunya meninggal ia di asuh oleh bapaknya sampai 

lulus SD, lalu setelah lulus sd rudy di titipkan di panti asuhan edina 
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aisyah untuk di sekolahkan di karnakan ayahnya akan merantau untuk 

mencari kerja sedangkan kakak-kakaknya bekerja di rumah. 

2) Latar Belakang Ekonomi Anak 

Keluarga rudy dapat di katakan sebagai keluarga yang kurang 

mampu, bapak rudy hanya bekerja sebagai buruh serabutan sedangkan 

kakak-kakaknya hanya bekerja sebagai kuli bangunan.
5
 

 

b. Nama : marwan 

TTL : tanjung bintang, 24 April 2004 

Umur : 13 tahun 

Agama : Islam 

Pendidikan: SMP 

1) Latar belakang anak 

  Marwan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dia masih 

mempunyai seorang adik yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar 

(SD). 

2) Latar belakang ekonomi 

  Jika di lihat dari segi ekonomi keluarga klien bisa di katakan 

keluarga yang kurang mampu di karenakan ayah marwan hanya bekerja 

sebagai buruh tani, dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan 

ayah marwan hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari sehingga 

                                                   
5 Hasil wawancara denga klien, 22 mei 2017 
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marwan di titipkan di panti asuhan guna mendapat pendidikan yang 

lebih baik. 
6
 

 

c. Nama : bagus setiawan  

TTD : pesawaran, 02 februari 2003 

Usia : 14 tahun 

Agama : Islam 

Pendidikan : SMP 

1) Latar belakang klien 

  Klien adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Kelurga bagus 

merupakan keluarga nelayan, setiap hari ayahnya bekerja di laut 

mencari ikan, sedangkan kakaknya berdiam diri di rumah, kakak yang 

pertama sudah menikah dan sudah tidak tinggal satu rumah bersama 

keluarga bagus. 

2) Latar belakang ekonomi klien 

  Keluarga bagus dapat di katakan sebagai keluarga yang 

sederhana dengan pekerjaan ayahnya sebagai nelayan hanya cukup 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga bagus sehari-hari, sementara 

bagus di santrikan di panti asuhan edina aisyah guna mendapatkan 

pendidikan yang lebih baik.
7
 

 

                                                   
6 Hasil wawancara dengan klien, 22 mei 2017 
7 Hasil wawancara dengan klien, 22 mei 2017 
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d. Nama : Ani Milan Kurniawati 

TTD : Talang Padang, 29 Desember 2004 

Usia :13 Tahun 

Agama : Islam 

Pendidikan : SMP 

1) Latar belakang klien 

 Klien berasal dari keluarga yang sederhana, klien adalah anak 

pertama dari tiga bersaudara dan adik-adiknya masih sekolah, klien 

adalah anak perempuan satu-satunya, ayah nya bekerja bekerja 

sebagai pedagang. 

2) Latar belakang ekonomi 

 Dilihat dari sisi ekonomi, klien termasuk kedalam ekonomi 

menengah kebawah dengan profesi ayah sebagai pedagang yang 

tidak tentu hasil setiap harinya tentunya sangat pas-pasan dalam 

memnuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ani.
8
 

e. Nama : Siti Kholifah 

TTD : Tanggamus, 10 Maret 2003 

Usia : 14 tahun 

Agama : Islam 

Pendidikan : SMP 

 

                                                   
8 Hasil wawancara dengan klien, 23 mei 2017 
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1) Latar Belakang Klien 

 Siti merupakan Anak tunggal dari pasangan bapak Suswoyo 

dan ibu Sumiati. Siti merupakan anak yatim piatu ayah dan ibu situ 

meninggal sewaktu siti berusia 5 tahun akibat kecelakaan sepeda 

motor. Sekarang siti tinggal bersama neneknya lalu neneknya 

menitipkan siti kepanti asuhan edina aisyah guna mendapat 

pendidikan yang lebih baik. 

2) Latar Belakang Ekonomi 

 Dengan bekerja sebagai buruh tani nenek siti bepenghasilan 

yang hanya cukup untuk membiayai kebutuhan nenek siti sehari-hari, 

kakek siti sudah lama meninggal, semenjak ayah dan ibu siti 

meninggal otomatis nenek sitilah yang membiayai kebutuhan siti.
9
 

 

B. Bimbingan Koseling Islam dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang 

1. Konselor 

a. Deskrisi Tentang Konselor 

Konselor adalan idividu yang memilki keahlian individu yang 

memilki keahlian dalam membantu menyelesaikan masalah yang di hadapi 

oleh seseorang (klien). Konselor disini hanya mengarahkan atau 

membimbing klien kearah yang lebih baik dan membantu menyelesaikan 

masalah klien atau objek yang di teliti. 

                                                   
9 Hasil wawancara degan klien, 23 mei 2017 
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1) Identitas konselor 

Nama : Edina Aisyah 

TTD : Bandar Lampung, 22 juni 1992 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

Pendidikan : S1 Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel 

Surabaya 

2) Riwayat pendidikan konselor 

SD : 

SMP : 

SMA : 

3) Pengalaman Pendidikan konselor 

  Konselo merupakan alumni Bimbingan Konseling Islam UIN 

Sunan Ampel Surabaya, Konselor juga sudah pernah melakukan 

praktek konseling di yayasan Al-madinah surabaya selama 45 hari. 

Konselor juga pernah melakukan praktikum (mikro makro 

konseling).
10

 

   

2. Materi yang Di Sajikan 

Materi yang di sajikan dalam proses konseling ini adalah berupa 

pengetahuan-pengetahuan baru tentang penyimpangan perilaku baik berupa 

                                                   
10 Hasil wawancara  dengan  konselor, 27 mei 2017 
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gejala-gejala yang di timbulkan, dan efek-efek yang akan terjadi apabila tetap 

di lakukan dan tidak segera di tangani, dengan demikian para klien dapat 

memahami dengan lebih seksama dan lebih mudah untuk membrikan 

informasi guna memudahkan proses konseling yang akan di lakukan.  

 

3. Metode yang Di Gunakan 

 Adapun metode yang di gunakan dalam proses konseling ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Metode Langsung 

 Metode langsung adalah sebuah metode komunikasi langsung 

(bertatap muka) dengan orang yang di bimbing (klien). Metode ini antara 

lain:  

1) Metode Individual  

a) Percakapan peribadi yakni pembimbing melakukan dialog 

langsung tatap muka dengan pihak yang di bimbing. 

b) Kunjungan ke rumah (home visit) yaitu pembimbing mengadakan 

dialog dengan kliennya tetapi di laksanakan di rumah klien 

sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan 

lingkungannya. 

c) Kunjungan observasi kerja yaitu pembimbing atau konseling 

jabatan melakukan percakapan individu sekaligus mengamati kerja 

klien dan lingkungan. 
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 Dalam metode individu konselor menggukan metode wawancara 

sebagai alat untuk menggali data dari klie agar lebih tepat dalam 

nenentukan kasus dan cara meyelesaikannya. 

 

2) Metode Kelompok  

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam 

kelompok dapat di lakukan dengan tehnik berikut ini:  

1) Diskusi kelompok yaitu pembimbing melaksanakan bimbingan 

dengan cara mengadakan diskusi kelompok klien yang mempunyai 

masalah yang sama. 

2) Karya wisata yaitu bimbingan kelompok yang di lakukan secara 

langsung dengan menggunakan ajang karya wisata sebagai 

forumnya. 

3) Sosiodrama yaitu bimbingan konseling yang dilakukan dengan 

cara bermain peran untuk mencegah timbulnya maslah sosial. 

4) Psikodrama yakni bimbingan konseling yang di lakukan dengan 

bermain peran untuk mencegah timbulnya maslah psikis. 

5) Group teaching yaitu pemberian materi, bimbingan konseling 

tertentu atau ceramah pada kelompok yang telah di siapkan 

 Dalam metode kelompok ini konselor menggunakan metode diskusi 

kelompok guna membentu struktur organisasi agar kegiatan klien lebih 

beragam dan positif guna mengurangi kegiatan-kegiatan menyimpang dan 

cenderung negatif. 
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4. Media yang Di Gunakan 

Adapun media yang di gunakan dalam proses konseling ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Media Wawancara 

 Media ini di gunakan dalam proses konseling inividu guna mengetahui 

apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi klien dalam melakukan 

penyimpangan perilaku. 

b. Media Poster 

 Media Poster ini berisi tentang peraturan-peraturan yang harus di 

patuhi anak-anak asuh di panti asuhan edina aisyah agar tidak melakukan 

perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan yang telah di sepakati 

bersama. 

 

C. Perubahan Perilaku Anak Asuh Panti Asuhan Edina Aisyah Bandar 

Lampung 

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Panti Asuhan Edina Aisyah 

bermula dari seorang anak yang menjadi profokator perilaku buruk. Dia sering 

mengajak teman-temannya untuk berperilaku menyimpang, tetapi 

keberadaannya di Panti tidak lama. Hal ini dikarenakan dia telah lulus SMP dan 

harus pulang ke rumah.Setelah itu, untuk mengantisipasi keberlanjutan dari 

perilaku menyimpang tersebut, maka dibentuklah peraturan-peraturan. Namun, 
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sungguh disayangkan peraturan tersebut tidak berjalan lama. Hal ini disebabkan 

oleh kurang adanya kontrol dari para ustazah. 

Selain itu, peneliti bisa mengetahui bentuk penyimpangan perilaku anak-

anak melalui sebuah forum yang di namakan “sesi curhat”. Pada forum ini, 

semua anak-anak di panti asuhan beserta konselor berkumpul untuk bercerita 

tentang keluhan-keluhan mereke, seperti: masalah pertemanan, masalah perilaku 

yang tidak di sukai dan masalah fasilitas panti. Mereka juga saling memberi 

masukan agar bisa menjalani hidup dengan lebih baik.
11

 

 

 

 

                                                   
11 Forum sesi curhat dengan konselor dan anak-anak asuh panti, 1 juni 2017 



 

 

 

BAB IV 

BIMBINGAN KONSELING ISLAM DALAM MENGATASI 

PENYIMPANGAN PERILAKU ANAK DI PANTI ASUHAN EDINA 

AISYAH BANDAR LAMPUNG 

 

A. Proses Bimbingan Konseling Islam 

Proses konseling dilakukan oleh konselor menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: membuat struktur organisasi, membuat tata tertib 

dan sanksi bagi yang melanggar. Proses konseling ini menggunakan 

konseling kelompok untuk pembuatan struktur, tata tertib dan sanksi. Selain 

itu juga menggunakan konseling individu saat menangani anak-anak yang 

mengalami permasalahan pribadi. Berikut ini langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan proses wawancara langsung 

a. Gambaran Singkat Permasalahan Konseli 

Eka adalah seorang mahasiswi semester 1 Ia mengalami permasalahan 

kurang percaya diri ketika tampil di depan kelas. Eka selalu merasa 

gemetar dan gugup ketika ia berbicara di kelas. Karena bingung 

baimana cara mengatasi permasalahan yang ia hadapi ini maka Eka 

datang kepada Konselor untuk membantunya untuk memecahkan 

masalahnya. 

Tahap awal konseling (mendefinisikan masalah klien) 

Konseli  : Selamat pagi Bu 

Konselor  : Selamat pagi ani, mari silakan duduk 

Konselor  : Wah, Ibu sangat senang sekali bertemu dengan Ani, Ani 

bagaimana kabarnya ? (attending ramah, senyum, kontak mata, dan 

badan agak membungkuk ke arah klien)  

Konseli  : tidak baik bu (diam, menyimpan perasaan tertentu, 

melihat ke bawah dan   tidak menatap konselor) 

Konselor  : Kalau Ibu boleh tau kenapa kabarnya ani tidak baik ? 
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Konseli  : Entahlah Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih 

Konselor  : Ibu memahami apa yang kamu rasakan (empati primer), 

Namun apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaan 

mu itu bisa di bicarakan bersama ? ( bertanya terbuka, perasaan) 

Konseli  : Ya bu saya pikir juga begitu (sambil memandang 

konselor, kemudian menunduk lagi) 

Konselor : Hhhmmm...Bisakah ani jelaskan ? 

Konseli :Ya Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya. 

Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah 

pribadi saya. 

Konselor  : Kalau begitu Ibu ingin mendengarkan sejauh mana 

perasaan tidak enak yang mengganggu ani? (Eksplorasi perasaan dan 

bertanya) Disini Eka bisa bercerita tentang semua yang Ani yang 

rasakan, karena semuanya akan di jaga kerahasiaannya, jadi Ani bisa 

bercerita dengan leluasa dan tenang. 

Konseli  : Begini Bu..(bingung dan ragu) “Saya merasa ada yang 

salah kepada tingkah laku saya, saya merasa perilaku saya selama ini 

salah bu. 

Konselor  : Lalu bagaimana? (eksplorasi perasaan, bertanya terbuka) 

Konseli  : Selama ini saya sering menggunakan barang teman-teman 

tanpa seizi mereka bu. 

Konselor : Bisakah Ani menjelaskan lebih jauh tentang menggunakan 

barang teman tanpa izin? (bertanaya,eksplorasi perasaan) 

Konseli  : Saya sering menggunakan barang teman-teman tanpa izin 

buk tapi belakangan ini saya jadi di jauhi oleh teman-teman setelah 

mereka tau kalo saya sering menggunakan barang mereka.  

Konselor : barang apa yang sering Ani gunakan? 

Konseli : Semacam sendal, baju, buku, pensil dan lain-lain bu. 

Konselor  : Selanjutnya apa yang eka rasakan setelah menggunakan 

barang-barang tersebut. (bertanya terbuka, eksplorasi perasaan) 
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Konseli  : Saya hanya merasa lebih pede dalam menggunakan 

barang-barang tersebut bu karena barang-barang tersebut lebih bagus 

dari barang yang saya miliki. 

Konselor  : Apakah dengan cara demikian Ani merasa senang dan 

nyaman? (bertanaya tertutup, stressing, leading-memimpin) 

Konseli  : Tidak Bu, (tertunduk diam) tetapi saya terus berpikir. 

Konselor  : Mungkin Ani berpikir kalau segala sesuatu itu harus 

sempurna dan harus bagus? ( menangkap pesan utama klien dan 

bertanya terbuka) 

Konseli  : Ya Bu, saya orangnya memang seperti itu segela 

sesuatunya harus terlihat bagus dan indah tapi apalah daya saya tidak 

memiliki cukup uang untuk memiliki barang-barang itu salah satu 

caranya saya mencuri barang-barang itu bu(tertunduk diam) 

Konselor  : Kalau begitu apakah dengan cara kamu menggunakan 

barang temanmu tanpa izin masalah selesai sampi disitu? 

(mendefinisikan masalah klien, bertanya terbuka) 

Konseli  : Ya Bu..dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari 

saya di hantui rasa bersalah dan sangat sedih karena sekarang saya juga 

mulai i jauhi teman-teman disini tapi saya ingin berubah bu. 

 

Tahap pertengahan konseling 

Konselor  : Ya bagus sekali Ani mulai menyadari perbuatan yang Ani 

lakukan itu adalah tidak benar. 

Konseli  : Ya bu, Saya sangat ingin sekali merubah sikap saya 

selama ini agar tidak merugikan saya ataupun teman-teman saya tapi 

bagaimana bu saya bingung. (berharap dan kebingungan) 

Konselor  : Bagus sekali keinginan Ani, Ibu sangat senang sekali 

mendengarnya. Lalu apakah Ani sudah mempunyai cara untuk 

mengatasi kebiasaan buruk Ani ini? 

Konseli  : Saya masih bingung Bu (diam) 

Konselor  : Apa yang membuat Ani merasa bingung ? 
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Konseli  : Saya takut jika suatu saat nanti sifat itu timbul kembali 

dan saya kembali meakukan kebiasaan itu. 

Konselor  : Apakah Ani sudah melakukan niat baik ani itu ?  

Konseli  : Rasanya belum Bu. 

Konselor  : Jika mencobanya saja Ani belum, lalu kenapa Ani bisa 

berpikiran negatif seperti itu ? 

 

Tahap Akhir konseling (tahap mengambil tindakan) 

Konseli  :  Nah itu yang saya tidak mengerti bu (bingung dan 

berpikir). Setiap saya ingin memulai berubah pasti fikiran-fikiran 

seperti itu muncul lagi dan membuat saya mengurungkan niat itu. 

Konselor  : Baiklah, apa kira-kira rencana mu sementara sebagai 

pegangan untuk tindakan selanjutnya 

Konseli  : Pertama, saya akan berjanji pada diri saya sendiri untuk 

tidak mengulangi perbuatan itu lagi, kedua saya akan berpenampilan 

sesuai dengan apa yang saya miliki bu dan tidak memaksakan apa yang 

tidak saya miliki. 

Konselor  : Bagus, Ani sudah tahu apa yang harus Ani lakukan. 

Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan mu setelah 

kita berdiskusi, atau apakah kesimpulan anda ? 

Konseli  : Saya merasa lega dan lebih tenang selelah melakukan 

konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun 

dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk 

mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. 

Konselor : setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi 

kesimpulannya adalah Pertama, Ani akan berlatih dan belajar mengakui 

kesalahan yang saya perbuat, kedua Ani akan berpenampilan sesuai 

dengan apa yang ani miliki dan tidak memaksakan apa yang tidak ani 

punyai. Apakah Ani yakin akan melakukan itu ? 

Konseli : Ya Bu saya yakin.   

Konselor  : Apakah masih ada yang akan Ani sampaikan? 

Konseli  : Tidak Bu, saya kira cukup. 
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Konselor  : Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya 

mengucapkan terima kasih atas kesediaan anda. 

Konseli  : Sama-sama Bu 

 

2. Membuat struktur organisasi 

Dalam membuat struktur organisasi, peneliti sekaligus konselor 

melakukan konseling kelompok dengan semua warga panti asuhan yaitu 

ustazah dan anak-anak di panti asuhan tersebut. 

Peneliti sekaligus konselor melakukan wawancara kepada semua 

warga panti asuhan, dan inilah hasil wawancara peneliti kepada ustazah 

dan anak-anak panti asuhan. Berikut hasil wawancaranya: 

Konselor mengumpulkan ustazah dan anak-anak panti di ruangan 

depan TV. Saat konselor membuka rapat koordinasi semua anak-anak 

terdiam dan terlihat fokus.Kemudian konselor bertanya masalah 

penyimpangan perilaku.Beberapa anak nampak tegang karena mungkin 

itu sudah bagian dari perilaku mereka.Lalu, konselor bertanya, siapa yang 

sering melakukan penyimpangan perilaku?Semua mengaku pernah 

melakukan.Kemudian siapa yang mengingatkan saat kalian melakukan 

kesalahan?Semua anak saling bersautan dalam mengatakan “yaa... saling 

mengingatkan kak”. 

Beberapa saat kemudian, konselor menawarkan teknik yang 

pertama yaitu membuat struktur organisasi.Tetapi, mereka kurang 

faham.Lalu konselor menjelaskan pengertian, manfaat dan tujuan struktur 

organisasi.Setelah mereka memahami dan menyetujui, mereka 

mengatakan “yaa... banyak kak, tapi menurut saya, dahulusudah pernah 
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dibentuk tapi tidak berjalan efektif karena kurang ada tindak lanjut, 

kepengurusan dahulu itu yang ditekankan kegiatan pendidikan, 

keamanan dan kebersihan”. 

Konselor menegaskan bahwa sebuah peraturan akan berjalan 

dengan baik apabila terdapat kontrol dari peraturan tersebut. yang 

bertugas mengontrol peraturan adalah penanggung jawab dibantu oleh 

para ustazahnya. 

Beberapa saat kemudian, konselor beserta anak-anak dan para 

ustazah membentuk penanggung jawab. Penanggung jawab yang akan 

dibentuk adalah koord. Pendidikan, Keamanan, dan Kebersihan. 

Berdasarkan hasil voting, diperoleh hasil bahwa yang menjadi 

koord.Pendidikan adalah EF & IN, koord.Keamanan adalah FD & IR, 

dan koord.Kebersihan adalah AL. 

Fungsi struktur organisasi adalah untuk membagi dan 

mengelompokkan tugas-tugas kegiatan. Setiap koord. Memiliki tanggung 

jawab dan tugas untuk mengkoordinir anggotanya. 

  

Berikut adalah penanggung jawab beserta tugas-tugas pokoknya: 

1. a. Koord. Kegiatan pendidikan 

Koord. I : EF 

Koord. II : IN 

b.  Tugas-tugas 

 Mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

Pendidikan seperti: 
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 Sholat maktubah secara berjama’ah 

 Mengaji setiap ba’da maghrib dan shubuh 

 Istighosah setiap hari pukul 05.00 WIB 

 Fatikhaan setiap hari kamis pukul 00.00 WIB 

 Yasinan setiap hari senin pukul 22.00 WIB 

2.   a. Koord. Keamanan 

Koord I : FD 

Koord II :IR 

b.  Tugas-tugas 

 Mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan keamanan seperti: 

 Larangan membawa HP dan alat elektronik sejenisnya 

 Larangan berkata kotor/ meso 

 Larangan keluar malam sampai pokul 21.30 WIB 

 Larangan menggunakan singlet/ baju dalam diluar kamar 

 Larangan berbohong, mencuri dan mengghosob 

 Larangan menyalakn TV saat waktu adhan dan iqomah 

2. Larangan pulang tanpa izin dan diperkenankan pulang saat liburan 

panjang dengan syarat izin pengasuh dan ustazah 

a. Koord. Kebersihan 

Koord. I : AL 

b. Tugas-tugas 

 Mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan kebersihan seperti: 
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 Piket kamar 

 Bersih-bersih bersama (roan) hari ahad 

 Piket mencuci pakaian 

B.  Membuat Tata Tertib Dan Sanksi Bagi Yang Melanggar 

Setelah melakukan konseling kelompok dengan membentukStuktur 

organisasi Selanjutnya, konselor membuat tatatertibdengan seluruh warga 

panti asuhan yang meliputi ustazah dan anak-anak di panti asuhan tersebut. 

Konselor mengajak anak-anak dan ustazah berkumpul di depan TV. 

Saat konselor membuka rapat koordinasi, anak-anak masih belum lengkap 

karena masih ada yang membeli jajan, dll.namun, tak lama kemudian semua 

anak-anak berkumpul. Sebelum membetuk tata tertib, konselor menanyakan 

terlebih dahulu  

kesiapan tiap-tiap koord. Serentak mereka menjawab insya 

Allah.Kemudian, konselor membahas tata tertib.Ada sebagian anak yang 

berkata “sebenarnya tata tertib yang dahulu sudah adakak, tetapi tidak 

berjalan efektif dan bagaimana kalau tata tertib tersebut di perbarui lagi dan 

apabila ada yang kurang kita perbaiki bersama”.Dan ada anak lagi yang 

menambahi “saya setuju dengan pendapat anak-anak, tetapi, apa tidak 

sebaiknya tata tertib yang tahun-tahun lalu itu diulas kembali bersama 

sanksi-sanksinya karena saya merasa sanksi-sanksi tersebut sudak tidak 

efektif.”Konselor menjawab dengan senang “iya bagus, sekarang kita 

membahas tata tertib dan sanksi-sanksinya apasaja yang perlu dirubah 

sesuai kesepakatan bersama”. 
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Konselor menegaskan bahwa sebuah peraturan akan berjalan dengan 

baik apabila terdapat kerja sama yang baik antar semua pihak. Maka dari itu, 

konselor menyerahkan sepenuhnya tentang usulan peraturan beserta 

sanksinya kepada anak-anak dan ustazah. Jadi, peraturan dan sanksi yang 

akan mereka pakai adalah peraturan dan sanksi yang mereka buat dan 

sepakati bersama.
1
 

Setelah peraturan beserta sanksinya terbentuk, konselor menanyakan 

kesiapan anak-anak dengan tata tertib tersebut.Serempak, Anak-anak 

menyatakan bahwa mereka siap dengan konsekuensi yang telah disepakati 

bersama. 

Dari proses konseling kelompok tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwa dalam menangani penyimpangan perilaku anak selain dibutuhkan 

sebuah struktur organisasi, tata tertib dan sanksi. Struktur organisasi 

berfungsi sebagai koordinator tegaknya tata tertib dan sanksi.Sedangkan, tata 

tertib dan sanksi berfungsi untuk mengatur tingkah laku anak yang berada 

dipanti asuhan.Berikut merupakan hasil tata tertib dan sanksi sesuai 

kesepakatan bersama. 

 

Tabel 3.1 Hasil Diskusi Tata Tertib dan sanksidi Panti Asuhan 

Tata Tertib Sanksi 

Wajib mengikuti sholat maktubah 

secara berjama’ah 

Membaca surat yasin/ membaca 

surat pendek 

TV harus dimatikan pukul 21.30, Ditegur langsung 

                                                   
1Hasil konseling kelompok, 08 Mei 2015 
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kecuali harilibur sekolah 

TV harus dimatikan saat adhan 

sampaiIqomah 

Ditegur langsung 

Wajib mengikuti ngaji pagi ba’da 

shubuh dan sore ba’da maghrib setiap 

hari 

Ditegur langsung 

Wajib mengikuti istighosah sore 

pukul 17.00 

Ditegur langsung 

 

NB : Apabila masih melanggar akan langsung di laporkan kepada ketua panti. 

 

Setelah konselor menerapkan teknik-teknik tersebut, penyimpangan  

perilaku  yang  terjadi  di  Panti  Asuhan  Edina Aisyah  sedikit berkurang, 

seperti: anak-anak yang biasanya sering berkata kotor menjadi tidak berkata 

kotor, anak-anak yang sering menyalakan TV tengah malam sekarang tidak 

menyalakan TV, anak-anak yang sering tidak sholat berjama’ah menjadi rajin 

sholat berjama’ah, anak-anak yang biasanya memakai barang milik temannya 

tanpa izin menjadi izin kalau akan memakai barang temannya, anak-anak 

yang biasa mengambil barang milik temannya menjadi tidak menggambill 

barang milik temannya. Tetapi ada perilaku yang kadang-kadang masih 

dilakukan anak-anak yaitu mencuri. Dalam hal ini, konselor menindak lanjuti 

bentuk penyimpangan tersebut dengan menggunakan konseling individu. 

Dalam proses pelaksanaan konseling yang telah dilakukan oleh konselor 

dalam menangani penyimpangan perilaku anak di Panti Asuhan Edina Aisyah 
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Bandar Lampung dengan menggunakan langkah-langkah yaitu melakukan 

konseling individu, membuat struktur organisasi, membuat tata tertib dan 

sanksi bagi yang melanggar. 

Analisis pertama melakukan proses konseling terhadap perilaku 

menyimpang seorang anak yang sering menggunakan barang teman-

temannya tanpa izin atau mencuri, hal ini di lakukan agar anak tersebut dapa 

menyadari apa yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang tidak benar 

dan merugikan oranga lain sehingga perlu di tangani dengan tepat agar tidak 

terulang kemabali di kemudian hari. 

Analisis kedua yaitu membentuk struktur organisasi dilakukan oleh 

peneliti saat wawancara dan konseling kelompok dengan semua warga Panti 

Asuhan, dalam membentuk struktur organisasi tersebut diadakan suatu 

diskusi untuk membentuk seseorang yang dijadikan penanggung jawab 

kegiatan yang ada di Panti Asuhan tersebut dengan kesepakatan semua 

warga Panti Asuhan. Hal yang perlu adanya penanggung jawab adalah 

kegiatan pendidikan, kebersihan dan keamanan.Yang mana dari penanggung 

jawab tersebut adalah anak-anak Panti Asuhan sendiri yang bisa dipercaya 

oleh teman-temannya, dan semua itu terbentuk juga atas perizinan dari 

Ustazah. 

Analisis ketiga peneliti membentuk tata tertib dan sanksi dilakukan 

oleh peneliti saat wawancara dan konseling kelompok dengan semua warga 

Panti Asuhan. Pada kepengurusan sebelumnya sudah pernah terbentuk tata 

tertibPanti Asuhan, akan tetapi sampai sekarang tata tertib tersebut tidak 

berjalan efektif karena kurang ada kontrol dari dari ustazah.  
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Saat ini peneliti merubah tata tertib dan sanksi yang telah disepakati 

bersama dengan cara memberikan konseling kelompok. Maka berdasarkan 

langkah-langkah yang saya buat dan lapangan saat proses konseling ini, 

diperoleh kesesuaian dan persamaan yang mengarah pada proses Bimbingan 

dan Konseling Islam. 

 

B. Keberhasilan Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi 

Penyimpangan Perilaku Anak Di Panti Asuhan Edina Aisyah Bandar 

Lampung 

Untuk lebih jelas analisis data tentang hasil akhir proses pelaksanaan 

konseling yang dilakukan dari beberapa langkah-langkah hingga tahap akhir 

konseling, apakah ada perubahan pada diri klien antara sebelum dan sesudah 

dilaksanakan Bimbingan dan Konseling Islam dapat digambarkan pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 4.2: Analisis Keberhasilan Proses Konseling 

 

Perilaku menyimpang yang 

Sebelum 

konseling 

Sesudah 

konseling  

No 

       

sering terjadi 

A B C A B C 

 

  

   

         

1 Berbohong   √  √   
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2 

 

Tidak disipin/ tidak 

berjama’ah   √ √    

3 

 

 

Memakai    barang    tanpa    

izin/ Mengghosob   

√ √ 

   

 

     

        

4 Mencuri   √ √    

 SKOR   4 3 1   

         

 

Keterangan: 

A : Tidak pernah 

B : Kadang-kadang 

C : Sering dilakukan 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa setelah mendapatkan Bimbingan 

dan Koseling Islam tersebut terjadi perubahan sikap pada klien, hal ini dapat 

dibuktikan dengan kondisi klien yang biasanya sering melakukan penyimpangan 

perilaku karena pengaruh dari lingkungan dan teman-temannya, sekarang mulai 

jarang melakukan penyimpangan serta mulai terbuka untuk bercerita tentang 
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masalah-masalah yang terjadi pada dirinya. Selain itu anak-anak mulai aktif dalam 

mengikuti kegiatan panti dan jarang sekali melakukan penyimpangan perilaku. 

Sedangkan untuk melihat tingkat keberhasilan proses konseling, peneliti 

mengacu pada prosentase kualitatif dengan standar uji sebagai berikut: 

1. 75 % - 100 % (dikategorikan berhasil) 

2. 60 % - 75 % (cukup berhasil) 

3. < 60 % (kurang berhasil) 

Perubahan sesudah bimbingan dan konseling Islam sesuai table analisis di atas 

adalah: 

a) Gejala yang tidak pernah  =  3               3/4 X 010 = 75 % 

b) Gejala kadang-kadang  =  1               1/4 X 100 = 25 % 

c) Gejala sering dilakukan  =  0               0/4 X 100 = 0 %  

 

 Berdasarkan hasil prosentase di atas merupakan penyimpangan perilaku 

yang sering terjadi dan dapat diketahui bahwa Bimbingan dan Konseling Islam 

dengan langkah-langkah dalam mengatasi penyimpangan perilaku anak di Panti 

Asuhan Al-Jihad Surabaya dilihat dari analisis data tentang hasil prosentase 

tersebut adalah 75% dengan standard 60% - 75% yang dikategorikan cukup 

berhasil. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian konseling Islam yang 

dilakukan konselor dapat dikatakan cukup berhasil karena pada awalnya banyak 

penyimpangan perilaku yang terjadi dan diantaranya empat bentuk penyimpangan 

yang sering terjadi sebelum proses konseling akan tetapi sesudah proses konseling 
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tiga penyimpangan tidak dilakukan lagi dan satu penyimpangan yang kadang-

kadang masih dilakukan dari empat perilaku menyimpang yang sering dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengambil 

beberapa kesimpulan mengenai penyimpangan perilaku  anak di Panti Asuhan 

Edina Aisyah Bandar Lampung, yaitu: 

1. Bentuk penyimpangan yang terjadi di Panti Asuhan sangat banyak seperti: 

Anak-anak kurang tanggung jawabakan dirinya (mencuci, belajar, mengaji 

dan sholat), buang sampah sembarangan, menyalakan tv diatas jam 10, 

membawa HP, mengghasab, mencuri, berkata kotor, bolos sekolah, keluar 

tanpa pamit, keluar malam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi ada 

empat perilaku menyimpang yang sering mereka lakukan yaitu: tidak 

disiplin/ tidak sholat berjama’ah, berbohong, mengghasab dan mencuri. 

 

2. Proses pelaksanaan konseling dalam menangani penyimpangan perilaku anak 

di Panti Asuhan Edina Aisyah adalah dengan beberapa teknik. Langkah 

peneliti yang pertama adalah membuat struktur organisasi, disini peneliti 

melakukan wawancara dan konseling kelompok untuk membentuk struktur 

organisasi, struktur tersebut bertujuan untuk membentuk penanggung jawab 

semua kegiatan yang ada di Panti Asuhan dan penanggungjawab tersebut 

dari anak-anak panti sendiri atas kesepakatan bersama. Hal yang perlu 

adanya penanggungjawab adalah kegiatan pendidikan, kebersihan dan 

keamanan. Langkah konselor yang kedua adala hmembuat tata tertib dan 
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sanksi bagi yang melanggar, dalam langkah ini konselor melakukan 

wawancara dan konseling kelompok untuk membuat tata tertib dan sanksi, 

tata tertib dansanksi bertujuan untuk mengatur tingkah laku anak yang berada 

di Panti Asuhan. 

 

3. Hasil akhir pelaksanaan konseling dalam menangani penyimpangan peilak 

uanak di Panti Asuhan Edina Aisyah dikategorikan cukup berhasil. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil persentase sesebanyak 75%, dan juga dapat dilihat 

dari perubahan yang ditunjukkan oleh klien yaitu: kondisi klien yang semula 

sering melakukan penyimpangan, setelah konselor menggunakan teknik-

teknik tersebut, sekarang berubah  menjadi baik dan tidak melakukan 

penyimpangan, anak-anak juga lebih terbuka kepada ustazahnya. 
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B. Saran   

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti berharap kepada calon peneliti 

selanjutnya untuk menyempurnakan hasil penelitianini yang tentunya 

merujuk pada hasil penelitian sebelumnya dengan harapan agar penelitian 

yang dihasilkan selanjutnya lebih baik dan maksimal. 

Adapun saran-saran dari peneliti adalah: 

1. Bagi klien 

Hendaknya semua anak-anak bersikap yang baik saat berada di 

Panti, jangan bersikap seenaknya sendiri dan melakukan penyimpangan 

perilaku. Menata diri lebih baik untuk menata masa depan 

2. Bagi semua ustazah   

Diharapkan untuk semua ustzah terus mengontrol  perkembangan  

anak-anak  dan bisa menjadi teman curahan hati mereka agar anak bisa 

terbuka. 

3. Bagi pembaca dan peneliti lain 

Peneliti ini  diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi semuanya. 

Dan bisa dijadikan acuan dalam melakukan penelitian sejenis. 
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