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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi yang dilakukan dalam aktifitas sehari-hari berfungsi sosial

yaitu untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan

hidup, memperoleh kebahagian, terhindar dari tekanan dan ketegangan serta

memupuk hubungan dengan orang lain (Mulyana, 2002:5). Untuk mencapai

tujuan konseling, komunikasi antara konselor dan klien mengisyaratkan adanya

hubungan atau interaksi yang efektif. Keterampilan komunikasi konselor

merupakan salah satu penentu keefektifan konseling. Karenanya menjadi

penting bagi seorang konselor meningkatkan hubungannya dalam rangka

menunjang tugasnya sebagai “helper” bagi kliennya.

Hubungan mempunyai arti sebagai interaksi antar individu selama suatu

periode tertentu. Hubungan merupakan interaksi yang membentuk suasana

gerak individu-individu yang bersangkutan dalam mencapai tujuan bersama.

Tujuan tersebut muncul karena adanya kebutuhan manusia. Jika konselor dan

klien berada dalam hubungan membantu, maka konselor akan membantu klien

untuk mencapai tujuannya (Priyanto, 2009:34).

Konseling merupakan hubungan yang direncanakan antara seorang

konselor (orang yang memberikan layanan secara professional) dan seorang

klien atau konseli (seseorang yang menghadapi masalah pribadi, karir, belajar

dan pendidikan) dengan tujuan agar klien dapat memecahkan masalah-masalah
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yang dihadapinya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam

dirinya.

Menciptakan hubungan dalam proses konseling merupakan tahap awal

yang paling penting antara konselor dan klien. Konselor dapat menciptakan

hubungan dan memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan

apa yang sedang menjadi permasalahannya.

Dalam Islam, manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan agar

generasi yang akan terlahir di muka bumi ini dapat menyambung dan

meneruskan cita-cita generasi sebelumnya. Untuk keluar dari berbagai jenis

kejahatan yang berkembang pesat pada era globalisasi saat ini seperti

perzinahan maka pernikahan adalah jalan keluarnya (Marwan, 1996:117).

Pernikahan merupakan sarana untuk menjaga kesucian dan kehormatan

baik laki- laki maupun perempuan. Menurut Ahmad (2006:70), menikah dapat

menentramkan hati dan mencegah diri dari dosa (zina). Melalui pernikahan,

sebuah keluaga akan terbentuk dan menjadi bagian terpenting dalam

masyarakat.

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dunia dan akhirat. Pasangan suami istri haruslah memahami satu sama

lain yang berarti saling menghilangkan sifat individualis. Menikah merupakan

perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT

dalam Surat An-Nuur 32:
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Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika
mereka miskin Allah akan member kemampuan kepada mereka
dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi
Maha Mengetahui.”

Dalam kenyataannya setiap pernikahan terdapat konflik. Karena tidak

mudah membuat dua orang yang berbeda tinggal di bawah satu atap yang sama

dan mengharapkan mereka untuk hidup bahagia selamanya. Permasalahan

yang sering terjadi pada pasangan suami istri seperti hubungan dengan mertua,

pengelolaan segi keuangan, kurangnya tanggung jawab suami, perselingkuhan

dan dikarenakan pendapatan istri yang lebih tinggi dari suami dan sebagainya

dapat menyebabkan permasalahan yang sangat serius jika tidak diselesaikan

secara baik. Bahkan, jika tidak diatasi konflik tersebut dapat menyebabkan

perceraian.

Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak

dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP 4) agar menasehati pasangan suami istri tersebut untuk hidup

makmur lagi dalam rumah tangga (Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975

Pasal 28 ayat (3)).

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4)

memiliki cita-cita pokok yaitu mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah

perceraian sewenang-wenang dan berusaha mewujudkan susunan rumah

tangga yang bahagia dan sejahtera. Apabila cita-cita pokok ini dapat
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diwujudkan dengan baik, maka perselisihan dalam rumah tangga antara suami

dan istri dapat diatasi.

Namun kenyataan yang peneliti dapatkan di Badan Penasehatan

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kantor Kementerian Agama

Kota Pekanbaru, diketahui bahwa kasus klien yang ingin bercerai sangat

banyak dengan berbagai macam alasan dari klien dan konselor yang meberikan

layanan konseling tidak sesuai dengan alurnya sebagai konselor, seperti

seorang konselor yang tidak menekuni pendidikan sebagai seorang konselor

profesional. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan

yang dibangun antara konselor dan klien dalam mengatasi konflik rumah

tangga agar tujuan dari konseling tercapai.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merasa perlu

mengadakan penelitian terhadap permasalahan ini yang dituangkan dalam

bentuk karya ilmiah dengan judul “Membangun Hubungan Konseling antara

Konselor dan Klien dalam Mengatasi Konflik Pernikahan di Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Badan Penasehatan

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alas an pemilihan judul adalah sebagai berikut:
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1. Penelitian ini dilaksanakan karena ditemukan masalah-masalah yang

berkaitan dengan konflik pernikahan yang harus diatasi, sehingga

permasalahan ini sangat penting diteliti oleh penulis.

2. Penelitian ini sesuai dengan jurusan peneliti yang berbasis pada Bimbingan

dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Dengan mengetahui proses membangun hubungan konseling antara

konselor dan klien yang efektif tujuan konseling dapat tercapai

4. Permasalahan ini belum pernah diteliti pada Jurusan Bimbingan dan

Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman didalam memahami

judul penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan penjelasan istilah,

diantaranya:

1. Membangun Hubungan Konseling

Membangun hubungan konseling adalah dasar terbentuknya

konseling yang efektif. Hubungan antara konselor dengan klien merupakan

inti proses konseling. Hubungan konseling merupakan interaksi konselor

dengan klien yang membentuk suasana gerak individu-individu dalam

mencapai tujuan bersama (Priyanto, 2009:34)

2. Konseling Pernikahan
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Menurut Klamer dalam Latipun (2008:221) konseling pernikahan

merupakan konseling yang diselenggarakan sebagai metode pendidikan,

metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu pasangan-

pasangan yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan

pola pemecahan masalah yang lebih baik.

3. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4)

Agar terbina keluarga yang harmonis dibutuhkan lembaga konsultasi

untuk menyelesaikan problem yang dihadapi rumah tangga, salah satu

program tersebut adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP 4) yang berperan memberikan bantuan bimbingan demi

membina keluarga muslim agar mampu menjalankan fungsi keluarga dalam

kehidupan sehari-hari (Anggaran Dasar BP 4 pasal 6).

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari kenyataan dilapangan, maka permasalahan yang teridentifikasi

adalah:

a. Banyaknya angka kasus perceraian yang terjadi.

b. Adanya ketidaksesuaian antara profesional konselor dengan sesi

konseling.

c. Adanya ketidaktahuan proses membangun hubungan konseling di BP4.

d. Adanya hambatan dalam membangun hubungan konseling di BP4.

e. Tidak adanya hubungan yang sinergis antara peran konselor di BP 4

dengan klien.
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f. Adanya ketertutupan klien dalam sesi konseling.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, terdapat beberapa

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Agar penelitian ini lebih

terarah, maka peneliti membatasi penelitian ini pada ”Membangun

hubungan konseling antara konselor dan klien dalam mengatasi konflik

pernikahan di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

(BP 4) Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru”.

3. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai

berikut:

a. Bagaimana proses membangun hubungan konseling antara konselor dan

klien dalam mengatasi konflik pernikahan di Badan Penasehatan

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kantor Kementerian

Agama Kota Pekanbaru?

b. Apa faktor penghambat dalam membangun hubungan konseling antara

konselor dan klien dalam mengatasi konflik pernikahan di Badan

Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian



8

Adapun tujuan dari penelitian ini tentang:

a. Untuk mengetahui proses membangun hubungan konseling antara

konselor dan klien dalam mengatasi konflik pernikahan di Badan

Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan membangun hubungan konseling

antara konselor dan klien dalam mengatasi konflik pernikahan di Badan

Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktek

khususnya mengenai proses membangun hubungan konseling pernikahan

antara konselor dan klien

b. Kegunaan praktis, bagi mahasiswa dapat menerapkan konsep

membangun hubungan konseling antara konselor dan klien yang efektif.

c. Kegunaan akademis, sebagai syarat meraih gelar Strata Satu (S1) pada

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

d. Untuk bahan referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya bagi Jurusan

Bimbingan Konseling Islam.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional
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1. Kerangka Teoritis

a. Membangun Hubungan Konseling

Inti dari proses konseling adalah hubungan yang dibangun antara

konselor dan klien. Hubungan itu penting dalam konseling karena

merupakan media utama untuk memunculkan perasaan dan penanganan

permasalahan yang bertujuan mengubah perilaku klien (Enjang,

2009:54). Dengan demikian, kualitas hubungan tidak hanya menentukan

perubahan pada diri klien, tetapi juga meyakinkan klien untuk

melanjutkan konseling atau tidak.

Dalam hubungan konseling ada klien yang tidak bersedia

melakukan hubungan interpersonal yang efektif. Tugas dari para konselor

adalah menciptakan hubungan yang baik dengan klien, sehingga antara

keduanya merasa nyaman. Menurut Pepinsky (Corey, 1995:65)

hubungan atau relationship berarti hubungan yang mengacu kepada

pengaruh elemen-elemen emosional dari suatu interaksi, di mana

hubungan ini didasarkan pada observasi terhadap sikap atau tingkah laku

klien. Dalam teori yang sebenarnya, hubungan berarti menyediakan suatu

jembatan dasar untuk mengaktualisasikan kepribadian dari dua orang

untuk menciptakan suatu kontak.

Membina hubungan dalam proses konseling sangatlah penting

sebagai langkah awal. Kontak pertama antara konselor dan klien sering

mempunyai pengaruh yang menentukan bagi kelangsungan pertemuan

selanjutnya. Jika konselor benar- benar mengiginkan agar pada akhirnya
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perubahan yang diharapkan dapat terjadi pada diri klien, maka hubungan

akrab dan saling mempercayai harus ditumbuhkan dan dibina terus-

menerus.

Menyatakan kepedulian atau keprihatinan dan membentuk

hubungan dengan klien sebagai upaya menjalin kedekatan. Melalui

kegiatan ini diharapkan klien berkeinginan untuk semangat dan

menyelesaikan masalahnya. Proses ini juga akan memberikan gambaran

tentang tujuan nya mengikuti konseling. Keseriusan dan kejujuran klien

akan tampak, dan memberikan penjelasan serta pengertian agar klien

menyadari perlunya bantuan untuk menyelesaikan masalahnya dan klien

mau mengikuti proses konseling.

Selain itu, George dan Christiani (Latipun, 2008:50)

mengemukakan enam karakteristik dinamika hubungan konseling.

Keenam karakteristik itu adalah sebagai berikut:

1) Afeksi

Hubungan yang terjalin dalam proses konseling lebih banyak

melibatkan aspek afeksi daripada aspek kognitif. Hubungan afeksi

akan terlihat disepanjang proses konseling. Hubungan afeksi yang

baik akan menciptakan rasa aman pada klien untuk menceritakan

permasalahannya pada konselor, sehingga proses konseling

berlangsung produktif.

2) Intensitas
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Intensitas hubungan antara konselor dan klien akan

menjadikan klien leluasa membagi pengalaman masalahnya pada

konselor. Tanpa adanya intensitas hubungan antara konselor dan klien,

klien akan tetap bersikap defensif terhadap konselor. Untuk itu,

konselor harus mengupayakan agar hubungannya dengan klien dapat

terjalin secara mendalam.

3) Pertumbuhan dan Perubahan

Hubungan konseling bersifat dinamis. Akan tetap terjadi

pertumbuhan dan perubahan dalam prosesnya. Seorang konselor harus

menjadikan hubungan yang telah terjalin terus menerus mengalami

kemajuan. Dengan demikian, klien akan belajar untuk memahami

dirinya dan orang lain sekaligus bertanggung jawab mengembangkan

dirinya sendiri.

4) Privasi

Dalam proses konseling, klien akan mengungkapkan

permalahannya pada konselor. Ada hal-hal memalukan dan dianggap

tidak menyenangkan bagi klien yang bersifat rahasia. Konselor wajib

menjaga kerahasiaan tersebut. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan

inilah yang akan membuat klien bersikap terbuka pada konselor

sehingga memperlancar proses konseling.

5) Dorongan

Konselor yang efektif harus senantiasa memotivasi kliennya

agar berani mengambil tindakan positif yang dapat mengembangkan
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dirinya dan mengeluarkannya dari masalah. Dorongan ini akan

menciptakan semangat bagi klien untuk mengubah perilakunya dan

siap untuk menerima resiko dari keputusan yang telah diambilnya.

6) Kejujuran

Kejujuran adalah syarat membangun hubungan yang efektif

antara konselor dan klien. Kebohongan yang ditimbulkan diantara

keduanya akan menimbulkan perasaan tertipu dan menjauhkan rasa

kepercayaan. Konseling akan berakhir sia-sia karena masing-masing

pihak tidak saling terbuka dan menutupi kelemahan pada diri masing-

masing.

Membangun hubungan konseling bukanlah pekerjaan yang

mudah. Beberapa konselor bahkan mengalami banyak hambatan untuk

melahirkan hubungan yang efektif tersebut. Untuk itu, Willis dalam

Munir (2001:61) mengemukakan beberapa hal yang harus dipelihara

dalam hubungan konseling, yakni:

a) Kehangatan, hal ini akan menjadikan konseling tidak berlangsung

dengan kaku dan formal. Ada rasa persahabatan dan semangat yang

terbentuk bila terjadi kehangatan dalam konseling.

b) Hubungan yang empati, yaitu konselor dapat merasakan apa yang

dirasakan klien serta memahami diri dan masalah yang dihadapi

klien.
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c) Keterlibatan klien, hal ini sangat ditentukan keterbukaan klien agar

jujur mengemukakan masalah, perasaan dan harapan yang ingin

dicapainya dalam konseling.

b. Teknik-Teknik Hubungan antara Konselor dan Klien

Para konselor hendaknya menguasai berbagai teknik dalam

menciptakan hubungan. Berikut akan dibahas mengenai delapan teknik

untuk menciptakan hubungan antara konselor dan klien (Hikmawati,

2010: 85).

1) Teknik Rapport

Teknik rapport yaitu sebagai suatu kondisi saling memahami

dan mengenali tujuan bersama. Tujuan utama teknik rapport adalah

untuk menjembatani hubungan antara konselor dan klien, sikap

penerimaan bagi minat yang mendalam terhadap klien dan

masalahnya. Teknik yang digunakan untuk mencapai rapport, antara

lain melalui:

a) Pemberian salam yang menyenangkan

b) Topic pembicaraan yang sesuai

c) Susunan ruangan yang menyenangkan

d) Sikap yang ditandai dengan: (a) kehangatan emosi, (b) realisasi

tujuan bersama, (c) menjamin kerahasiaan, (d) kesadaran hakikat

klien secara alamiah.

2) Refleksi Perasaan
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Refleksi perasaan merupakan suatu usaha konselor untuk

menyatakan dalam bentuk kata-kata yang segar dan sikap yang perlu.

Refleksi ini merupakan teknik penengah yang bermanfaat untuk

digunakan setelah hubungan permulaan dibuat dan sebelum

pemberian informasi dan tahap interpretasi dimulai.

3) Teknik Penerimaan

Teknik penerimaan merupakan cara bagaimana konselor

melakukan tindakan agar klien merasa diterima dalam proses

konseling. Ada tiga unsure dalam teknik ini yaitu ekspresi air muka,

tekanan suara serta jarak dan perawakan

4)Teknik Menstrukturkan

Teknik ini merupakan proses penetapan batasan masalah oleh

konselor.

5) Diam Sebagai Suatu Teknik

6) Teknik Memimpin

Teknik ini dimana konselor berada didepan atau disamping

pikiran klien serta mengarahkan pemikiran klien kepada penerimaan

perkataan konselor.

7) Memberikan Jaminan

Teknik ini merupakan pemberian ganjaran di masa yang akan

dating. Metode ini dapat mengurangi rasa cemas dan memperkuat

pola-pola tingkah laku yang baru.
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8) Keterampilan Mengakhiri

Keterampilan mengakhiri wawancara konseling merupakan

teknik hubungan dalam proses konseling. Mengakhiri wawancara,

dapat dilakukan dengan cara:

a) Mengatakan bahwa waktu telah habis

b) Merangkum isi pembicaraan

c) Menunjukkan kepada pertemuan yang akan datang

d) Berdiri

e) Isyarat gerak tangan

f) Menunjukkan catatan-catatan singkat

g) Memberikan tugas-tugas tertentu.

c. Aspek Konselor dalam Hubungan Konseling

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses

konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik secara

luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator

bagi klien. Selain itu, konselor juga bertindak sebagai penasehat, guru,

konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan

mengatasi masalah yang dihadapinya. Jadi, konselor dapat dikatakan

bahwa tenaga professional yang sangat berarti bagi klien.

Bagi seorang konselor profesional dalam membimbing klien yang

mengalami berbagai permasalahan, maka bagi seseorang konselor perlu

melewati syarat-syarat keilmuan atau wawasan yang memadai untuk

menjawab permasalahan klien.



16

Menurut Ahmad (2011:163) syarat- syarat bagi seorang konselor

adalah sebagai berikut:

a) Seorang konselor memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas

tentang kegiatan yang mengandung pokok- pokok pengetahuan yang

luas yang menyangkut kegiatan membimbing dan konseling.

b) Seorang konselor harus memiliki mental dan sikap bijaksana yang

matang.

c) Bagi seorang yang membimbing dan menasehati orang lain, maka

secara material seorang konselor harus memiliki kesehatan jasmani

dan rohani serta performance yang menarik.

d) Seorang konselor harus memiliki sikap dan sifat afektif yang baik,

ramah, sopan santun dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh

orang lain.

e) Seorang konselor harus siap menjalankan kode etik dalam bimbingan

dan konseling, (Ahmad, 2011:163).

d. Aspek Klien dalam Membangun Hubungan Konseling

Shertzer dan Stone mengemukakan bahwa keberhasilan dan

kegagalan proses konseling ditentukan dalam 3 hal (Mappiere, 2011: 97),

yaitu:

1) Kepribadian Klien

Kepribadian klien cukup menentukan keberhasilan proses

konseling. Aspek-aspek kepribadian klien adalah sikap, emosi,

intelektual, motivasi dan sebagainya. Seorang klien yang cemas akan
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kelihatan perilakunya pada saat berhadapan dengan konselor, seorang

konselor yang efektif akan mengungkap perasaan-perasaan cemas

klien semaksimal mungkin dengan cara menggali atau eksplorasi

sehingga keluar dengan leluasa bahkan mungkin diiringi dengan air

mata klien.

Sebagaimana konselor, klien juga dilatarbelakangi oleh sikap,

nilai-nilai, pengalaman, perasaan, budaya, sosial, ekonomi, dan

sebagainya. Semua itu membentuk kepribadiannya saat berhadapan

dengan konselor dalam proses konseling, maka latar belakang tersebut

akan muncul baik dengan sengaja maupun tidak disengaja.

2) Harapan Klien

Pada umumnya harapan klien terhadap proses konseling adalah

untuk memperoleh informasi, menurunkan kecemasan, memperoleh

jawaban atau jalan keluar dari persoalan yang dialami dan mencari

upaya bagaimana dirinya agar lebih baik dan lebih berkembang.

Klien berharap dengan adanya konseling yang dilakukan akan

membantu melepaskan emosi yang ia rasakan serta dapat mengurangi

masalah yang sedang ia alami. Dengan harapan klien seperti ini,

konselor harusnya dapat terlebih dahulu membangun hubungan yang

baik diantara keduanya agar hubungan selanjutnya dalam proses

konseling dapat berlanjut sesuai dengan yang diharapkan.

3) Pengalaman atau Pendidikan Klien
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Hal ini sangat menentukan atas keberhasilan proses konseling.

Sebab dengan pengalaman dan pendidikan tersebut, klien akan mudah

menggali dirinya sehingga persoalannya semakin jelas dan upaya

pemecahannya semakin terarah. Pengalaman yang dimaksud adalah

pengalaman dalam konseling, wawancara, berkomunikasi, berdiskusi,

pidato, ceramah, mengajar, melatih keterbukaan, dalam suasana

demokratis di keluarga, kantor, sekolah, dan sebagainya.

Untuk klien yang baru mengetahui adanya dunia konseling,

seharusnya seorang konselor dapat terlebih dahulu membangun

hubungan yang bagus kepada klien. Dengan hubungan yang terbangun

dengan baik, otomatis klien mendapatkan kesan yang baik kepada

konselor dan itu akan membuat klien yakin dan percaya kepada

konselor sehingga konseling dapat berlanjut dan tujuan yang dicita-

citakan dapat tercapai.

e. Tujuan Konseling Pernikahan dan Peran Badan Penasehatan

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4)

Keluarga yang utuh adalah dambaan dalam setiap pernikahan.

Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan

kerja sama dari seluruh anggota kelurga. Kerja sama yang baik haruslah

dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Namun, menciptakan

hubungan yang baik antar anggota dalam keluarga bukanlah hal yang

mudah. Dalam kehidupan pernikahan dan keluarga sering kali ditemui

kendala dalam berkomunikasi satu anggota keluarga dengan yang lain.
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Kendala dalam berkomunikasi dapat mengakibatkan kehidupan

pernikahan dan keluarga menjadi tidak harmonis, seperti hubungan

antara orang tua dan anak tidak baik, percekcokan antar suami istri.

Masalah yang timbul tersebut akan menyebabkan guncangan jiwa,

sehingga tidak sedikit suami, istri dan anak mengalami masalah-masalah

dalam kehidupannya.

Dalam konseling pernikahan, konselor membantu klien

(pasangan) untuk melihat realitas yang dihadapi dan mencoba menyusun

keputusan yang tepat bagi keduanya. Keputusannya dapat berbentuk

menyatu kembali, berpisah, bercerai, untuk mencari kehidupan yang

lebih harmoni dan menimbulkan rasa aman bagi keduanya. Secara lebih

rinci tujuan jangka panjang konseling pernikahan menurut Huff dan

Miller dalam Kertamuda (2009:224) adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empati

diantara pasangan

2. Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-

masing

3. Meningkatkan saling membuka diri

4. Meningkatkan hubungan yang lebih intim

5. Mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah dan

mengelola konfliknya

Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah

pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan,
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Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri

tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga. Peran Badan

Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) yaitu:

1. Sosialisasi masalah keluarga sejahtera dengan memaparkan, hak dan

kewajiban pasangan masing – masing serta anak. Tentu saja hal ini di

barengi dengan melakukan edukasi masyarakat tentang masalah

kekerasan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam rumah

tangga.

2. Meningkatkan mutu perkawinan dengan melakukan pendidikan

terhadap calon pengantin khususnya terhadap para remaja, termasuk

didalamnya menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi

remaja, bahaya pernikahan tanpa perencanaan dan persiapan yang

matang serta informasi-informasi lainnya.

3. Menjadi lembaga resmi yang memediasi perceraian. Pengadilan

Agama hanya memproses kasus perceraian jika mendapat

rekomendasi dari lembaga ini.

4. Memperhatikan dan memelihara masalah yang menyangkut

kesejahteraan rumah tangga. Dengan melihat indikator-indikatornya

antara lain angka kematian ibu dan anak, pendidikan anak,

peningkatan ekonomi keluarga, perkawinan usia muda, angka

perceraian, kehamilan yang tidak di kehendaki, kekerasan dalam

pacaran, kekerasan rumah tangga dll
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5. Membantu keluarga atau korban kekerasan dalam menyelesaikan

persoalan dengan menyediakan shelter, konsultasi hukum dan lain-

lain(Syamsul Anwar.http.bimasislam.kemenag.go.id/Tanggal akses 10

Juni 2013)

Konseling Islami berlandaskan terutama dalam Al-Quran dan

hadits. Asas-asas konseling Islami menurut Faqih (2001:4) adalah

sebagai berikut:

1. Asas-asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Bimbingan dan konseling Islami tujuannya adalah membantu

klien atau konseli, yakni orang yang dibimbing, mencapai

kebahagiaan hidup yang senantiasa didambakan oleh setiap muslim.

2. Asas fitrah

Bimbingan dan konseling Islami merupakan bantuan kepada

klien atau konseli untuk mengenal, memahami dan menghayati

fitrahnya, sehingga segala gerak tingkah laku dan tindaknya sejalan

dengan fitrahnya tersebut. Manusia menurut Islam, dilahirkan dalam

dengan keadaan fitrah yaitu berbagai kemampuan potensial bawaan

dan kecenderungan sebagai muslim atau beragama Islam. Bimbingan

dan konseling membantu klien atau konseli untuk mengenal dan

memahami fitrahnya itu, atau mengenal kembali fitrahnya tersebut

manakala pernah tersesat serta menghayatinya, sehingga dengan

demikian akan mampu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di

akhirat karena bertingkah laku sesuai dengan fitrahnya itu.
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3. Asas Lillaahi ta’ala

Bimbingan dan konseling Islami diselenggarakan semata-mata

karena Allah. Konsekuensi dari asas ini berarti pembimbing

melakuakan tugasnya dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih,

sementara yang dibimbing pun menerima atau meminta bimbingan

atau konseling dengan ikhlas dan rela karena semua pihak merasa

semua yang dilakukan adalah karena untuk pengabdian kepada Allah

semata, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai makhluk Allah

yang harus senantiasa mengabdi pada-Nya.

4. Asas keselarasan dan keadilan

Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan, keseimbangan,

keserasian dalam segala segi. Dengan kata lain, Islam menghendaki

manusia berlaku adil terhadap haknya dirinya sendiri, hak orang lain,

hak alam semesta dan juga hak Tuhan. Salah satu hadits juga

menyiratkan keharusan adanya keseimbangan atau keharmonisan

yaitu yang artinya: “Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengahnya”.

5. Asas pembinaan akhlaqul karimah

Manusia menurut pandangan Islam, memiliki sifat-sifat yang

baik sekaligus mempunyai sifat-sifat lemah. Sifat-sifat yang baik

merupakan sifat yang dikembangkan oleh bimbingan dan konseling

Islami. Bimbingan dan konseling Islami membantu klien atau yang

dibimbing, memelihara, mengembangkan, menyempurnakan sifat-

sifat yang baik tersebut. Sejalan dengan tugas dan fungsi Rasulullah
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diutus oleh AllahSWT seperti disebutkan dalam salah satu haditsnya,

yang artinya: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan

akhlak mulia”. (HR. Ahmad dan Thabrani dari Abu Hurairah)

Setiap manusia memerlukan cinta kasih dan rasa sayang dari

orang lain. Rasa kasih sayang ini dapat mengalahkan dan

menundukkan banyak hal. Bimbingan dan konseling Islami dilakukan

dengan berlandaskan kasih dan sayang, sebab dengan kasi sayanglah

bimbingan dan konseling akan berhasil.

6. Asas saling menghargai dan menghormati

Dalam bimbingan dan konseling Islami kedudukan

pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau klien pada

dasarnya sama atau sederajat, perbedaannya terletak pada fungsinya

saja, yakni pihak yang satu memberikan bantuan dan yang satu

menerima bantuan. Hubungan yang terjalin antara pihak pembimbing

dengan yang dibimbing merupakan hubungan yang saling

menghormati sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai

makhluk Allah.

7. Asas musyawarah

Bimbingan dan konseling Islam dilakukan dengan asas

musyawarah artinya antara pembimbing konselor dengan yang

dibimbing atau klien terjadi dialog yang baik, satu sama lain tidak

saling mendiktekan, tidak ada perasaan tertekan dan keinginan

tertekan.



24

8. Asas keahlian

Bimbingan dan konseling Islami dilakukan oleh orang-orang

yang memang memiliki keahlian di bidang tersebut, baik keahlian

dalam metodologi, dan teknik-teknik bimbingan dan konseling,

maupun dalam bidang yang memadai permasalahan objek garapan

atau materi bimbingan dan konseling.

2. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami teori yang telah dipaparkan

dalam kerangka teoritis diatas, maka perlu dijelaskan konsep operasional

penelitian ini.

Hubungan konseling antara konselor dan klien dalam mengatasi

konflik pernikahan dilihat dari indikatornya adalah sebagai berikut:

a. Terjalinnya kerjasama yang baik antara konselor dan klien

b. Hubungan dapat merubah perilaku klien

c. Konselor memiliki tingkat perhatian yang tinggi terhadap klien

d. Klien terbuka terhadap konselor

e. Adanya faktor yang mempengaruhi membangun hubungan konseling

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian
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Penelitian ini dilakukan di Badan Penasehatan Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru,

Jalan Arifin Ahmad, no.1 Simpang Rambutan, Pekanbaru, Riau.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 30 Desember 2014 s/d 26

Februari 2014. Durasi penelitian dilakukan dari pukul 09.00-15.00 WIB

setiap hari kerja.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek adalah keseluruhan objek penelitian, (Arikunto,

2006:130). Beliau juga menyatakan bahwa subjek penelitian menunjuk

pada orang/individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan yang

diteiliti. Jadi, subyek dalam penelitian ini adalah konselor dan pasangan

suami istri (klien) yang berkonsultasi di Badan Penasehatan Pembinaan

dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kantor Kementerian Agama Kota

Pekanbaru.

b. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah

hubungan konseling yang dilaksanakan dalam mengatasi konflik

pernikahan di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

(BP 4) Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

3. Populasi
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Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah 2 orang

konselor yang memberikan konseling dan 4 orang klien di Badan

Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Peneliti menggunakan teknik

purposive sampling dikarenakan peneliti memfokuskan pada orang-orang

tertentu saja.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari narasumber yaitu konselor itu sendiri serta

klien yang berada di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP 4) Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui bahan bacaan seperti buku-buku teks,

serta data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi dan internet

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Adalah langkah pengambilan data penelitian yang dilakukan

dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh 2 orang pihak yaitu

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

yang diajukan (Moleong, 2004:186).
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b. Observasi

Observasi yaitu kegiatan untuk memperoleh data dengan

melakukan pengamatan langsung dilapangan dan penulis membuat

catatan kecil, mendengarkan, melihat kemudian dikaji dan dinilai secara

baik untuk memperoleh data.

c. Dokumentasi

Perolehan data melalui data-data yang sudah ada dan tersedia oleh

konselor di lembaga pemasyarakatan tersebut, berupa catatan, buku,

agenda, dan sebagainya.Dalam hal ini data yang diambil adalah data

yang sangat berkaitan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data yang lengkap dan telah dikumpulkan, maka

langkah selanjutnya yaitu memberikan analisa data yang ada, yang mana

penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul

lalu digambarkan melalui kata-kata yang didukung dengan hasil wawancara,

observasi dan dokumentasi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, penulis menyusun

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
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Pada Bab ini memuat tentang Latar Belakang Penelitian, Alasan

Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional, Metodologi Penelitian

dan Sistematika Penulisan secara berurutan sehingga penulisan

dapat tertata dengan baik.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini memuat tentang Sejarah Berdirinya dari Badan

Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kantor

kementerian Agama Kota Pekanbaru., Tugas Pokok dan Fungsi,

Struktur Organisasi, Keadaan Kantor Kementerian Agama Kota

Pekanbaru, Visi dan Misi Badan Penasehatan Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan (BP 4)

BAB III : PENYAJIAN DATA

Pada penyajian data penulis memaparkan hasil penelitian

membangun hubungan konseling pernikahan antara konselor dan

klien yang diambil dari Badan Penasihat Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan Kantor kementerian Agama Kota

Pekanbaru.

BAB IV : ANALISIS DATA

Analisis data memuat hal-hal yang berkaitan langsung dengan hasil

data yang disajikan pada bab sebelumnya menyangkut masalah

membangun hubungan konseling antara konselor dan klien yang
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diambil dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan Kantor kementerian Agama Kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran penulis pada subjek

penelitian yang diambil dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


