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Abstrak 

Stress merupakan fenomena psikosifik yang manusiawi. Maksudnya stress itu bersifat inheren pada diri 
setiap seorang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Stress tidak memandang usia, kedudukan, jabatan 
maupun status. Pada permasalahan ini, yang diangkat adalah stress yang terjadi akibat adanya stressor (stimulus 
yang berupa objek, peristiwa atau orang) yang mengancam, mengganggu, membebani, serta membahayakan 
kehidupan seseorang. Sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, tidak nyaman, tertekan, baik fisik, psikis 
maupun perasaan nyaman, tenang dan bahagia. Bentuk mengatasi atau mengurangi perasaan stress, maka dapat 
dilakukan melalui bimbingan konseling Islami. Bimbingan konseling Islami yang dalam pelaksanaannya 
berpedoman kepada al-Qur’an dan Sunnah, menawarkan beberapa terapi dalam mengurangi rasa stress. Adapun 
terapi yang dilaksanakan adalah dengan terapi keimanan, yakni mengembangkan fitrah keimanan dengan 
memurnikan kepercayaan hanya kepada Allah dalam memohon pertolongan. Meyakini bahwa Segala ketentuan 
datang dari-Nya, melalui penerapan doa dan keyakinan hati. Selanjutnya melalui terapi ibadah, yakni 
melaksanakan rukun Islam yaitu perintah wajib, sholat, puasa, zakat/sedekah dan haji. Karena di balik 
pengamalan itu semua, terkandung makna spiritual di dalam diri kita, yang akan membuat hati tenang dan pikiran 
jernih dalam menghadapi permasalahan. Yang terakhir dengan terapi sabar, akan mendidik jiwa dan menguatkan 
kepribadian muslim yang tangguh dan bertanggung jawab dalam memikul beban kehidupan. 
 
Kata Kunci: Manajemen Stress, Bimbingan Konseling Islami  
 

Pendahuluan 

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu dipenuhi rasa keinginan dan kebutuhan. 
Keinginan untuk menjadi yang terbaik dan kebutuhan untuk dicintai, mencintai dan dihargai. 
Keinginan dan kebutuhan tersebut kadang tidak mudah dan segera untuk dipenuhi. Selalu ada 
pilihan dan pengorbanan untuk mendapatkannya. Sepanjang dalam memenuhi keinginan dan 
kebutuhan hidup tersebut selalu ada permasalahan yang dihadapi. Terkadang masalah yang dihadapi 
tidak akan pernah berhenti, terus menerus sampai berakhirnya kehidupan seseorang. Di sinilah 
perlunya sikap kedewasaan, bijak, kesabaran serta keyakinan akan Kekuasaan Allah SWT dalam 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 

Ketidakmampuan seseorang dalam menggapai keinginan dan kebutuhan hidupnya serta 
menghadapi permasalahan, akan berakibat bagi individu tersebut. Yakni muncullah frustasi yang 
kemudian akan menimbulkan stress. Frustasi muncul dikarenakan antara harapan yang diinginkan 
dengan kenyataan yang terjadi tidak sesuai. Frustasi itu muncul karena yang ingin dicapai tidak sesuai 
harapan dan adanya tantangan, sehingga mengakibatkan timbulnya perasaan marah, kesal dan 
perasaan tidak puas lainnya. 1  Timbulnya perasaan frustasi tersebut maka muncullah stress atau 
tekanan. Sehingga bila tidak di kelola dengan baik maka akan merugikan individu tersebut. 

Oleh sebab itulah perlunya penanganan stress untuk mengurangi tekanan yang ada di dalam 
diri seseorang. Penanganan tersebut dilakukan dengan melalui bimbingan dan konseling Islami. Di 

                                                           
1 Siswanto, “Kesehatan Mental Konsep, Cakupan dan Perkembangannya”, (Yogyakarta: Andi, 2007), h. 48-49. 
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dalamnya ditawarkan pendekatan secara Al-Qur’an yang merupakan pegangan hidup orang muslim. 
Dikarenakan bimbingan dan konseling Islami adalah mengajak manusia untuk mengembangkan 
fitrahnya menuju manusia yang bahagia seutuhnya baik di dunia maupun di akhirat. 

Hakikat Stress 

1. Pengertian Stress 
Banyak para ahli yang mengemukakan berbagai pengertian apa sesungguhnya stress itu. 

Stress secara artian umum adalah perasaan tertekan, cemas dan tegang. Menurut Mashudi stress 
adalah perasaan tidak enak, tidak nyaman, atau tertekan, baik fisik maupun psikis, sebagai 
respons atau reaksi individu terhadap stressor (stimulus yang berupa peristiwa, objek, atau orang) 
yang mengancam, mengganggu, membebani, atau membahayakan keselamatan, kepentingan, 
keinginan, atau kesejahteraan hidup. 2  Begitu juga menurut Muchammad Nursalin yang 
mengatakan, bahwa stress merupakan suatu keadaan yang menekan diri individu.3 Berdasarkan 
berbagai penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan stress adalah suatu kondisi yang terjadi pada 
individu yang menimbulkan reaksi perasaan yang tertekan, cemas, tidak enak dan perasaan 
lainnya, yang ditimbulkan oleh sesuatu permasalahan baik berupa peristiwa, objek, atau orang, 
sehingga mengganggu dan membebani pikirannya. 

Dalam Islam manusia bermasalah adalah manusia yang tidak mendapatkan kebahagian 
hidup di dunia dan tidak pula mendapatkannya di akhirat.4 Merujuk pengertian di atas, dapat 
dikatakan bahwa “stress” dikategorikan sebagai manusia yang bermasalah. Dikatakan demikian, 
karena orang yang mengalami stress akan merasa tidak bahagia dalam hidupnya. Mereka selalu 
terbebani dengan permasalahan yang dihadapi, frustasi dengan pekerjaan yang dijalani, sehingga 
kewajiban akan Ketundukan dan Kepatuhan-Nya kepada Allah SWT terabaikan. Sehingga 
muncul lah perasaan tidak bahagia, ketenangan dan nikmat-Nya karunia Allah tidak dapat 
dirasakan. 

Ketundukan dan ketaatan manusia pada Allah SWT, yang akan membuatnya hidup wajar 
dan mampu menghadapi segala cobaan dan ujian, masalah dengan cara yang bijak. Bagi orang 
yang beriman akan muncul kesadaran, bahwa dirinya bukanlah satu-satunya penentu jalan 
hidupnya. Apabila dia berhasil dalam mengatasi permasalahan dan menggapai harapannya, ia 
akan bersujud dan bersyukur kepada Allah SWT akan kesuksesannya. Begitu pula sebaliknya, 
apabila ia gagal, ia takkan frustasi, stress dan putus asa. Ia akan sabar dan mengembalikan segala 
sesuatunya kepada Allah SWT. 

Sebenarnya di dalam hidup, kita memerlukan stress. Stress yang optimal akan membuat 
motivasi menjadi tinggi, orang menjadi lebih bergairah, daya tangkap dan persepsi menjadi tajam, 
menjadi tenang, dan lain-lain. Adapun stress yang terlalu rendah akan mengakibatkan kebosanan, 
motivasi menjadi menurun, sering bolos, dan mengalami kelesuan. 5  Penjelasan mengenai 
pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa stress yang menyebabkan motivasi menjadi tinggi, 
dapat disebut dengan stress positif. Dalam stress positif tersebut mendorong individu lebih aktif 
dan memacu pikiran dalam menghadapi permasalahan. Contoh sebuah kasus yang merupakan 
stress positif adalah seorang jurnalistik yang dituntut harus mendapatkan berita yang menarik 
dalam waktu terdekat. Apabila tidak mendapatkan berita yang menarik maka akan berakhir 
dengan pemecatan. Dengan keberadaan tertekan tersebut, sehingga memicu tension yang ada di 
dalam dirinya. Sehingga di tuntut untuk lebih semangat dan giat lagi. 

                                                           
2 Farid Mashudi, “Psikologi Konseling”, (Yogyakarta: Ircisod, 2014), h. 189. 
3 Mochammad Nursalin, “Bimbingan dan Konseling Pribadi-Sosial”, (Yogyakarta: Ladang Kata, tt), h.90. 
4 Erhamwilda, “Konseling Islami…,” ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), h.56 
5 Siswanto, “Kesehatan Mental…”, h.50. 
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Berbeda halnya dengan stress yang terlalu rendah, dapat dikatakan sebagai stress negatif. 
Stress negatif yang berupa hidup tak bergairah, makin lesu dan tidak semangat. Contohnya 
seseorang yang mengalami masalah, dan permasalahan itu sangat mengganggu pikirannya. 
Kemudian mengakibatkan seseorang tersebut tidak bisa berfikir dan timbullah perasaan tidak 
semangat dan bergairah, serta lesu. Sehingga menyebabkan seseorang tersebut menjadi malas, 
mudah marah dan bimbang. 

Pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya stress itu memang harus ada di 
dalam hidup manusia. Karena di satu sisi stress bisa membuat orang termotivasi, bergairah dan 
lebih semangat lagi melakukan sesuatu. Perbedaan individu dalam menyikapinya lah yang 
membedakan, apakah stress itu sebagai positif maupun negatif. Di sinilah letak perlunya 
bimbingan dan konseling untuk membantu dalam manajemen stress, agar menjadi stress yang 
positif, dengan mengarahkan penyelesaian mengatasi stress secara Islami. Segala sesuatu 
datangnya dari Allah SWT, maka kita kembalikan lagi atau serahkan segalanya hanya kepada 
Allah SWT. 

2. Gejala dan Akibat Stress 
Gejala stress menampakkan diri dengan berbagai cara sehingga seringkali mengganggu 

kehidupan manusia. Menurut Gibson dan dkk dalam Siswanto mengkategorikan akibat stress 
menjadi lima yaitu:6  
a. Akibat subjektif. Yaitu akibat yang dirasakan secara pribadi, meliputi kegelisahan, agresi, 

kelesuan, kebosanan, depresi, kelelahan, kekecewaan, kehilangan kesabaran, harga diri rendah, 
perasaan terpencil. 

b. Akibat perilaku. Yaitu akibat yang mudah dilihat karena berbentuk perilaku-perilaku tertentu, 
meliputi mudah terkena kecelakaan, penyalahgunaan obat, peledakan emosi, berperilaku 
impulsive, tertawa dan gelisah. Dapat ditambahkan bahwa perubahan dalam perilaku juga 
dapat berupa kebiasaan pola makan, ketidakteraturan waktu tidur dan menurunnya 
produktivitas. 

c. Akibat Kognitif. Yaitu akibat yang mempengaruhi proses berfikir, yang meliputi tidak 
mampu dalam mengambil keputusan yang sehat, dan kurang berkonsentrasi. 

d. Akibat Fisiologis. Yaitu akibat-akibat yang berhubungan dengan fungsi atau kerja alat-alat 
tubuh, yaitu tingkat gula darah meningkat, denyut jantung/tekanan darah naik, mulut kering, 
berkeringat, pupil mata membesar dan sebentar-bentar panas dan dingin. 

e. Akibat Keorganisasian. Yaitu akibat yang tampak dalam tempat kerja, meliputi absen, 
produktivitas rendah, mengasingkan diri dari teman sekerja, ketidakpuasan kerja, dan 
menurunnya keterikatan dan loyalitas terhadap organisasi. 

Dari uraian singkat di atas maka dapat dikatakan secara umum bahwa gejala dan akibat 
stress itu dapat berupa fisik dan psikis. Berawal dari fisik dan psikis tersebut muncullah gejala 
perilaku yang mengakibatkan produktivitas rendah dalam keorganisasian. Masih banyak hal 
lainnya yang merupakan akibat dari stress. Bisa dalam bentuk kekerasan dan sikap agresif baik 
secara verbal berupa kata-kata kasar dan menghina. Dalam bentuk non verbal adalah merusak  
barang-barang dan membanting sesuatu. Gejala-gejala stress juga dapat terlihat dari mudah 
kelelahan, kehilangan atau meningkatnya nafsu makan, sering menangis, susah tidur, sering sakit 
kepala, terkadang yang lebih parahnya lagi ,mengkonsumsi narkoba dan alkohol. 

Gejala yang ditimbulkan stress, dalam islam dapat terlihat dari munculnya tanda-tanda 
putus asa yang hadir di dalam dirinya melalui kurangnya semangat untuk beribadah kepada Allah 
SWT. Mulai lalai dari mengingat rahmat dan kebesaran Allah, serta berburuk sangka terhadap 

                                                           
6 Ibid, h. 51. 
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Allah dan selalu ragu dalam melakukan aktivitas apapun.7 Di sini sudah terlihat bahwa stress bila 
tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan hilangnya semangat untuk beribadah, 
berkurangnya rasa syukur dan timbulnya sifat mudah menyerah. 

3. Faktor-Faktor Penyebab Stress Secara Umum 
Terjadinya stress tergantung pada stressor dan tanggapan seseorang terhadap stressor tersebut. 

Dari beberapa sumber dan pendapat para ahli, pada umumnya faktor pemicu stress dapat 
dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:8 
a. Faktor Fisik /Biologis.  

Keadaan fisik seseorang bisa menyebabkan stress. Seperti cacat fisik, penyakit yang 
sulit disembuhkan.  Perubahan kondisi tubuh seperti kurang tidur, proses menua pada saat 
haid, juga dapat dikatakan faktor stressor. 

b. Faktor Psikologis.  
Stressor psikologis ditandai dengan berburuk sangka, berpikiran negatif, kekecewaan 

dan gagal dalam mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Stressor ini menurut Siswanto 
dikatakan sebagai stressor yang berasal dari dalam individu itu sendiri.9 Yaitu konflik yang 
berhubungan dengan peran dan tuntutan tanggung jawab yang dirasakan berat dalam diri 
seseorang. 

Santrock menambahkan bahwa faktor kognitif juga dapat menimbulkan stress. 
Maksudnya bagaimana Cara seseorang menilai dan menginterpretasikan suatu kejadian  
secara kognitif.10 Dengan demikian cara berfikirlah yang menentukan kualitas stress. Bila 
seseorang menganggap sesuatu yang dihadapi itu berat, dan mereka berfikir kemampuannya 
bisa mengatasinya maka stress tersebut akan terasa ringan atau sedang. Namun apabila 
sebaliknya, kemampuan untuk menghadapi tantangan rendah, maka stress akan terasa berat. 
Pernyataan tersebut dikuatkan lagi oleh Lazarus yang mengatakan hal demikian yakni 
keseimbangan penilaian primer (bahaya atau tantangan) dengan penilaian sekunder (potensi 
atau kemampuan).11 

c. Faktor Sosial. 
Stressor sosial meliputi tiga hal. Pertama, iklim kehidupan keluarga. Sebagai contoh 

keluarga yang tidak harmonis, broken home, perceraian, single parent, dan masih banyak lagi 
penyebabnya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Kedua, faktor pekerjaan. Yaitu 
seperti kesulitan dalam mencari kerja, pengangguran, di PHK, perselisihan dengan atasan, 
rekan kerja, penghasilan tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari, dan masih 
banyak lagi yang lainnya. Ketiga, yaitu faktor lingkungan. Seperti suhu yang terlalu panas atau 
dingin, bising, polusi, maraknya kriminalitas, kondisi perumahan yang tidak sehat dan masih 
banyak lainnya, yang dapat memicu stress. 

Selain ketiga faktor diatas, Santrock juga menambahkan beberapa yang menjadi faktor 
munculnya stress. Adapun beban tersebut antara lain :12 beban yang terlalu berat, konflik dan 
frustasi. Kondisi tersebut kadang disebut sebagai bornout (kelelahan atau beban yang terlalu 
berat sehingga perasaan tidak berdaya, tidak memiliki harapan). Selanjutnya kejadian besar 
dalam hidup dan gangguan sehari-hari. Dan terakhir faktor sosial budaya yang meliputi 
faktor akulturatif (perbedaan budaya yang dialami seseorang yang sering kontak langsung 

                                                           
7 Hamdani Bakran Adz-Dzaky, “Konseling dan Psikoterapi Islam”, (Yogyakarta: Al- Manar, 2006), h. 362-363. 
8 Farid Mashudi, “Psikologi Konseling,…,” h.193 
9 Siswanto, “Kesehatan Mental…, h.52. 
10  John W. Santrock, “Adolescene Perkembangan Remaja”, terj. Shinto B.Adelar dan Sherly Saragih, (Jakarta: 

Erlangga, 2003), h. 563. 
11 Ibid, h. 565 
12 Ibid, h. 560-565 
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secara terus menerus, sehingga perlu penyesuaian), dan faktor ekonomi (kemiskinan juga 
menyebabkan seseorang akan mengalami stress). 

Kesimpulan pernyataan dari faktor-faktor tersebutlah yang selalu memicu stress dalam 
kehidupan sehari-hari. Yang mana setiap orang tidak akan pernah lepas dari itu semua. 
Namun tanggapan individu terhadap pemicu stress tersebut pastilah berbeda-beda antara 
individu yang satu dengan yang lainnya. Semua faktor saling keterkaitan antara fisik, 
psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi. Karena kelima faktor tersebut yang selalu dihadapi 
seseorang dalam kehidupan di dunia. Apalagi sekarang ini, zaman sudah semakin modern, 
teknologi berkembang semakin pesat. Tuntutan kehidupan juga semakin besar. Jadi tidak 
heran, tingkat kerentanan seseorang terhadap stress juga semakin besar. Baik hal itu dialami 
oleh pelajar, mahasiswa, pegawai, pengusaha, dan tak terkecuali anak-anak yang selalu 
dituntut oleh orang tuanya akan sebuah prestasi yang baik. 

Siswanto mengemukakan perbedaan individu yang meliputi tingkat usia, jenis kelamin, 
pendidikan, tingkat kesehatan dan lain-lainnya sangat mempengaruhi apakah pemicu stress 
tersebut menjadikan seseorang itu stress atau tidak, maupun menjadikan itu sebagai stress 
negatif maupun stress positif.13 

Usia dewasa biasanya lebih mampu mengontrol stress dibandingkan usia anak-anak, 
remaja dan lanjut usia. Tingkat pendidikan seseorang juga sangat mempengaruhi. Semakin 
tinggi pendidikan seseorang, maka toleransi dan pengontrolan terhadap stressor juga baik. 
Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang dialami seseorang membawa berbagai 
macam pengalaman yang banyak, sehingga membuatnya berfikir positif, tenang dalam 
menghadapi stressor. 

Di sini akan digambarkan bagan secara singkat mengenai faktor pemicu stress yang 
terjadi pada seseorang. 

Gambar 1. Bagan Pemicu stressor 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
13 Ibid, h. 52-53 
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Manajemen Stress 

Manajemen stress dalam istilah konseling disebut juga sebagai coping. Weiten dan Lloyd 
mengemukakan coping dalam stress merupakan upaya-upaya untuk mengatasi, mengurangi, atau 
menoleransi ancaman beban perasaan yang tercipta karena stress. 14   Ada beberapa cara yang 
ditawarkan dalam mengelola stress. Manajemen stress secara umum dengan manajemen stress secara 
Islami. Manajemen stress secara umum tujuannya fokus kepada mengurangi stress secara fisik dan 
psikis. Sedangkan secara Islami arahnya mengurangi stress secara spiritual. Yakni mencari 
ketenangan hati, ketentraman jiwa dengan mendekatkan diri kepada Sang Khalik. 
1. Menangani stress secara umum 

Menurut Santrock ada beberapa cara dalam menangani stress antara lain:15 
a. Mekanisme Pertahanan dan Berfokus pada Masalah 

Maksud disini adalah menangani stress dengan menghadapi permasalahan itu. Yakni 
menghadapi suatu masalah hendaklah dengan emosi yang stabil tidak berlebihan, sehingga 
mampu berfikir jernih dan bijaksana. Mulailah dengan memprioritaskan pekerjaan apa yang 
harus selesai terlebih dahulu, meninggalkan permasalahan yang sepele dan jangan terlalu 
dibebani pikiran diri sendiri dengan permasalahan itu, dan kerjakanlah secara perlahan. 

b. Strategi Mendekat dan Menghindar 
Strategi mendekat yaitu meliputi usaha kognitif untuk memahami penyebab stress 

tersebut dengan cara menghadapi penyebab stress tersebut secara langsung, dengan kesiapan 
menghadapi konsekuensi yang harus diterima akibat yang ditimbulkan permasalahan. Pada 
sebuah penelitian, individu yang biasanya melakukan tindakan ini adalah remaja yang berusia 
lebih tua. Srtategi menghindar, lebih kepada menyangkal dan menghindari penyebab stress 
tersebut. Yakni dengan menarik diri atau menghindar dari penyebab stress tersebut. Pada 
umumnya tindakan ini biasanya dilakukan oleh remaja awal. 

c. Berfikir Positif 
Berfikir positif akan membuat lebih baik diri kita. Yakni akan menyangkal pemikiran 

negatif yang muncul, sehingga menimbulkan perasaan optimisme. 
2. Menangani Stress Secara Islami 

Al-Qur’an merupakan pedoman hidup umat Islam. Al-Qur’an juga merupakan penyembuh 
diri dari segala penyakit. Seperti yang dipaparkan oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa, 
“sesungguhnya al-Qur’an adalah penawar atas penyakit yang ada di dada dan hati, baik itu 
penyakit keraguan maupun penyakit syahwat.16  Stress juga termasuk di dalam penyakit yang 
disebutkan di atas. Adanya keraguan dalam melangkah dan menghadapi masalah, sehingga tidak 
mampu berfikir jernih dalam berperilaku dan mempengaruhi pikiran, hati dan jiwa. Dalam Islam 
ada beberapa cara dalam menangani permasalahan tersebut, antara lain:17 
a. Terapi Mental dengan Keimanan dan Rasa Aman 

Keimanan di sini berarti percaya hanya kepada Allah dalam menyembuhkan penyakit 
hati dan jiwa, tanpa campuran ibadah selain Allah. Maksudnya, apabila seseorang ditimpa 
suatu musibah haruslah bersabar menganggap itu merupakan ketetapan yang ditentukan 
untuknya. Selanjutnya berharap agar mendapatkan petunjuk dalam hatinya agar diberi 
kekuatan. Pernyataan tersebut seperti yang sudah Allah janjikan di dalam (QS. At-Taghabun: 
11). 

                                                           
14 Farid Mashudi, “Psikologi…,”, h. 221. 
15 Ibid, “Adolescene…”, h. 565-569 
16 Musfir bin Said Az-Zahrani, “Konseling Terapi”, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 468. 
17 Ibid, h. 470 
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b. Terapi Mental dengan Ibadah18 
Sesungguhnya menunaikan ibadah yang telah diwajibkan Allah, seperti shalat, zakat, 

puasa, dan haji mampu membersihkan jiwa dan merupakan suatu cara untuk menghapus doa, 
dan bukti ketaatan kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala 
larangan-Nya. Dengan kedekatan kepada Allah, maka akan selalu muncul segala harapan agar 
Allah mengampuni segala kesalahan dan memberikan petunjuk permasalahan yang kita 
hadapi. Seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari, yang diriwayatkan oleh Hudzaifah 
Ibnul-Yaman bahwa Rasulullah SAW:  

“Fitnah dan cobaan pada diri seseorang akan muncul pada keluarganya, anaknya, 
dirinya dan juga tetangganya, yang semua ini dapat ditanggulangi dengan puasa, shalat, 
sedekah, menyerukan kepada kebaikan dan juga melarang kepada kemungkaran. 
(HR.Bukhari).  

Kedua cara mengelola manajemen stress ini lah yang akan digunakan dalam bimbingan 
dan konseling Islami. Menangani stress bukan hanya fokus pada kenyamanan dan 
ketenangan hati dipikiran saja, tetapi juga di jiwa, dan perlu bantuan Allah dalam 
mengatasinya, yakni dengan selalu mengingatnya dan menjalankan segala perintah-Nya. 

Mengatasi Stress Melaui Bimbingan Konseling Islami 

Secara umum tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu agar dapat mencapai 
tujuan perkembangan dirinya yang meliputi aspek pribadi sosial, akademik dan karier.19 Sedangkan 
dalam bimbingan dan konseling Islami tujuannya pada umumnya adalah sama, yakni sama-sama 
ingin membantu individu, di sini membantu individu dalam mewujudkan dirinya sebagai manusia 
seutuhnya, agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 20  Dapat dikatakan bahwa 
bimbingan dan konseling Islami, mengarahkan individu untuk selalu mengingat akhirat dan tidak 
hanya terfokus kepada dunia saja.  

Konseling merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu. Makna bantuan 
tersebut yaitu upaya untuk membantu orang lain agar ia mampu tumbuh kearah yang dipilihnya 
sendiri, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu menghadapi krisis –krisis yang 
dialami dalam kehidupannya. 21  Pengertian konseling di atas merupakan makna konseling secara 
umum. Dalam perspektif Islam, pada prinsipnya konseling tetap mengarah kepada pedoman hidup 
umat Islam yaitu al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. 

Konseling Islami merupakan proses bantuan yang berbentuk kontak pribadi antara individu 
atau sekelompok individu yang mendapat kesulitan dalam suatu masalah dengan seorang petugas 
professional dalam hal pemecahan masalah, pengenalan diri, dan pengarahan diri, untuk mencapai 
realisasi diri secara optimal sesuai ajaran Islam.22 Selanjutnya pendapat tersebut diperkuat lagi oleh 
Hamdani Bakran adz-Dzaky yang menjelaskan bahwa islam dan ajarannya berisi tuntunan untuk 
membantu dan membimbing manusia membangun kepribadiannya supaya tangguh, sehat mental, 
tenang jiwa, sehingga dapat menanggulangi berbagai problem hidupnya dan senantiasa menyesuaikan 
diri dengan lingkungan kehidupan sosial dan kehidupan transendental.23 

                                                           
18 Ibid, h. 480 
19 Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, “Landasan Bimbingan dan Konseling”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 13. 
20 Musnamar Tohari,dkk, ”Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami” ( Yogyakarta : UII Press, 1992), 

h. 33. 
21 Ibid, h. 9. 
22 Anwar Sutoyo, “Bimbingan dan Konseling Islami”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 20-21. 
23 Hamdani Bakran Adz-Dzaky, “Konseling dan Psikoterapi Islam”, (Yogyakarta: Al- Manar, 2006), h. 181. 
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Dari kedua pendapat di atas jelas sudah bahwa konseling islami merupakan bantuan yang 
diberikan oleh konselor dalam upaya membantu orang lain kearah yang dipilihnya sendiri dalam 
menghadapi suatu permasalahan, dengan ajaran al-Qur’an sebagai tuntunan dan pedomannya. Ada 
beberapa alasan dijadikannya ajaran islam sebagai landasan utama dalam bimbingan dan konseling 
Islami yaitu:24 
1. Allah meridhai Islam sebagai filsafat hidup. Yang tercantum dalam (QS. Ali Imran: 19, QS. Al-

Maidah: 3, QS. Ar-Ruum: 30, QS. Shaff: 7). 
2. Al-Qur’an adalah sumber ajaran Islam yang utama (QS. al-Baqarah: 2, 185) 
3. Al-Qur’an adalah sumber bimbingan, nasihat, dan obat-obat untuk menanggulangi 

permasalahan-permasalahan. Allah berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 82 yang artinya: “Dan 
kami turunkan al-Qur’an itu sesuatu dzat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman 
dan al-Qur’an tidak akan memiliki nilai tambah bagi orang-orang yang berbuat aniaya melainkan 
hanya kerugian.25 

4. Para Rasul, Nabi, Auliya-Nya atau para ahli waris mereka adalah konselor dan terapis yang diutus 
oleh Allah SWT. (QS. al-Jumu’ah: 2, dan al-Baqarah: 151). 

5. Allah SWT adalah Maha Konselor dan Maha Terapis (tidak ada kemampuan siapapun dan 
apapun dalam memecahkan masalahnya yang akan diberikan Allah kepada Qalbu manusia yang 
diberinya petunjuk). QS. Yunus: 108-109. 

Berdasarkan penjelasan di atas sudah jelas pentingnya al-Qur’an sebagai landasan utama dalam 
bimbingan dan konseling Islami. Semua yang ada di dalam al-Qur’an merupakan petunjuk bagi 
manusia untuk dalam mengamalkan langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan 
konseling Islami. Allah SWT sudah sangat jelas memaparkan di dalam al-Qur’an bahwa segala 
permasalahan yang dihadapi manusia aka nada jalan penyelesaiannya, dan hanya Kepada-Nya lah 
tempat manusia kembali kepada-Nya dan menyerahkan segala urusan hidup kepada-Nya. 
a. Prinsip yang Berhubungan dengan Layanan Konseling Islami 

Ada beberapa prinsip yang berkaitan di dalam layanan konseling islami antara lain :26 
1) Ada perbedaan kewajiban dan tanggung jawab individu di hadapan Allah SWT. Sehingga di 

dalam membimbing individu perlu kata-kata yang tepat. Lantaran perbedaan kemampuan 
dan usia. Seperti “sebaiknya tidak, kalau bisa dihindari, atau tidak boleh”. 

2) Ada hal-hal yang diciptakan oleh Allah secara langsung (kun fa yakun), tetapi ada pula yang 
melalui sebab-sebab tertentu. Jadi kewajiban manusia adalah berikhtiar sekuat mungkin 
kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. 

3) Ada hikmah di balik ibadah dan syariah yang ditetapkan Allah untuk manusia. Kewajiban 
manusia adalah menerima dengan ikhlas apa yang ditetapkan Allah dan melaksanakan sesuai 
tuntunan-Nya. 

4) Ada hikmah di balik hal-hal yang kadang tidak disukai manusia27, kewajiban manusia adalah 
menerima dengan ikhlas sambil melakukan koreksi diri dan mohon petunjuk ilahi. 

5) Musibah yang menimpa individu tidak selalu dimaknai sebagai hukuman, tetapi mungkin saja 
peringatan atau ujian dari Allah untuk meningkatkan ketakwaan seseorang. 

Prinsip-prinsip layanan konseling Islami yang diuraikan di atas adalah sebagian dari prinsip 
Islami yang ditampilkan. Kelima prinsip ini memuat kewjiban seorang muslim apabila 
menghadapi suatu masalah maupun musibah yang terjadi di dalam dirinya. Melalui prinsip yang 
diuraikan di atas, maka tergambarlah bahwa tujuan konseling Islami secara umum pada dasarnya 

                                                           
24 Erhamwilda, “Konseling Islami”.., h. 97-98. 
25 Departemen Agama, “Al-Qur’an dan terjemahan”, (Jakarta: Al-Hanan,tt), h. 290. 
26 Anwar Sutoyo, “Bimbingan dan Konseling…”, h. 211-212 
27 QS. [2] : 216 
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adalah agar individu menjadi muslim yang bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya tujuan 
konseling Islami secara khusus adalah membantu konseli mengatasi masalahnya dengan cara 
mengubah sikap dan perilaku konseli yang melanggar tuntunan islam menjadi sikap dan perilaku 
yang sesuai dengan tuntunan Islam.28 

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas, pada intinya prinsip dan tujuan konseling 
Islami sama dengan konseling pada umumnya. Yang membedakannya adalah arah berfikir dan 
berperilaku dalam menyelesaikan masalah. Konseling Islami lebih mengutamakan kepada 
pedoman hidup umat Islam yaitu al-Qur’an dalam mengarahkan petunjuk penyelesaian masalah. 
Cara dan langkah-langkah dalam melaksanakan konseling Islami juga terarah kepada pelaksanaan 
ibadah yang terdapat dalam pelaksanaan rukun Islam dan meyakini rukun iman. Prinsip yang 
terdapat dalam konseling Islami, mengingatkan bahwa apabila dalam pelaksanaannya tidak 
melenceng dari prinsip itu. Individu tetap dibimbing dan diarahkan kepada jalan yang diridhai 
Allah, sesulit apapun sebuah masalah dan musibah yang dihadapi individu tersebut. 

b. Penerapan Bimbingan Konseling Islami dalam Manajemen Stress 
Peran konselor dalam bimbingan konseling Islami untuk menangani stress yang pertama 

adalah sebagai “pengingat”.  Di sini individu diingatkan untuk dibimbing dengan cara mendekat 
dan beribadah kepada Allah SWT. Stress yang merupakan permasalahan yang lagi dihadapi 
seseorang, sehingga seseorang merasa tertekan, terganggu dan cemas, yang disebabkan 
permasalahan dihadapinya. Perasaan tersebut itulah yang harus ditangani yaitu dengan cara 
mengingat Allah SWT. Sudah di jelaskan di atas bahwa terapi keimanan merupakan sangat 
penting dalam manajemen stress. Seseorang yang yakin dan percaya kepada Allah SWT, ia akan 
selalu mengembangkan fitrah keimanannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Karena pada 
dasarnya setiap orang telah memiliki iman di dalam hatinya, hanya perlu di rawat dan 
dikembangkan fitrah tersebut. 

Seseorang yang mengembangkan fitrah iman di dalam hatinya, apabila ia dilanda kesedihan, 
masalah dan musibah, ia hanya akan berdoa kepada Allah agar Allah melepaskan kesedihannya 
tersebut dengan “doa” dan permohonan yang ia harapkan. Selanjutnya, apabila seseorang 
mengembangkan fitrah imannya maka ia yakin bahwa Allah akan menunjukkan kepada dirinya 
petunjuk dan jalan yang lebih baik. Yakni dengan Meyakini firman Allah dalam surah “Ar-
Ra’du:11 yang artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. Dengan teknik mendekat/menghadapi 
permasalahan yang menyebabkan stress, seperti yang di ungkapkan santrock yang sudah 
disebutkan di atas, dalam Islam merupakan adanya tindakan atau usaha untuk memperbaiki dan 
menyelesaikan suatu masalah. Diiringi dengan keyakinan dan percaya bahwa, “Allah mengubah 
suatu kaum/seseorang jika dia mau berusaha, maka Allah akan menunjukkan jalan penyelesaian 
baginya. 

Selanjutnya peran konselor yakni mengajak secara bersama-sama untuk melaksanakan 
terapi ibadah yaitu dengan memberikan penjelasan dan pemahaman makna pelaksanaan ibadah 
shalat, puasa, zakat dan haji atau pelaksanaan rukun Islam dengan baik dalam mengatasi suatu 
permasalahan yang dihadapi. Shalat, sangat berperan besar dalam menekan segala bentuk depresi 
yang timbul dari tekanan dan permasalahan hidup keseharian. Karena pada saat shalatlah 
seseorang akan merasakan ketenangan hati, dan keamanan emosi. Dikarenakan pada saat sholat 
kita menyerahkan seluruh jiwa kita dan permasalahan kita kepada Allah SWT. Dalam sholat baik 
setelah sholat, kita berzikir berdoa, dan menyampaikan permasalahan yang kita hadapi, kemudian 
kita menyerahkan segalanya dan yakin bahwa Allah akan menjawab doa dan melepaskan kita dari 
keresahan yang dialami dengan jalan yang sudah ditentukan-Nya. 

                                                           
28 Erhamwilda,” Konseling Islami”, h. 119-120 
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Melalui zakat dan sedeqah seseorang akan membantu keringanan hidup orang lain, dengan 
demikian Allah pun akan membantu permasalahan yang dihadapi. Bukankah suatu kebaikan akan 
di balas dengan kebaikan juga, dengan meyakini itulah hati seseorang akan tenang. Dan yakin 
juga dengan sedekah akan mampu membersihkan hati dan jiwa kita dari sikap egois dan 
membanggakan diri. Selanjutnya melalui puasa. Puasa merupakan salah satu didikan bagi jiwa dan 
mengandung terapi penyakit kejiwaan dan fisik.29 Akibat stress juga berpengaruh terhadap fisik, 
dengan demikian melalui puasa seseorang akan melatih sabar dalam menjalankan tanggung 
jawabnya dan seseorang akan berperilaku baik dan akan lebih mendengarkan kata hatinya. 
Terakhir dengan melaksanakan haji bagi yang mampu merupakan pusat pelatihan diri bagi orang 
muslim. Seseorang akan selalu mengingat Allah, selalu berdoa kepada-Nya. Bisa ditambahkan 
juga dengan terapi kesabaran. Melalui sabar akan menambah kekuatan hidup untuk dapat 
memikul tanggung jawab dalam menjalani kewajiban, hak dan permasalahan yang dihadapi. Sabar 
juga akan memperbaharui kembali semangat untuk menghadapi segala permasalahan yang 
dihadapi. 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa stress juga dapat 
diatasi secara Islami. Melalui bimbingan dan konseling Islami, yang berorientasi mewujudkan 
manusia seutuhnya bahagia dunia dan akhirat, maka mengembangkan fitrah keimanan yang sudah 
dimiliki dengan pelaksanaan ibadah yang sudah ditentukan, merupakan jalan/cara mengatasi atau 
meminimalisir stress yang dihadapi seseorang, terhadap tekanan permasalahan kehidupan yang 
dijalaninya. 

Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama dengan terapi keimanan. Yaitu 
mengembangkan fitrah keimanan dengan jalan meyakini kekuatan doa dan ketetapan dan ketentuan 
Allah SWT. Apabila ia dilanda kesedihan, masalah dan musibah, ia hanya akan berdoa kepada Allah 
agar Allah melepaskan kesedihannya tersebut dengan “doa” dan permohonan yang ia harapkan. 
Selanjutnya, apabila seseorang mengembangkan fitrah imannya maka ia yakin bahwa Allah akan 
menunjukkan kepada dirinya petunjuk dan jalan yang lebih baik. Yakni dengan Meyakini firman 
Allah dalam surah (“Ar-Ra’du: 11). 

Selanjutnya dengan terapi melaksanakan ibadah (sholat, zakat/sedekah, puasa dan haji) beserta 
terapi sabar. Pelaksanaan itu semua akan sangat membantu dalam memberikan ketenangan jiwa 
dalam meminimalisir stress. Meskipun tak lepas perlunya rileks dan refreshing dalam hidup, tapi 
ketenangan jiwa merupakan meliputi ketenangan fisik dan pikiran. 
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