
BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar belakang  

 

Konseling merupakan sebauh Kegiatan membantu menyelesaikan Masalah yang terdapat 

didalam diri seorang klien. Masalah yang dihadapi oelh Klien sebenranya dapat dihadapi oleh diri 

masing-masing Individu yang mengalami masalah tersebut. Namun sering kalinya mereka 

memilki rasa takut dan ketidak percayaan dalam dirinya bahwa sebenarnya Ia mampu 

menghadapi masalah yang Ia hadapi. 

Kepercayaan diri seseorang memang berbeda-beda. Bahkan terkadang banyak orang yang 

tidak memahami potensi yang ada didalam dirinya. Hal ini mebuat Individu merasakan ketakutan 

karena fikiran dan anggapannya sendiri. Tak jarang seorang Individu yang seharusnya memilki 

kemampuan untuk berkembang yang lebih dari teman-temannya Justru malah menjadi terpuruk 

hal ini karena adanya anggapan negative dalam dirinya sendiri.  

 

Salah satu yang membuat klien mengalami hal ini karena adanya anggapan yang salah 

dalam diri seorang klien dalam menghadapi sebuah masalah yang Ia hadapi. Hal ini karena terjadi 

distrosi atau gangguan yang ada dalam diri seorang klien. Salah satu teknik terapi yang dapat 

digunakan untuk menangani diri seorang klien yang mengalami gangguan semacam ini ialah 

dengan menggunakan terapi kognitif. Dimana pendekatan ini lebih mengarahkan agar klien 

berusaha menghilang anggapan yang buruk tentang sesuatu hal. Karena itu mengubah pola piker 

kearah yang lebih positif akan sangat berguna bagi klien.  

 

 

1.2 Rumusan masalah  

1. Selayang pandang  terapi kognitif  

2. Konsep  dasar terapi kognitif 

3. Hakikat manusia menurut kognitif  

4. Pribadi sehat dan tidak sehat secara kognitif  

5. Islam dan terapi kognitif. 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

PEMBAHASAN  

2.1 Selayang pandang terapi kognitif  

 Terapi kognitif adalah suatu pendekatan yang mengkombinasikan penggunaan teknik kognitif dan 

perilaku untuk membantu individu memodifikasi mood dan perilakunya dengan mengubah fikiran yang 

merusak dirinya.
1 terapi ini awalnya di kembangkan oleh Dr. Aaron Beck dari university of 

Pennsylvania.pada intinya terapi kognitif bertujuan agar menguraikan distrosi klien dan 

membantunya mempelajari cara-cara yang berbeda serta lebih realistis untuk membuktikan 

realitas informasi. 

Secara historisnya teori ini  berkembang karena pendapat seorang filusuf Epicetetus. 

Dimana ia berpendapat bahwa “orang- orang tidak terganggu hal jasmaniyahnya namun mereka 

terganggu oleh pandangannya tentang hal tersebut”.
2
selain itu  alferd adler menuliskan berkata 

bahwa makna tidak ditentukan oleh situasi namun kitalah yang menetukan diri dengan makna 

yang diberikan oleh situasi. Sehingga Premis dasar atau hal yang menjadi acuan dalam konsep 

ini adalah cara seseorang menyikapi suatu masalah yang di tentukan oleh penilaian atau prespsi 

mereka pada hal tersebut. 

2.2  Konsep-konsep dasar dan skema dalam Teori Kognitif 

Telah diketahui bahwa teori kognitif adalah sebuah terapi yang digunakan untuk seorang 

klien yang mengalami distorsi ( kesalahan dalam berfikir ).hal ini menimbulkan seorang Individu 

selalu berfikir jelek tentang suatu hal dan selalu membayangkannya adalah kejadian buruk . 

dalam islam dapat dikenal sebagai pemikiran yang bersifat su‟udzon. Seorang Individu 

mengalami kesalahan dalam pemikirannya, berikut adalah Pikiran-pikiran salah yang sering 

muncul dan menyebabkan distorsi adalah sebagai berikut, : 

a. Berfikir ekstrem  

Seseorang berfikir terlalu menggunakan kepastiannya.  

Contoh : “ aku tidak bisa hidup tanpanya, tanpanya aku hampa dan akan mati “. 
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b. Cepat menarik kesimpulan 

Contoh : “ hari ini dia tidak menyapaku, aku yakin di kesal pada ku “. 

c. Personalisasi 

Seorang Individu selalu menyalahkan diri sendiri karena suatu kejadian yang 

terjadi . contoh : “ karena Aku yang egois hingga hubungan Ini Berakhir, Aku 

memang Sangat Bodoh”. 

d. Terlalu mengeneralisasi 

Seorang Individu selalu membuat kesimpulan negative yang berdasarkan hanya 

pada satu peristiwa. Contoh : “ karena laporanku salah, aku pasti dinilai sangat 

buruk dan tidak akan mendapatkan kenaikan gaji”.
3
 

e. Meramal 

Individu seakan tahu apa yang terjadi di masa depan. Contoh : “ sekarang aku 

panikan  dan memang aku akan selalu panikan  „. 

f. Merasionalisasi Emosi 

Mencampur adukan perasaan dan fakta. Contoh : “ aku cemas, pasti mengendarai 

motorku berbahaya.‟‟ 

g. Pelabelan 

Melabelakan diri sendiri pada hal-hal yang negative. Seperti. “ Aku jahat, dan 

bodoh aku memang jahat dan bodoh “. 

h. Magnifikasi 

Dapat dikatakan sebagai fikiran yang terlalu membesar-besarkan masalah. 

“aku tidak menelponnya, oh ini hal terburuk yang pernah Aku lakukan “. 

Teori atau inti dasar dari konsep kognitif yaitu digunakan sebagai fungsi yang 

memahami Interferensi tentang pengalaman seseorang atau sebuah kejadian dimasa lalu 

dan tentang kejadian yang akan terjadi dimasa depan serta bagaimana penanganannya 

serta adaptasi dari individu tersebut.
4
 Seorang konselor harus dapat merubah Mindset 

yang ada dalam diri siklien. Sehingga pola pemikirannya akan cenderung lebih positif.  
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Teori dasar yang dapat digunakan seorang konselor adalah : 

1. Skema 

Adalah struktur yang terdiri atas keyakinan-keyakinan dan asumsi-asumsi 

fundamental manusia.
5
 Dimana skema adalah unsur yang menciptakan makna. 

2. Moda 

Menurut beck and whaisar Moda adalah hal fundamental bagi kepribadian 

karena menginstrepetasikan dan menyesuaikan diri  dengan situasi yang 

timbul atau seang berjalan ( adaptasi ).  

3. Kerentanan kognitif 

Hal ini mengacu pada keringkihan kognitif manusia.
6
 Hal ini akan 

menimbulkan distress psikologi. 

4. Pikiran otomatis 

Pikiran otomatis adalah pikiran yang timbul secra tiba-tiba yang kurang dapat 

di akses oleh pikiran yang yang disengaja. Dan terkadang dalam fungsinya 

pikiran otomatis dapat mengarahkan orang tidak keluar jalur, naumun 

terkadang membuat orang salah jalur. Contoh depresi. 

5. Distorsi kognitif 

Adalah sebuah proses menarik kesimpulan tertentu tanpa adanya bukti 

pendukung terkadang justru menggunakan bukti yang kontradiktif 

(berlawanan ). 

6. Faktor genetic 

7. Proses pendewasaan ( Akuisisi ) 

8. Kerentanan 

Teori ini memandang akuisi potensi distress psikologis sebagai hasil dari 

faktor-faktor yang berinteraksi. Berikut adalah faktor-faktor yang 

menimbulkan kerentanan distress psikologi , antara lain : 

a. Trauma Masa kanak-kanak 

b. Perlakuan negative pada masa kanak-kanak 

c. Belajar sosial 
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d. Pengalaman belajar mengatasi masalah 

e. Aktivasi kerentanan 

f. Pemeliharaan 

g. Kegagalan meredam Moda 

h. Resistensi untuk berubah 

2.3 hakikat manusia menurut teori kognitif  

 Teori kognitif adalah sebuah teori yang menggunakan pendekatan terstruktur,aktif,direktif dan 

berjangka waktu singkat. Teori ini memandang bahwa hakikatnya manusia keadaan 

emosinya,perasaannya dan tindakannya ditentukan oleh bagaimana seseorang membentuk dunianya.
7
 

Teori ini berpandangan bahwa pengalaman masa kanak-kanaknya dapat pula berpengaruh dengan pikiran 

yang timbul secara Otomatis dalam dirinya.  

 Terapi ini hakikatnya menganggapa bahwa semua pikiran buruk yang ada di manusia dapat 

dihilangkan,karena hakikatnya semua ketakutan hanyalah fikiran  negative belaka yang dapat diubah. 

Salah satu contohnya yaitu kecemasan yang di rasakan seseorang,fobia,trauma,gangguan makan, 

kelelahan kronis.
8
 Tujuan dari teori ini adalah mengubah cara konseli berpikir dengan menggunakan 

pikiran-pikiran otomatis mereka engan mengubah skema berfikirnya. Hal ini untuk mendorong konseli 

mengumpulkan dan mempertimbangkan  bukti untuk mendukung keyakinan mereka. Karena hakikatnya 

komunikasi internal diakses oleh individu,kepercayaan memilki makna pribadi dan makna ditafsirkan 

oleh konseli sendiri.   

Dalam islam sendiri berfikir negative pada sesuatu hal disebut dengan khusnudzon,atau juga dapat 

digolongkan sebagai sikap pesimistik.   

2.4 Pribadi Sehat dan tidak Sehat menurut Kognitif  

 Pribadi sehat dan tidak sehat menurut teori kognitif adalah : 

a. Individu dapat menghilangkan pikiran buruknya. 

b. Mengarahkan pembentukan emosi kearah yang lebih positif. 

c. Dapat menguji hipotesis ( dugaannya ) secara sistemmatis. 

d. Dapat mengubah asumsi yang tidak tepat ke yang lebih fungsional. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pribadi tidak sehat ialah manusia yang tidak dapat mengubah 

pikirannya ke hal yang lebih positif lagi.  
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2.5 kesatuan teoritis islam dengan terapi kognitif 

  Dalam islam distrosi atau gangguan yang dialami seorang manusia karena fikiran 

buruknya dapat disebut sebagai perilaku su‟udzon. Namun juga dapat dikatakan sebagi perilaku 

pesismistis atau putus asa.Allah berfirman dalam Al-qur‟an dalam surat Al-baqoroh ayat 216 

لَكُ ُكتَِب َعلَيُكُم الِقتَاُل َوُهَى ُكريٌ لَُكم,َوَعَسى اَن تَكَرُهىاَشيأً َوُهَىَخيٌرلَُكم م,َوهللا يَعلَُم َواَوتُم ََل تَعلَُمىَن , َوَعَسى اَن تُِحبُّىا َشيأً َوُهَىَشرٌّ  

Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu,tetapi boleh jadi kamu tidak 

menyenangi sesuatu ,padahal itu baik bagimu,dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak 

baik bagimu.Allah mengetahui,sedang kamu tidak mengetahui. ( QS.Al-baqoroh :216) 

 Selain itu Allah  berfirman pula dalam Al-qur‟an yang menjelaskan bahwa kita sesungguhnya tak pantas 

untuk bersedih ataupun merasa lemah yaitu dalam ayat berikut : 

تَحَزوُىا َو اَوتُُم األَعلَىَن اِن ُكىتُم ُمؤِمِىيَه.َوََل تَِهىُى َوََل   

“ dan jangan lah kamu (merasa) lemah,jangan pua bersedih hati,sebab kamu orang yang paling tinggi 

derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman”.( QS. AL-imran :139 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III  

PENUTUP  

3.1 kesimpulan 

 Teori pendekatan Kognitif adalah suatu pendekatan yang mengkombinasikan 

penggunakan teknik kognitif dan perilaku untuk membantu individu memodifikasi mood dan 

perilakunya dengan mengubah fikiran yang merusak diri. Dengan kata lain seorang konselor 

memberikan pemahaman pada klien yang menglami salah pemahaman dan salah berfikir mereka 

agar lebih berfikir secara lebih positif lagi ( khusnudzon ). 

Hal- hal yang menimbulkan kenegatifan dalam berfikir diantaranya adalah skema,moda, 

kerentanan kognitif, pikiran otomatis , Faktor genetic,distrosi kognitif,faktor pendewasaan dan 

kerentanan. Proses pelaksanaan terapi ieori kognitif sendiri dilakukan dengan cara sebagi 

berikut:  yaitu dengan deskripsi detail tentang problem klien ( modalitas, perilaku,fisiologi dan 

kognisi ).Pemahaman problem dalam hal perkembangan dan arah.Mengidentifikasi faktor-faktor 

yang memperparah problem.  

 

3.2 Kritik dan saran  

Demikian makalah sederhana ini kami susun, kami selaku tim penulis berharap makalah 

ini bisa bermanfaat untuk menunjang pengetahuan . apabila ada kata-kata yang sulit dipahami 

dan salah, kami mohon maaf. 

Kami mohon  kritik dan saran untuk kemajuan penulisan makalah-makalah selnjutnya. Atas 

perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 
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