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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam diyakini sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai agama yang 

menebar rahmat bagi alam semesta. Salah satu implementasi dari konsep 

rahmatan lil alamin adalah adanya aturan tentang hal-hal yang bersifat sosial 

kemasyarakatan. Keberadaan aturan tersebut menjadikan Islam tidak hanya 

sebagai agama yang mengurusi urusan ilahiyah semata, namun juga bercita-

cita mewujudkan relasi sosial yang harmonis. 

Salah satu aturan Islam yang berhubungan dengan relasi sosial adalah 

aturan tentang pernikahan. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur 

dalam ilmu fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah “ikatan yang 

menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-

tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara 

keduanya merupakan muhrim”. 

Selanjutnya menurut ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 

1 tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan ialah:”ikatan lahir 

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.
1
 

 Pengertian perkawinan di atas menggambarkan, bahwa perkawinan 

merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan seorang 
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wanita untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan 

hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak. 

Menurut pandangan Islam, perkawinan merupakan asas pokok 

kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam 

mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan, juga 

merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat 

manusia. 

Keluarga yang utuh adalah dambaan dalam setiap perkawinan. Untuk 

meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut di perlukan kerjasama 

dari seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik haruslah di mulai sejak 

kedua pasangan tersebut menikah. Namun, menciptakan hubungan yang baik 

antar anggota dalam keluarga bukanlah hal yang mudah. Dalam menjalani 

kehidupan rumah tangga, tidak jarang pasangan suami-istri menghadapi 

masalah-masalah dalam rangka proses penyesuaian diri dalam perkawinannya. 

Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya 

penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari 

suami maupun istri. 

Ketidakmampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut sering 

menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan 

perceraian. Konflik selalu ada di tempat kehidupan bersama, bahkan didalam 

kehidupan yang sempurna sekalipun konflik tidak dapat lagi dielakkan dan 

konflik semakin meningkat dalam hubungan yang serius. 
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Perselisihan, pertentangan dan konflik dalam suatu rumah tangga 

merupakan suatu yang terkadang tidak bisa di hindari, tetapi harus dihadapi. 

Hal ini karena didalam suatu perkawinan terdapat penyatuan dua pribadi yang 

unik dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar 

belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada 

tersebut perlu di sesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan 

baru bagi keluarga mereka. Tidak semua orang bisa mengatasi masalah 

perkawinannnya dengan sendiri, terkadang banyak diantara mereka 

membutuhkan bantuan orang lain. 

Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di Kelurahan Pasir 

Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, terdapat   

masyarakatnya yang mengalami perceraian dalam rumah tangganya. 

Dikarenakan adanya konflik yang menyebabkan keretakan didalam rumah 

tangga tersebut yang diakibatkan oleh masalah perselingkuhan, ekonomi dan 

lain sebagainya. 

Metode bimbingan agama dapat berguna bagi penyelesaian konflik 

yang terjadi di dalam keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah 

Kabupaten Rokan Hulu. Dengan adanya bimbingan agama ini dapat 

memberikan bantuan kepada seorang yang mengalami kesulitan, baik lahir 

maupun batin, yang menyangkut kehidupan, di masa kini dan masa 

mendatang. Pertolongan tersebut berupa pertolongan di bidang mental 

spiritual, dengan maksud agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi 

kesulitannya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, melalui 
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dorongan dan kekuatan iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh 

karena itu sasaran bimbingan agama adalah membangkitkan daya rohaniah 

manusia melalui iman, dan ketakwaan kepada Allah SWT. 

Manusia sebagai umat Islam merasa berkewajiban untuk 

menanggulangi permasalahan di atas, karena Allah menyuruh manusia untuk 

mengajak kepada kebaikan (kebajikan) dan mencegah kemungkaran (jahat). 

Firman Allah: 

                           

         

Artinya: ”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah 

yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”
2
 

 

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan Hendaklah ada di antara kamu 

suatu golongan yang menyeru pada kebaikan ajaran Islam dan menyeru 

kepada ma’ruf dan melarang pada yang munkar. Merekalah yakni orang-orang 

yang menyelu dan melarang tadi (orang-orang yang beruntung) atau 

berbahagia. “min” disini untuk menunjukkan “sebagian” karena apa yang 

diperintahkan itu merupakan fardhu kifayah yang tidak mesti bagi seluruh 

umat dan tidak pula layak bagi setiap orang, misalnya orang bodoh. 

Orang yang diajak bicara dalam ayat ini ialah kaum mu’minin 

seluruhnya. Mereka terkena taklif agar memilih suatu golongan yang 

melaksanakan kewajiban ini. Realisasinya ialah hendaknya masing-masing 
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anggota kelompok tersebut mempunyai dorongan dan mau bekerja untuk 

mewujudkan hal ini, dan mengawasi perkembangannya dengan kemampuan 

optimal. Sehingga bila mereka melihat kekeliruan atau penyimpangan dalam 

hal ini (amar ma’ruf nahi munkar) segera mereka mengembalikannya ke jalan 

yang benar.
3
 

Dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar untuk mengatasi problema 

diatas, maka perlu dilakukan bimbingan keagamaan. Hal ini sangat penting 

dalam usaha membantu klien atau korban yang terdapat konflik di dalam 

keluarganya. Mengingat masalah konflik keluarga ini akan berdampak negatif, 

bahkan tidak sedikit berakhir dengan perceraian, kasus kekerasan dalam 

rumah tangga dan lain sebagainya. Maka perlu adanya penanganan yang di 

lakukan dengan adanya bimbingan agama.   

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik dan terpanggil untuk 

menyusun skripsi dengan judul “BIMBINGAN AGAMA DALAM 

PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA DI KANTOR URUSAN 

AGAMA KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat di 

dalam judul penelitian ini. Maka penulis perlu menegaskan istilah-istilah 

sebagai berikut: 
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1. Bimbingan Agama 

Bimbingan agama adalah proses pemberian bantuan terhadap 

individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk allah, 

sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
4
 

2. Penyelesaian 

Penyelesaian merupakan usaha mencari jalan keluar dari suatu 

kesulitan.
5
 

3. Konflik Keluarga 

Konflik keluarga merupakan pertentangan yang terjadi di antara 

anggota-anggota keluarga (suami-istri, orangtua-anak, anak-anak, antar 

generasi) dengan saling menyerang baik melalui kata-kata (sinis), bahasa 

tubuh (gesture), serangan fisik maupun psikologis yang mengakibatkan 

ketegangan, perilaku saling diam, permusuhan dan bahkan tercerai 

berainya anggota keluarga.
6
 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, 

sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur berumah tangga 
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b. Keluarga yang utuh adalah dambaan dalam setiap perkawinan 

c. Konflik keluarga yang terjadi karna adanya kesalahpahaman di dalam 

rumah tangga 

d. Bimbingan agama yang diberikan konselor kepada konseli terhadap 

penyelesaian konflik keluarga 

2. Batasan Masalah 

Dari identifikasi di atas, maka penulis hanya membatasi masalah 

hanya pada bimbingan agama dalam penyelesaian konflik keluarga di 

KUA Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas dapat di simpulkan pada 

penelitian ini yaitu: 

Bagaimana bimbingan agama dalam penyelesaian konflik keluarga 

di KUA Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui bagaimana bimbingan agama dalam 

penyelesaian konflik keluarga di KUA Kecamatan Rambah Kabupaten 

Rokan Hulu. 
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2. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang 

bagaimana bimbingan agama dalam penyelesaian konflik keluarga di 

KUA Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu 

b. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi SI 

di Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. 

c. Menambah masukan bagi Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Islam dan KUA Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan 

Hulu untuk mencetak kader-kader konselor khususnya dalam bidang 

Konseling Perkawinan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini disusun secara sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya berisikan: Latar 

Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan. 

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Dalam bab ini akan dijelaskan kajian teori mengenai Bimbingan 

Agama dalam Penyelesaian Konflik Keluarga , kajian terdahulu 

dan kerangka pikir. 
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BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini menyajikan Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan 

waktu Penelitian, sumber data, informan penelitian, subyek 

penelitian, teknik pengumpulan data,validitas data dan teknik 

analisis data 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini mengemukakan mengenai gambaran lokasi penelitian 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan 

Hulu 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

Bimbingan Agama Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan 

Hulu 

BAB VI : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir menjelaskan dua bagian yaitu 

kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan bagi pembaca umumnya 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 


