
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Peran 

Peran adalah bagian yang dimainkan seseorang pemain, tindakan 

yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
18

 Peran merupakan 

penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang 

usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 

dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.  

Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu dapat dikatakan sebagai 

perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran juga 

mengikuti norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan. “Peran ini juga 

merupakan aspek di namisi kedudukan (status), apabila seseorang yang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka 

ia menjalankan suatu peran”.
19

 

2. Mediator 

Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, 

yang berfungsi membantu para pihak yang berselisih dalam mencari 

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dan tentunya juga ahli di 

bidang yang di sengketakan.
20

 

Mediator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediator adalah 

perantara, penghubung, penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa.
21
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Menurut Gifford dikutip dari buku Nurmaningsih Amriani 

mengidentifikasi fungsi-fungsi mediator dalam sebuah proses perundingan 

sebagai berikut:
22

 

a. Memperbaiki sikap para pihak tentang proses perundingan 

b. Menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau 

kedudukannya terancam atau tidak nyaman. 

Mediator sebagai penengah dalam proses mediasi mempunyai 

fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang di maksud adalah 

sebagai berikut: 

a. Memperbaiki hubungan komunikasi antara para pihak yang biasanya 

ada hambatan dan sekat-sekat pikologis. 

b. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai 

negosiasi yang fair. 

c. Secara tidak langsung mendidik para pihak tentang proses dan 

substansi negosiasi yang sedang berlangsung. 

d. Mengklarifikasi masalah-masalah dan kepentingan masing-masing 

para pihak. 

Mediator memiliki peran yang sangat penting agar nantinya 

tercapai kesepakatan damai di antara pihak-pihak yang berselisih. Gery  

Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto, yang menyebutkan 

bahwa mediator juga memilki beberapa peran penting untuk melakukan  

mediasi antara lain:
23

 

a. Melakukan diagnosa konflik permasalahan 

b. Berusaha semaksimal mungkin agar terciptanya keberhasilan dalam 

proses mediasi tersebut 

c. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting 

d. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan 

                                                             
22

Nurmaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 

Pengadilan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 65. 
23

D.Y   Witanto, Hukum   Acara   Mediasi:   Dalam   Perkara   Perdata   di   Lingkungan 

Peradilan  Umum  dan Peradilan  Agama  Menurut  PERMA  No.  1  Tahun  2008  Tentang  

Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 102. 
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Dapat  kita  pahami  bahwa  seorang  mediator  memiliki  peran  

yang sangat penting bagi tercapainya kesepakatan damai di antara para 

pihak. Selain itu,  peran  mediator  menurut  Syahrizal  Abbas  ialah  jika  

adanya  perbedaan kekuatan  dari  para  pihak  dapat  diatasi  mediator  

melalui  cara-cara  sebagai berikut:
24

  

a. Menyediakan suasana yang nyaman dan tidak mengancam 

b. Memberikan kesempatan para pihak untuk berbicara dan pihak lain 

mendengar apa yang disampaikan 

c. Meminimalkan perbedaan di antara para pihak yang bertikai dengan 

menciptakan situasi informal 

d. Perilaku mediator yang netral dapat memberikan kenyamanan 

e. Tidak menekan atau memaksa para pihak. 

Berbagai peran mediator dalam proses mediasi secara deskripsi 

meliputi: 

a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. 

b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. 

c. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak. 

d. Menerangkan proses kepada para pihak dalam komunikasi yang baik. 

e. Menguatkan suasana komunikasi. 

f. Membantu para pihak untuk menghadap situasi dan kenyataan. 

g. Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif. 

 Untuk melaksanakan tugasnya, seorang mediator dapat melakukan 

dua macam peran yaitu peran pasif dan peran aktif. Kedua peran tersebut 

dapat dilakukan atau diterapkan oleh seorang mediator tergantung pola 

kondisi saat itu, apakah ia harus bersifat pasif atau aktif.  

a. Mediator bersifat pasif disebabkan apabila para pihak yang 

bersengketa memiliki kepedulian yang tinggi dan lebih aktif untuk 

menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi sehingga mediator hanya 

berperan sebagai penengah dan mengarahkan penyelesaian sengketa 
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pada para pihak, dan juga mengatur perundingan-perundingan, 

memimpin rapat dll. 

b. Mediator diharapkan bersifat aktif apabila para pihak bersikap pasif 

atau menunggu dan sulit berkomunikasi. Dalam kondisi yang demikian 

ini, mediator harus cepat tanggap dan juga mengambil inisiatif untuk 

melakukan tindakan. 

Adapun yang menjadi tugas seorang mediator adalah:
25

 

a. Melakukan diagnosis konflik 

Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis 

konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis konflik sejak 

pramediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik 

latar belakang penyebabnya dan akibat dari konflik bagi para pihak. 

Atas dasar diagnosis konflik, mediator dapat menyusun langkah 

negosiasi, mencari alternatif solusi, mempersiapkan pilihan yang 

mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian 

sengketa.  

b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para 

pihak 

Dalam proses mediasi, kedua belah pihak diberikan kesempatan 

untuk menyampaikan persoalan konflik mereka secara terbuka, 

sehingga masing-masing pihak dapat mendengarnya. Mediator juga 

mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-

kepentingan mereka dalam konflik tersebut.  

c. Menyusun agenda 

Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain: waktu 

mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang 

hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan pokok permasalahan, dah 

hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak. 
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d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi 

Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan 

komunikasi mereka, karena dalam praktik banyak ditemukan para 

pihak malu dan segan untuk mengungkapkan persoalan dan 

kepentingan mereka, dan ada juga yang sealiknya sehingga terkadang 

menyinggung pihak lain. Mediator harus mampu mengendalikan 

komunikasi para pihak, agar mediasi bisa berjalan dan tidak 

menimbulkan gangguan perasaan pihak lain, yang dapat menghambat 

proses mediasi selanjutnya. 

e. Mediator harus menyusun merangkaikan kembali tuntutan para pihak 

Hal ini penting digambarkan oleh mediator, karena posisi para 

pihak dalam mediasi bukan berada pada sikap bersikukuh dengan 

tuntutannya, tetapi lebih mengarah kepada kepentingan riil yang 

diinginkan. 

f. Mediator bertugas mengubah pandangan egosentris masing-masing 

pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak 

Mediator secara arif dan bijaksana meyakinkan para pihak 

untuk saling memahami posisi pihak lain, sehingga pandangan mereka 

dapat didekatkan dengan meninggalkan egonya masing-masing. 

g. Mediator bertugas merubah pandangan parsial para pihak ke 

pandangan yang lebih universal sehingga dapat diterima oleh kedua 

belah pihak 

Dengan menyampingkan figur tertentu, mediator membuka 

proses mediasi dengan pihak lain yang lebih banyak. 

h. Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian 

permasalah 

Contoh persengketaan mengenai kewenangan antara dewan 

sekolah dengan kepala sekolah. Kedua pihak ini masing-masing 

mengklaim memiliki kewenangan penuh dalam mengelola dan 

menjalankan kegiatan di sekolah. Dalam hal ini, mediator dapat 

menyarankan solusi melalui pendefinisian dan pembagian 
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kewenangan. Dewan sekolah memiliki kewenangan penuh dalam 

proses pembuatan keputusan di sekolah, dan kepala sekolah sendiri 

memiliki kewenangan menetapkan keputusan akhir dalam hal 

pengelolaan administrasi sekolah. 

i. Mediator bertugas menyusun prosisi mengenai permasalahan para 

pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur 

emosional 

Bahkan ia dapat menyusun sejumlah pertanyaan yang dapat 

meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan problematika mereka 

secara lebih adil dan terbuka. 

j. Mediator juga bertugas menjaga pernyataan para pihak  

Hal ini bertujuan agar tetap berada dalam kepentingan yang 

sesungguhnya dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan (klaim) yang 

kaku, sehingga pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam 

kerangka yang saling menguntungkan para pihak. 

 Christoper W. Moore menyebutkan ada tiga tipologi mediator, 

yaitu: mediator hubungan sosial (social network mediator), mediator 

autoritatif (authoritative mediator), dan mediator mandiri (independent 

mediator).
26

 

a. Tipe mediator hubungan sosial, sering kita temui dalam masyarakat 

pedesaan. Misalnya para pemuka adat, pemuka masyarakat dan alim 

ulama. 

b. Tipe mediator autoritatif, adalah mediator yang bekerja di instansi 

pemerintah. 

c. Tipe mediator mandiri, adalah mediator yang dianggap paling baik 

atau profesional bila dibandingkan dengan dua tipe mediator di atas, 

karna mediator mandiri tidak memiliki hubungan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan para pihak yang bersengketa.  
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 Sebagai seorang mediator haruslah memiliki posisi, dalam hal ini 

khususnya dalam menangani kasus mediasi. Adapun posisi mediator 

dalam hal ini adalh sebagai berikut : 

a. Mediator tidak boleh melakukan penilaian tentang siapa yang benar 

dan siapa yang salah di antara para pihak yang sedang berselisih atau 

bersengketa. 

b. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses 

negosiasi guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa 

tanpa menggunakan cara yang memutus atau memaksakan sebuah 

penyelesaian. 

c. Mediator tidak boleh mengambil suatu keputusan atas persengketan 

atau konflik yang sedang berlangsung antara para pihak. 

d. Mediaor hanya berposisi sebagai fasilitator yang mempelancar 

jalannya suatu proses negoisasi yang berlangsung antara para pihak 

atau para negosiator yang mewakili kepentingan para pihak.
27

 

 Selain memiliki peran dan fungsi, mediator juga harus memiliki 

skill atau keahlian. Sebagian besar peran mediator dalam proses mediasi 

adalah bertanya dan mendengar. Mediator lebih banyak mendengar karena 

mediator mau mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kepentingan para 

pihak dan mediator mau mengetahui lebih banyak dari para pihak sehingga 

mediator bisa melihat permasalahan secara lebih jernih dan apa yang 

menjadi akar dari permasalahan para pihak. 

3. Mediasi 

a. Pengertian Mediasi 

Konseling diwujudkan dalam berbagai layanan yang diberikan 

kepada kliennya untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi 

pada pihak-pihak yang bertikai atau bermusuhan. Layanan mediasi 

berbeda dengan layanan yang lain terutama layanan konseling 

perorangan, dalam layanan mediasi konselor atau pembimbing 

menghadapi klien yang terdiri atas dua pihak atau lebih. 
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Mediasi berasal dari kata “media” yang berarti berada ditengah, 

perantara, atau penghubung. Makna ini menunjukkan pada peran yang 

ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan 

tugasnya dalam menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para 

pihak. „Berada ditengah‟ juga bermakna mediator harus berada pada 

posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia 

harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa 

secara adil sehingga menimbulkan kepercayaan dari para pihak yang 

bersengketa.
28

 Dengan adanya perantara atau penghubung, kedua hal 

yang tadinya terpisah itu menjadi saling terkait, saling mengurangi 

jarak, saling memperkecil perbedaan dan memperbesar persamaan, 

sehingga jarak diantara keduanya menjadi dekat. 

Menurut pendapat Prayitno dalam Tohirin yang mengatakan 

bahwa layanan mediasi merupakan layanan konseling yang 

dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang 

dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Berdasarkan 

makna ini, layanan mediasi juga berarti layanan bantuan terhadap dua 

pihak atau lebih yang sedang dalam kondisi bermusuhan.
29

 Dengan 

kata lain mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana 

pihak luar yang tidak memihak dan netral menjadi mediator bagi pihak 

yang sedang mengalami pertikaian.  

Mediasi menurut Garry Goopaster dikutip dari buku Syahrizal 

Abbas yaitu proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar 

yang tidak memihak akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang 

berselisih untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan 

perjanjian yang memuaskan.
30
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30
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Menurut pendapat Moore C.W dalam naskah akademis mediasi, 

mediasi adalah interensi terhadap suatu pertikaian atau negoisasi oleh 

pihak ketiga yang dapat diterima, dan tidak memiliki kewenangan 

untuk mengambil keputusan dalam memantu para pihak yang 

berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam 

menyelesaikan permasalahan yang disengketakan. Mediasi adalah 

upaya para pihak yang bertikai untuk menyelesaikan pertikaian melalui 

perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral. Mediasi adalah 

cara penyelesaian pertikaian melalui proses perundingan untuk 

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.
31

  

Sedangkan dalam aturan perundang-undangan yang baru yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah 

Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 

pada pasal 1 butir 7 disebutkan bahwa mediasi adalah cara 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
32

 

Kebanyakan dari mediasi itu sendiri, penyelesaian pertikaian 

lebih banyak muncul dari keinginan dan  inisiatif para pihak itu 

sendiri, sehingga mediator berperan membantu mereka  mencapai  

kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu para pihak yang bertikai, 

mediator bersifat imparsial atau tidak memihak. Dari pengertian di atas 

maka keterlibatan pihak ketiga yang disebut mediator menjadi salah 

satu kunci penentu dalam keberhasilan mediasi. Mediator harus 

seseorang yang adil dan netral, karena ia berperan sebagai penengah.
33

 

Al-Qur‟an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang 

terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia 

sebagai khalifah-nya di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, 

karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. 
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Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa 

sehingga penegakan keadilan dapat terwujud.
34

 Dalam Al-Qur‟an 

Allah menegaskan dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya: 

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Allah melarang perbuatan 

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran 

kepada kamu agar dapat mengambil pelajaran”. Dalam ayat lain, 

sejalan dengan itu pula Allah memerintahkan: “sesungguhnya Allah 

menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia 

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha 

mendengar dan lagi maha melihat”, QS. An-Nisa‟: 58. 

Allah menghendaki keadilan ditegakkan di mana pun dan kapan 

pun, baik terhadap diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Dalam 

penegakan keadilan tidak ada diskriminasi antara orang kaya dengan 

orang miskin, orang lemah dengan orang kuat, orang yang memiliki 

kekuasaan dengan orang yang tidak memiliki kekuasaan. Keadilan 

harus berlaku dan ditegakkan sama untuk semua orang. Sejarah umat 

terdahulu hancur karna ketidakadilan, di mana orang kaya dan orang 

berkuasa mendapat suatu yang bukan haknya dengan menzalimi pihak 

lain. Penegakan keadilan menurut Al-Qur‟an dapat dilakukan melalui 

proses pengadilan (mahkamah) maupun di luar  proses pengadilan.
35

 

b. Tujuan Layanan Mediasi 

Secara umum, layanan mediasi bertujuan agar tercapai kondisi 

hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien atau pihak-

pihak yang bertikai atau bermusuhan. Sedangkan secara khusus, 

layanan mediasi bertujuan agar terjadi perubahan atas kondisi awal 

yang negatif (bertikai atau bermusuhan) menjadi kondisi baru 
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35
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(kondusif dan bersahabat) dalam hubungan di antara kedua belah pihak 

yang bertikai.
36

 

Dalam mediasi para pihak pro aktif dan memiliki kewenangan 

penuh dalam mengambil keputusan. Mediator tidak memiliki 

kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu 

para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan 

kesepakatan damai mereka.
37

 

c. Manfaat Mediasi 

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat di rasakan 

manfaatnya, karena pihak telah mencapai kesepakatan yang 

mengakhiri persengketaan mereka secara adil  dan saling 

menguntungkan. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan 

antara lain: 

1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat, 

cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa 

perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase. 

2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan 

mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi 

mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak 

hukumnya. 

3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi 

secara langsung dalam menyelesaikan perselisihan mereka. 

4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan 

kontrol terhadap proses dan hasilnya.  

5) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu 

menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak 

yang bersengketa karena mereka sendiri yng memutuskannya. 

                                                             
36
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6) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang 

hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa 

yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada 

lembaga arbitrase.
38

 

d. Peran Mediasi 

1. Untuk mengatasi masalah penumpukan perkara.  

2. Untuk memperjelas tujuan yang ingin dicapai dari pada mediasi 

tersebut. 

3. Mediator sebagai penengah membantu memperluas akses para 

pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami 

4. Membantu mengurangi terjadinya perceraian.
39

 

e. Prinsip Mediasi 

a) Kewajiban partisipasi seluruh pihak dalam proses mediasi. 

b) Upaya maksimal untuk mencapai mufakat. 

c) Penggunaan pendekatan rekturisasi dengan pola best commerciaal      

practice. 

d) Menghormati hak-hak para pihak yang terkait.
40

 

f. Isi Layanan Mediasi 

Masalah atau isi yang dibahas dalam layanan mediasi adalah 

hal-hal yang berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara individu-

individu yang bertikai. Masalah-masalah tersebut dapat mencakup:
41

 

1) Pertikaian atas kepemilikan sesuatu 

2) Kejadian dadakan (perkelahian)  

3) Perasaan tersinggung  

4) Dendam dan sakit hati 

5) Tuntutan atas hak dll. 
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Masalah-masalah yang menjadi isi layanan mediasi bukan 

masalah yang bersifat kriminal. Dengan perkataan lain individu atau 

kelompok yang menjadi klien dalam layanan mediasi, tidak sedang 

terlibat dalam kasus kriminal yang menjadi urusan petugas polisi. 

g. Komponen-komponen Layanan Mediasi 

1) Konselor 

Dalam layanan mediasi tentunya melibatkan konselor yang 

bertugas sebagai mediator. Mediator adalah seseorang perantara 

dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau 

memaksakan sebuah penyelesaian. Konselor adalah seseorang yang 

berusaha menjadi jembatan bagi para pihak yang berselisih.
42

 

2) Klien 

Pada layanan mediasi, konselor menghadapi klien yang 

terdiri dari dua pihak atau lebih, dua orang individu atau lebih, dua 

kelompok atau lebih, dan juga kombinasi sejumlah individu dan 

kelompok. Klien yang dihadapi oleh konselor ini juga sedang 

mengalami ketidakharmonisan, dan mereka sepakat untuk meminta 

bantuan konselor untuk menangani permasalahan tersebut. Dengan 

adanya layanan mediasi ini diharapkan pihak-pihak yang bertikai 

dapat mencapai kesesuaian dan hubungan yang baik tanpa adanya 

perselisihan itu lagi. 

3) Masalah klien 

Masalah klien yang yang dibahas dalam layanan mediasi 

pada dasarnya adalah masalah hubungan yang terjadi di antara 

pasangan suami isteri yang sedang bertikai. Pokok permasalahan 

tersebut menjadikan kedua belah pihak atau lebih menjadi tidak 

harmonis atau bahkan menjadi sosok yang antagonis, yang 
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selanjutnya dapat menimbulkan suasana eksposif yang dapat 

membawa malapetaka atau bahkan dapat menimbulkan korban.
43

 

h. Teknik Layanan Mediasi 

Penerapan teknik-teknik tertentu dalam konseling layanan 

mediasi, pada prinsipnya bertujuan antara lain untuk mengaktifkan 

peserta layanan (klien) dalam proses layanan. Khusus layanan mediasi, 

semua peserta secara individual didorong untuk secara aktif 

berpartisipasi. Ada dua terknik yang yang diterapkan dalam layanan 

mediasi:
44

 

1) Teknik Umum 

a) Penerimaan terhadap klien dan posisi duduk 

  Suasanan penerimaan klien harus dapat mencerminkan suasana 

penghormatan, keakraban, kehangatan dan keterbukaan 

terhadap semua calon peserta layanan, sehingga timbul suasana 

kondusif proses layanan mediasi. 

b) Penstrukturan 

Melalui perstrukturan, mediator mengembangkan pemahaman 

peserta layanan tentang apa, mengapa, untuk apa dan 

bagaimana layanan mediasi itu. Dalam perstrukturan juga 

dikembangkan  tentang pentingnya asas-asas konseling dalam 

layanan mediasi terutama asas kerahasiaan, keterbukaan, dan 

kesukarelaan. Selain itu juga harus dikembangkan juga 

pemahaman terhadap klien bahwa konselor tidak memihak, 

kecuali pada kebenaran. 

c) Ajakan untuk berbicara 

Apabila melalui perstrukturan belum mau berbicara, mediator 

harus mengajak para pihak agar mau membicarakanya. Ajakan 

berbicara dapat diawali dengan upaya mediator mencari tau 
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adanya pertikaian yang dialami para pihak dan bagaimana 

mediator dapat bertemu dengan mereka. 

2) Teknik Khusus 

a) Informasi dan contoh pribadi, teknik ini diterapakan apabila 

klien benar-benar memerlukan. Informasi harus diberikan 

secara jelas dan objektif, sedangkan contoh pribadi harus 

diberikan secara sederhana dan tidak berlebihan. 

b) Perumusan tujuan, pemberian contoh dan latihan bertingkah 

laku. Teknik ini diarahkan untuk terbentuknya tingkah laku 

baru, latihan bertingkah laku, khususnya  cara berhubungan  

atau berkomunikasi dapat dilakukan melalui teknik kursi 

kosong. 

c) Nasihat, teknik ini diterapkan apabila benar-benar diperlukan. 

Usahakan tidak memberikan nasihat. Apabila teknik-teknik 

yang lain sudah diterapkan secara baik, maka nasihat tidak 

diperlukan lagi. 

d) Peneguhan hasrat dan kontrak, teknik ini merupakan tahap 

pengunci atas berbagai upaya pengubahan tingkah laku yang 

telah dilaksanakan. Teguhnya hasrat merupakan komitmen diri 

bahwa apa yang telah dilatih dan semua hasil layanan mediasi 

benar-benar dilaksanakan. Komitmen tersebut dapat disusun 

dalam bentuk kontrak yang realisasinya akan ditindak lanjuti 

oleh klien dan mediator. 

i. Pelaksanaan Layanan Mediasi 

Seperti layanan-layanan yang lain, pelaksanaan layanan 

mediasi juga melalui proses atau tahapan-tahapan seperti berikut:   

1) Perencanaan 

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini di antaranya adalah 

mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan, 

megatur pertemuan dengan para calon peserta layanan, menetapkan 

fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. 
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2) Pelaksanaan 

Di antaranya yang meliputi kegiatan: menerima pihak-pihak yang 

bertikai, menyelenggarakan penstrukturan layanan mediasi, 

membahas masalah yang dirasakan oleh pihak-pihak yang menjadi 

peserta layanan, menyelenggarakan perubahan tingkah laku peserta 

layanan kearah yang lebih positif, membina komitmen peserta 

layanan demi hubungan baik dengan pihak-pihak lain, dan 

melakukan penelitian segera.   

j. Kegiatan Pendukung Layanan Mediasi 

1) Aplikasi instrumentasi 

 Sebelum melakukan aplikasi  instrumentasi, terlebih dahulu 

harus diketahui hal-hal yang perlu diukur dan diungkap berkenaan 

dengan permasalahan klien yang bermasalah dan para pihak. 

Misalnya sejauh mana akibat-akibat yang akan ditimbulkan dari 

pertikaian para pihak tersebut.
45

 

2) Himpunan data 

Data apa yang telah ada atau yang telah terkumpul, dan data 

apa yang telah diungkapkan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pemecahan masalah yang dibahas dalam layanan mediasi, perlu 

menjadi perhatian bagi mediator. 

3) Konfersi kasus 

Menurut Prayitno, layanan mediasi merupakan konferensi 

kasus mini, karena dihadiri oleh dua pihak yang bertikai dan 

ddampingi oleh mediator. 

4) Kunjungan rumah 

Sebagaimana layanan yang lain, kunjungan rumah umumnya 

di maksudkan untuk memperluas data yang diperoleh melalui 

aplikasi instrumentasi yang lain, dan membina berarti memberi 
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bantuan terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam kondisi 

yang bertikai. 

4. Perceraian 

Setiap individu pasti berkeinginan untuk mewujudkan keluarganya 

menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kenyataannya 

dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah hal yang mudah, karena 

ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera 

rumah tangga. Jika perselisihan tidak dapat di selesaikan lagi, maka 

sebagai jalan terakhir di ambilah langkah perceraian. Perceraian 

merupakan alternative terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh 

suami isteri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat 

dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternative terakhir 

dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari 

kedamaian di antara kedua belah pihak baik melalui hukum dari kedua 

belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-

Qur‟an dan Al-Hadits.
46

 

Perceraian menurut bahasa yaitu cerai, putus ikatan hubungan 

rumah tangga (suami istri), pisah, perpisahan, dan perpecahan.
47

 

Perceraian menurut Gunarsa adalah pilihan paling menyakitkan bagi 

pasangan suami dan istri, namun demikian perceraian juga bisa jadi pilihan 

terbaik yang bisa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang 

membahagiakan.
48

 Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki 

sebagai suami maupun status seorang perempuan sebagai istri akan 

berakhir, namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-

masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anak yang telah dilahirkan. 

Islam telah mengatur segala sesuatu dalam Al-Quran. Tidak hanya 

aturan dalam beribadah, seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain, 
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Islam juga memberi aturan pada manusia dalam kehidupannya 

bersosialisasi. Bahkan, Al-qur‟an juga mengatur adab dan aturan dalam 

berumah tangga, termasuk bagaimana jika ada masalah yang tak 

terselesaikan dalam rumah tangga tersebut. 

Islam memang mengizinkan perceraian, tapi Allah membenci 

perceraian itu. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan 

suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Dalam Surat 

Al-Baqarah ayat 227 disebutkan, “Dan jika mereka berketetapan hati 

hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.”  

Dari ayat yang telah dibahas, maka kita ketahui bahwa dalam Islam 

perceraian itu tidak dilarang, namun harus mengikuti aturan-aturan 

tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahawa perceraian 

adalah putusnya hubungan pernikahan karena kehendak kedua belah 

pihak, yang dilakukan atas kehendak suami atau istri berdasarkan putusan 

pengadilan yang mengakibatkan status suami atau istri berakhir. 

Perceraian diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai tujuan 

pernikahan yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Sesungguhnya pemutusan 

ikatan perkawinan dapat dilaksanakan oleh pihak suami ataupun istri, akan 

tetapi ada batasan-batasan tertentu dalam mengambil sebuah keputusan. 

Perselisihan dalam suatu rumah tangga adalah merupakan dinamika hidup 

dalam berkeluarga, sehingga jika terjadi persolan seperti ini terlebih 

dahulu diberikan bimbingan dan pembinaan pemutusan ikatan perkawinan 

sebelum lanjut pada ujung perceraian.
49

 

  Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwasanya: 

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan akhirnya tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 
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b. Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

  Dibalik terjadinya perceraian, tentu saja ada faktor yang menjadi 

penyebab dari itu semua. Umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-

faktor tertentu yang mendorong pada pasangan yang satu dengan yang lain 

saling berbeda. Secara umum yang menjadi faktor utama penyebab 

terjadinya perceraian di Kota Pekanbaru antara lain: 

a. Ekonomi 

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah 

tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan 

hidup secara finansial. Kelangsungan hidup dalam berumah tangga 

antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi. Sebaliknya kekacauan 

dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Islam tidak 

menghendaki kemiskinan dalam rumah tangga, sebab dampak 

kefakiran tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga dekat 

dengan kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang 

terwujudnya keluarga sakinah. 

b. Adanya Orang Ketiga 

Keharmonisan dalam keluarga dapat sirna apabila terjadi 

interfensi pihak ketiga. Perhatian suami atau istri yang melakukan 

perselingkuhan tidak lagi fokus pada pasangan dan keluarganya. Tidak 

hanya masalah ekonomi yang kacau, namun yang lebih karena 

hilangnya saling kepercayaan, kasih sayang dan keharmonisan dalam 

rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis 

yang biasanya diikuti dengan kekerasan lain seperti kekerasan fisik, 

ekonomi dalam bentuk pelantaran keluarga. 

c. Komunikasi 

Dalam kaitannya dengan aktifitas nafkah dan kegiatan sosial 

lainnya yang dilakukan oleh suami istri maupun anggota keluarga 

lainnya, intensitas pertemuan dalam rumah tangga sangat di perlukan. 

Komunikasi dalam rumah tangga sangat berarti apabila ketika suami 

isrti sama-sama bekerja di luar rumah sementara kewajiban dalam 

rumah tangga terabaikan. 
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B. Kajian Terdahulu 

Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada penelitian yang sejenis 

pada tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi dalam hal tertentu sudah pasti 

penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan. Berikut ini penelitian 

sebelumya yang dapat penulis dokumentasikan sebagai hasil penelitian 

terdahulu.  

Penelitian yang dilakukan Siti Marhamah, 2011, yang berjudul: “Peran 

BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo”, 

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Semarang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten 

Wonosobo. Hasil penelitian peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian 

di Kabupaten Wonosobo adalah mempertemukan pasangan yang akan 

melakukan perceraian dalam sidang di BP4 Kabupaten Wonosobo. BP4 

menjadi penasihat dan mediator perkawinan. Dalam memediasi pasangan yang 

akan melakukan perceraian, BP4 memberikan nasihat kepada pasangan 

tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang menyebabkan terjadinya 

perceraian, lalu pasangan tersebut diberikan waktu satu bulan untuk 

melaksanakan nasihat yang diberikan oleh BP4.
50

 Adapun persamaan 

penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

meneliti tentang peranan dan pencegahan agar tidak berlangsung ke 

perceraian. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Ahmad Zakie, 2011, yang 

berjudul: “Peran BP4 dan Tim Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah”. 

Jurusan Ahwal As-Syakhsiyyah, Konsentrasi Peradilan Agama, Fakultas 

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang terfokus pada pembinaan 

keluarga sakinah.
51

 Adapun persamaan penelitian yang telah dilakukan dengan 
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penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang peranan dan membantu 

mempertahankan keharmonisan keluarga agar tidak berujung ke perceraian.  

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir digunakan untuk memudahkan penelitian ini dalam 

mencari jawaban pada permasalahan yang telah dirumuskan dan perlu 

penjabaran secara konkret dalam kerangka teoritis agar mudah di pahami. Dan 

untuk menjelaskan jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, maka peneliti 

menyusun kerangka pemikiran mengenai konsep tahap-tahap penelitiannya 

secara teoritis. Kerangka teoritis dibuat berupa skema sederhana yang 

menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan 

dalam penelitian.
52

  

Menurut Prayitno, layanan mediasi merupakan layanan konseling yang 

dilakukan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan 

saling tidak menemukan kecocokan.  

Dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran untuk 

menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas 

mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi 

pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan 

memberikan alternative, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang 

harus dipatuhi. Prinsip ini kemudian menuntut kepada mediator yang tidak 

lain adalah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang bidang-

bidang terkait yang di persengketakan oleh para pihak. Selain itu peran 

mediator adalah membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Dan 

berikut ini beberapa peran mediasi berdasarkan Lembaga peradilan dalam 

PERMA Nomor 1 tahun 2016 yaitu: 

1. Untuk mengatasi masalah penumpukan perkara 

2. Untuk memperjelas tujuan yang ingin dicapai daripada mediasi tersebut. 

3. Mediator sebagai penengah membantu memperluas akses para pihak 

dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami 
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4. Membantu mengurangi terjadinya perceraian.53 

Berbagai peran mediator dalam proses mediasi secara deskripsi meliputi: 

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar 

2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi 

3. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak 

4. Menerangkan proses kepada para pihak dalam komunikasi yang baik 

5. Menguatkan suasana komunikasi 

6. Membantu para pihak untuk menghadap situasi dan kenyataan 

7. Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif. 

Gambar II.1 Kerangka Pikir 
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