
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Dalam penyusunan sebuah skripsi, tinjauan pustaka sangatlah 

penting sebelum peneniti melakukan penelitian lebih lanjut. Tinjauan 

pustaka bertujuan untuk menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penerapan metode konseling dalam menangani konflik suami 

isteri. Tinjauan pustaka juga dilakukan untuk memberikan gambaran 

kepada penulis tentang bentuk penelitian yang akan dilakukan terutama 

untuk bagian kerangka teori dan metode penelitian. Selain itu tinjauan 

pustaka dilakukan untuk menghindari plagiatisme dalam melakukan 

penelitian. 

Berikut karya ilmiah yang berkaitan dengan penerapan metode 

konseling dalam menangani konflik suami isteri. Pertama, skripsi yang 

ditulis oleh Nanda Widi Rahmawan dengan judul Pelaksanaan Peran dan 

Tugas BP4 Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Mergangsan 

Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012).
1
 Adapun hasil penelitian yang 

dilakukan Nanda adalah langkah-langkah yang dilakukan BP4 secara garis 

besarnya terbagi dalam 3 bagian yaitu bimbingan pra usia nikah, 
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bimbingan bagi pasangan calon pengantin dan bimbingan bagi keluarga 

bermasalah. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi BP4 Kecamatan 

Mergangsan terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor 

Pendukung: meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arti 

keluarga dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap progam-

progam BP4. Faktor Penghambat: terbatasnya SDM yang profesional, 

terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, sosialisasi terhadap 

keberadaan BP4 masih kurang dan status BP4 terkait dengan bantuan 

APBN dan APBD belum jelas Akan tetapi BP4 telah berusaha 

memberikan bimbigan-bimbingan agar tercipta keluarga yang bahagia. 

Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan Nanda Widi 

Rahmawati adalah pada objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan 

Nanda Widi Rahmawati lebih kepada peran dan tugas BP4, sedangkan 

penelitian penulis lebih ke penerapan metode konseling. 

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh Akhmad Nufian Noor 

Setyawan dengan judul Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah di BP4 KUA 

Tempel, Sleman, Yogyakarta, Tahun 2012 Dalam tinjauan Hukum Islam.
2
 

Tujuan penelitian yang dilakukan Akhmad adalah untuk menjelaskan 

praktik pembinaan keluarga sakinah. Hasilnya adalah pembinaan yang 

dilakukan di BP4 KUA Tempel, Sleman, Yogyakarta sejalan dengan 
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hukum Islam dan pelayanan pembinaan yang dilakukan berjalan dengan 

baik. 

Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan Akhmad adalah 

pada objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan Akhmad lebih kepada 

penerapan hukum Islam pada pembinaan keluarga sakinah, sedangkan 

penelitian ini lebih ke penarapan metode konseling pada konflik suami 

istri. 

Ketiga, skripsi yang dilakukan oleh Mira Humairoh dengan judul 

Konseling Pernikahan di BP4 Kotamadya Jakarta Selatan dalam 

Menangani Konflik Suami Istri.
3
 Penelitian yang dilakukan Mira 

Humairoh bertujuan untuk mengetahui metode konsleing perkawinan, 

faktor pendukung dan penghambat, dan peran konseling. metode yang 

digunakan adalah kualitatif dengan mewawancarai 3 orang konselor yang 

bertugas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mirna Humairoh adalah 

metode konseling keluarga yang diterapkan adalah metode client-centered 

therapy dengan tiga tahapan. Tahap pertama adalah eksplorasi masalah, 

kedua adalah panggilan terhadap clien, dan ketiga adalah pemecahan 

masalah yang melibatkan client. Faktor pendukung proses konseling 

antara lain kejujuran dari clien terhadap masalah dan kerjasama dalam 

pemecahan masalah. Faktor penghambatnya adalah sikap egois dari klien. 
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Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Mira 

Humairoh adalah terhadap subyek wawancara dan lokasi penelitian. 

Penelitian Mira, bersubyek hanya pada konselornya saja sedangkan 

penelitian ini akan bersubyek pada konselor dan klien yang berhasil 

menyelesaikan konfliknya. 

B. Kerangka Teori 

1. Konseling 

a. Pengertian Konseling 

Konseling dewasa ini dapat didefinisikan menjadi dua, 

yaitu definisi secara konvensional dan definisi modern. Definisi 

secara konvensional lebih bercirikan pada pelayanan konseling 

yang bersifat sederhana, sedangkan definisi secara modern 

bercirikan dengan penggunaan alat informatika. 

Konseling didefiniskan secara konvensional adalah 

pelayanan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli 

secara tatap muka, agar konseli dapat mengembangkan perilaku ke 

arah lebih maju.
4
 Pelayanan konseling berfungsi sebagai 

penyembuh, dalam hal ini konseli adalah individu yang mengalami 

masalah dan setelah mendapatkan pelayanan konseling diharapkan 

dapat memahami masalahnya dan memecahkan masalahnya. 
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Konseling didefiniskan secara modern adalah bantuan yang 

diberikan oleh konselor kepada konseli atau kelompok konseli, di 

mana konselor dapat menggunakan teknologi sebagai media, untuk 

memfasilitasi proses perkembangan konseli atau kelompok konseli 

sesuai dengan kekuatan, kemampuan potensial dan aktual serta 

peluang-peluang yang dimiliki dan membantu mereka dalam 

mengatasi segala permasalahan dalam perkembangan dirinya.
5
 

Konseling menggunakan teknologi contohnya adalah penggunaan 

internet dalam pelayanan konseling. Konseling modern ini tidak 

jauh berbeda dari segi tujuan dan manfaat dengan konseling 

konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan 

teknologi dengan tujuan tidak terbatas jarak dan tidak harus tatap 

muka. 

Sedangkan hakikat bimbingan dan konseling Islam adalah 

upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau 

kembali kepada fitrah dengan cara memberdayakan iman, akal, dan 

kemauan yang dikaruniakan Allah untuk mempelajari tuntunan 

Allah dan rasul-Nya.
6
 Dari hakikat diatas, bahwa konseling Islami 

adalah aktifitas yang bersifatnya membantu individu karena pada 

hakikatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntunan 

Allah. Pihak yang membantu adalah konselor, yaitu orang yang 
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memiliki kemampuan dan pemahaman yang dalam tentang 

tuntunan Allah dan menaatinya. 

Tujuan dari konseling Islami adalah mengembangkan dan 

memfungsikan fitrah yang dikarunikan Allah kepadamanusia 

dengan baik.
7
 Secara bertahap individu mampu mengaktualisasikan 

apa yang diimaninya dalam kehidupan sehari-hari yang tampil 

dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam 

melaksanakan tugas kekhalifaan di bumi. Tujuan konseling Islami 

tersebut bisa dikatakan untuk meningkatkan iman, Islam, dan 

ikhsan. 

Landasan bimbingan dan koseling islami adalah Al-Quran 

dan Sunnah Rasul.
8
 Keduanya merupakan sumber dari segala 

sumber pedoman kehidupan umat Islam. Al-Quran dan Sunnah 

Rasul merupakan landasan ideal dan konseptual bimbingan 

konseling islami. 

 

b. Asas-asas Pelayanan konseling 

Konselor adalah pekerjaan profesional yang dilakukan oleh 

seseorang untuk membantu orang lain dengan mendasarkan pada 

asas-asas pelayanan konseling. Asas-asas pelayanan konseling 

merupakan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam 
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menjalankan pelayanan konseling. Terdapat dua belas asas 

pelayanan konseling diantaranya asas kerahasiaan, asas 

kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, 

asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas 

kenormatifan, asas keahlian, dan asas alih tangan.
9
 

1. Asas Kerahasiaan 

Asas kerahasiaam atau disebut confidential adalah 

perilaku konselor untuk menjaga rahasia segala data atau 

informasi tentang diri konseli dan lingkungan konseli 

berkenaan dengan pelayanan konseling. Asas ini penting 

karena akan menimbulkan kepercayaan semua pihak terutama 

konseli kepada konselor. Apabila asas ini tidak dilakukan 

maka proses konseling tidak akan berjalan dengan baik karena 

tidak adanya kepercayaan konseli kepada konselor. Di 

Indonesia usaha untuk menjaga eksistensi konseling 

merupakan tanggung jawab para konselor yang tergabung 

dalam organisasi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia 

(ABKIN) 

2. Asas Kesukarelaan 

Kesukarelaan artinya tidak ada paksaaan. Dalam 

pelayanan konseling seorang konseli dengan suka rela 

meminta bantuan kepada konselor untuk melakukan konseling. 
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Konseli mendatangi konelor tidak boleh ada paksaan dari 

pihak lain atau sepenuhnya atas kesadaran sendiri. Hal tersebut 

penting karena dalam proses konseling dibutuhkan kemauan 

dan kesiapan dalam menyelesaikan masalah. Konselor pun 

demikian, seorang konselor haruslah ahli yang memiliki nilai, 

sikap, pengetahuan, keterampilan, kepribadian baik, dan 

pengalaman yang memadai, dengan sadar, suka dan rela 

memberikan pelayanan konseling. Sehingga konselor dan 

konseli harus sukarela dalam menjalankan proses konseling. 

3. Asas Keterbukaan 

Dalam proses konseling diperlukan data dan informasi 

dari pihak konseli. Data dan informasi hanya bisa digali dari 

konseli dengan terbuka dan mau menyampaikan kepada 

konselor. Keterbukaaan artinya adalah perilaku terusterang, 

jujur, dan tanpa keraguan dalam membuka diri. Asas 

keterbukaan haruslah dilakukan oleh dua pihak, yaitu konselor 

dan konseli. Dari pihak konselor juga harus mau membuka 

tentang dirinya apabila dimita oleh konseli. Asas ini sangat 

tergantung dengan asas kerahasiaan. Apabila konselor bisa 

menjaga rahasia maka konseli bisa terbuka. 

4. Asas Kekinian 

Masalah konseli yang dibahas adalah masalah saat ini 

yang sedang dialami oleh konseli, bukan masalah lampau dan 



masalah yang akan datang. Dalam hal ini tidak bertentangan 

dengan fungsi konseling yaitu pencegahan. Maksudnya 

pencegahan disini bukan berarti konseli tidak memiliki 

masalah saat ini dan untuk mencegah masalah yang akan 

timbul. Pencegahan disini adalah mencegah masalah yang ada 

saat ini agar tidak menjadi masalah yang akan lebih besar di 

kemudian hari. Pada dasarnya masalah yang timbul saat ini 

adalah akumulasi dari masalah lampau yang belum bisa 

diselesaikan oleh konseli. Hal ini juga bukan berarti 

mengaburkan asas kekinian, karena akar masalah saat ini yang 

harus diselesaikan berada di masa lampau. 

5. Asas Kemandirian 

Pelayanan konseling bertujuan untuk membantu 

konseli menyelesaikan masalahnya. Namun dalam 

penyelesaian masalah tersebut konseli haruslah mandiri, 

karena yang benar-benar mengerti dan mengalami 

permasalahan adalah konseli itu sendiri. Tugas konselor adalah 

membantu konseli dalam mengenal dirinya dan lingkungan dia 

berada, menerima dirinya dan lingkungan secara positif dan 

dinamis, mengambil keputusannya sendiri, mengarahkan 

sesuai dengan keputusan yang diambil, dan mewujudkan diri 

secara optimal sesuai dengan potensinya. Selain itu apabila 

konselor memberikan solusi, maka hendaknya solusi yang 



tidak bersifat tunggal namun opsional, sehingga konseli dapat 

memilih keputusanya sendiri. 

 

6. Asas Kegiatan 

Pelayanan konseling tidak akan menghasilkan 

perubahan perilaku yang diinginkan apabila konseli tidak 

melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan. Hasil 

pelayanan konseling tidak akan tercapai dengan sendirinya 

apabila konseli tidak mengupayakan dengan keras, semangat 

yang tinggi, dan pantang menyerah. Kegiatan yang dimaksud 

adalah seperangkat aktivitas yang harus dilakukan konseli 

sesuai dengan arahan konselor. Konselor dalam hal ini harus 

membangun kerja keras, semangat yang tinggi dan pantang 

menyerah pada diri konseli sehingga konseli dapat melakukan 

kegiatan dengan kesadaran dan merasakan kemajuan-kemajuan 

yang berarti sesuai dengan harapan. 

7. Asas Kedinamisan 

Asas kedinamisan adalah perubahan. Usaha pelayanan 

konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri konseli, 

yaitu perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 

8. Asas Keterpaduan 

Dalam mendapatkan perubahan perilaku ke arah yang 

lebih baik, maka aspek kepribadian konseli harus dipadukan 



dalam proses konseling. Keterpaduan minat, bakat, intelegensi, 

emosi, dan aspek kepribadian lainya akan melahirkan kekuatan 

pada diri konseli. Konselor harus memiliki wawasan tentang 

kepribadian yang sangat luas agar asas ini bisa terselenggara. 

Selain itu konselor harus memahami perkembangan konseli 

dan aspek lingkungan konseli sebagai sumber yang dapat 

diaktifkan untuk menangani masalah. 

9. Asas Kenormatifan 

Asas kenormatifan adalah norma-norma yang harus 

dijunjung pada proses konseling. pelayanan konseling tidak 

boleh bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan, baik 

norma agama, adat, hukum, ilmu, dan kebiasaan sehari-hari. 

Prosedur konseling yang dilakukan oleh konselor dan konseli 

tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. 

Selain itu pada hasil konseling juga tidak boleh bertentangan 

dengan norma-norma yang berlaku. 

10. Asas Keahlian 

Asas keahlian adalah keharusan yang dimiliki oleh 

seorang konselor. Konseling merupakan sebuah profesi 

bantuan yang diberikan konselor kepada konseli, yang 

bertujuan agar konseli dapat mengalami perubahan perilaku ke 

arah yang lebih baik dan menyelesaikan masalahnya. Konselor 

harus memiliki kompetensi agar dalam membantu konseli 



dapat berjalan baik dan membuahkan hasil. Seorang konselor 

harus menguasai konsep dan praktis dalam hal konseling. 

Seorang konselor juga harus memahami etika profesi konselor. 

Kemudian harus menguasai konsep perilaku dan perubahan 

konseli. Dapat melakukan dan menentukan assessment sesuai 

konsep. Mampu mengelola program bimbingan dan konseling. 

Secara pribadi konselor, harus bisa mengembangkan 

kepribadiannya sendiri secara berkelanjutan. 

11. Asas Alih Tangan 

Tidak semua masalah konseli dapat diselesaikan oleh 

konselor. Seorang konselor pasti memiliki keterbatasan dalam 

menyelesaikan masalah konseli. Apabila merasa tidak mampu, 

maka seorang konselor harus mengalih tangankan 

permasalahan konseli kepada konselor lain. Selain itu konselor 

juga memiliki keterbatasan wewenang yang terdapat dalam 

kode etik konseling. Apabila konseli memiliki masalah emosi 

yang berat, stres berat, gangguan kepribadian yang serius, dan 

sakit jiwa, maka seorang konselor harus direferal atau alih 

tangankan atau dirujuk ke pihak yang memiliki wewenang 

seperti psikolog dan psikiater. 

c. Faktor-faktor keberhasilan konseling 

Dalam proses konseling ada faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan konseling. Ada dua faktor yang 



mempengaruhi proses konseling yaitu faktor eksternal, dan faktor 

internal. Faktor eksternal meliputi lingkungan ketika proses 

konseling, ruangan konseling, kerapihan meja konseling, kerapihan 

konselor, dan bentuk bangunan. 

Faktor internal meliputi konselor dan konselinya sendiri 

diantaranya, kemampuan konselor dalam memahami masalah, 

memberikan solusi, dan cara berbicara, kesiapan dan kemauan 

konseli dalam menyelesaikan masalah. 

 

d. Metode konseling secara umum 

Metode konseling adalah teori yang mendasari kegiatan 

atau praktik konseling. Setiap permasalahan memiliki metode 

tersendiri tergantung dari konselor yang menangani masalah 

tersebut. Pada dasarnya setiap metode konseling bisa di terapkan di 

berbagai masalah. Berikut metode konseling secara umum. 

1. Pendekatan Psikoanalisis 

Aliran psikoanalisis dipelopori oleh Sigmund Freud 

seorang dokter psikiatri pada tahun 1896. Freud berpendapat 

bahwa kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam 

ketidaksadaran.
10

 Struktur kepribadian menurut Freud terdiri 

dari id, ego, dan super ego. Id merupakan aspek biologis yang 

dapat mengaktifkan ego dan super ego. Sedangkan super ego 
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berperan dalam pengendalian ego sesuai dengan nilai yang ada 

di masyarakat.
11

 

Tujuan konseling aliran psikoanalisis adalah untuk 

membentuk kembali struktur kepribadian konseli dengan jalan 

mengembalikan hal-hal yang tidak disadari menjadi sadar 

kembali.
12

 Konselor harus bisa membawa penghayatan, 

memahami, dan mengenal pengalaman-pengalaman masa 

kecilnya. Pengalaman itu di diskusikan, ditafsirkan, dan di 

analisis dengan tujuan agar kepribadian konseli dapat 

direkonstruksikan. 

Aliran psikoanalisis memiliki lima teknik dalam 

membantu konseli. Pertama, asosiasi bebas yaitu konseli 

diupayakan untuk menjernihkan atau mengikis alam 

pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari 

sekarang ini, sehingga konseli mudah mengungkapkan masa 

lalunya. Kedua, interpretasi adalah teknik yang digunakan oleh 

konselor untuk menganalisis asosiasi bebas, mimpi, resistensi, 

dan trasferensi konseli. Konselor menetapkan, menjelaskan, 

dan mengajar konseli tentang makna perilaku yang 

termanifestasi dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan 

transferensi konseli. Ketiga, analisis mimpi yaitu suatu teknik 
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2013). Hal 14. 

12 Ibid. hal 38 



untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan memberi 

kesempatan konseli untuk melihat maslah-masalah yang belum 

terpecahkan. Dalam mimpi ego menjadi lemah dan kompleks. 

Keempat, analisis resistensi yang ditunjukkan untuk 

menyadarkan konseli terhadap alasan-alasan terjadinya 

resistensinya. Kelima, analisi transferensi. Pada analisis ini 

konselor mengusahakan agar konseli mengembangkan 

transferensinya agar terungkap neurosisnya terutama pada usia 

lima tahun pertama dalam hidupnya.
13

 

2. Client Centered Theraphy 

Client Centered Theraphy atau bisa disebut terapi 

terpusat pada klien atau psikoterapi non-directive adalah suatu 

metode yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor 

dan konseli, agar tercipta gambaran yang serasi dengan 

kenyataan konseli yang sebenarnya. Metode ini dikembangkan 

oleh Carl Ranson Rogers pada tahun 1942.
14

 Pendekatan 

tersebut difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan 

klien untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan lebih 

penuh.
15

 

Metode ini bertujuan untuk membina kepribadian 

konseli secara integral, berdiri sendiri, dan mempunyai 
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kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri. Konseli yang 

akan dibantu dengan metode ini harus konseli yang datang 

dengan kemauan sendiri, bisa bertanggung jawab sendiri, dan 

intelegensi. Selain itu menciptakan iklim yang kondusif bagi 

usaha membantu klien utnuk menjadi seorang pribadi yang 

berfungsi penuh.
16

 

Konselor dalam terapi tersebut harus memiliki 

kemampuan dalam berempati, kongruensi dan penerimaan 

positif.
17

 Empati adalah mendengarkan dengan seksama yang 

melibatkan kognitif, emosi, respon tubuh, dan intuisi. 

Kongruensi adalah bentuk kesadaran dan keterbukaan secara 

utuh tentang dirinya sendiri dan dapat memengaruhi klien 

dengan keterbukaan. 

 

3. Terapi Gestalt 

Terapi ini dikembangkan oleh Frederick S. Pearl. 

Terapi ini didasarkan oleh empat aliran yakni psikoanalisa, 

fenomenologis, dan eksistensalisme serta psikologi gesalt. 

Individu selalu aktif sebagai keseluruhan artinya individu yang 

sehat adalah yang seimbang antara ikatan organisme dengan 
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lingkungan. Menurut gesalt banyak manusia yang menyatakan 

apa yang seharusnya daripada semestinya.
18

 

Tujuan teori ini adalah menantan klien untuk berpindah 

dari dukungan oleh lingkungan menjadi dukungan oleh diri 

sendiri.
19

 Konselor membantu konseli menjadi individu yang 

merdeka dan mandiri. Usaha membantu penyadaran konseli 

tentang apa yang dilakukan. Selain itu menyadarkan tentang 

hambatan diri konseli dan menemukan cara menghilangkan 

hambatanya. 

Dalam membantu konseli menyelesaikan masalahnya 

seorang konselor harus membantu konseli dalam membentuk 

pola pertemuan terapeutik. Kemudian memberi pengawasan 

dan meyakinkan konseli tentang prosedur konseling. 

Kemudian mendorong konseli agar mengungkapkan perasaan 

dan kecemasan. Kemudian setelah konseli memahami dirinya 

sendiri, maka konseli harus memiliki kepribadian yang 

mandiri. 

4. Terapi Behavioral 

Terapi behavioral pertama diungkapkan oleh Wolpe 

pada tahun 1958. Perilaku menyimpang pada teori ini apabila 

seseorang tidak sesuai antara stimulus dengan respon. Dasar 
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teori terapi behavioral adalah perilaku dapat dipahami sebagai 

hasil kombinasi  belajar waktu lalu dalam hubungannya 

dengan keadaan serupa, keadaan motivasional sekarang dan 

efeknya terhadap lingkungan, dan perbedaan-perbedaan 

biologis baik secara genetik atau gangguan fisiologis.
20

 Teori 

behavioral hanya mempelajari perilaku yang tampak dan 

sepesifik saja. 

Tujuan konseling behavioral adalah menciptakan 

kondisi-kondisi baru bagi proses belajar.
21

 Konselor membantu 

konseli membuang respon-respon yang lama yang merusak diri 

dan mempelajari respon-respon baru yang lebih sehat. 

Konselor memegang peranan penting yang aktif dan langusng 

dalam membantu konseli. Konselor harus memahami konseli, 

menjalin kerjasama, dan memberi bantuan dalam arah yang 

diinginkan konseli. 

Konseling behavioral memiliki empat teknik. Pertama, 

desensitisasi sistematik. Teknik ini mengatakan bahwa semua 

perilaku neurotic adalah ekspresi dari kecemasan. Teknik ini 

mengajarkan kepada konseli untuk memberi respon yang tidak 

konsisten dengan kecemasan yang dialami konseli. Konselor 
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harus bisa mengajak konseli dalam menghubungkan keadaan 

gusar dengan santai atau tenang dengan cara relaksasi. 

Kedua, assertive training. Teknik ini terfokus pada 

masalah kesulitan dalam menyatakan perasaan yang sesuai. 

Teknik ini digunakan untuk seseorang yang sulit 

mengungkapkan kemarahan, berlebihan dalam kesopanan, 

kesulitan berkata tidak, sulit menyatakan cinta dan respon 

positif lainya, dan merasakan tidak punya hak untuk 

menyatakan pendapat dan pikiran. Dalam terapinya konselor 

bisa melakukan role playing. 

Ketiga, aversion therapy. Teknik ini bertujuan untuk 

menghukum perilaku yang negatif dan memperkuat perilaku 

positif. 

Keempat, home work yaitu latihan rumah bagi konseli 

yang kurang mampu menyesuaikan diri terhadap situasi 

tertentu. Misal menulis setiap kesalahan yang dilakukan dalam 

satu hari.
22

 

5. Logotherapy Frankl 

Terapi logo dikembangkan oleh Frankl pada tahun 

1938. Terapi logo bertujuan agar dalam masalah yang dihadapi 

konseli dia bisa menemukan makna dari penderitaan dan 

kehidupan serta cinta. 
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Terapi logo masih menginduk pada aliran psikoanalisis, 

akan tetapi menganut fakam eksistensialisme. Teknik yang 

digunakan adalah semua teknik yang disesuaikan dengan 

masalah konseli.
23

 

6. Rational Emotive Therapy 

Rational emotive therapy yang sering disingkat RET 

dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1962. RET sangat 

bertentangan dengan teori psikoanalisa karena RET 

beranggapan bahwa manusia adalah makhluk berbuat dan 

berkembang dan merupakan individu dalam satu kesatuan 

yang berarti manusia bebas, berpikir, bernafsu, dan 

berkehendak. RET tidak mempercayai bahwa manusia 

memiliki alam tidak sadar. RET memiliki konsep bahwa 

pemikiran manusia adalah penyebab dari gangguan emosional. 

Rasional manusia membebaskan dari gangguan, sedangkan 

irasional adalah sumber gangguan. Pemikiran dan emosi tidak 

dapat dipisahkan.
24

 

RET bertujuan untuk memperbaiki dan mengubah 

sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan, dan pandangan 

konseli yang irasional menjadi rasional. Konselor harus bisa 

menunjukan kepada konseli bahwa kesulitan yang dihadapi 
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bersumber pada pikiran irasional dan harus dibawa ke rasional. 

Setelah konseli sadar, konselor harus bisa membawa konseli 

menghindari diri dari ide-ide irasionalnya dan menghubungkan 

antara ide tersebut dengan proses penyalahan dan perusakan 

diri. 

2. Konseling Perkawinan 

a. Pengertian Konseling Perkawinan 

Konseling perkawinan menurut Klemer pada tahun 1965 

adalah sebagai konseling yang diselenggarakan sebagai metode 

pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode 

membantu partner-partner yang menikah untuk memecahkan 

masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih 

baik.
25

 Disebut sebagai metode pendidikan karena konseling 

perkawinan memberikan pemahaman kepada suami-isteri yang 

berkonsultasi tentang pasangannya, dirinya sendiri, dan masalah-

masalah hubungan perkawinan. Sedangkan maksud dari metode 

penurunan ketegangan emosional adalah konseling perkawinan 

dilaksanakan biasanya saat kedua belah pihak berada pada situasi 

emosional yang berat. Dengan dikonseling oleh konselor maka 

tingkat emosinya menurun. 

Koneling perkawinan Islam adalah proses pemberian 

bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan 
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kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan 

petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akherat.
26

 Konseling perkawinan Islam difokuskan 

pada bagaimana ketentuan petunjuk Allah mengenai perkawinan 

dan kehidupan berumah tangga, menghayati petunjuk dan 

ketentuan Allah, dan mau dan mampu menjalankannya. 

Konseling perkawinan berbeda dengan konseling keluarga. 

Konseling keluarga lebih membahas masalah-masalah yang 

bekaitan dengan keluarga, misalnya hubungan peran keluarga, 

komunikasi dalam keluarga, peraturan keluarga, dan ketegangan 

orang tua dengan anak. Sedangkan konseling perkawinan fokus 

pada masalah-masalah hubungan suami dengan istri. Namun 

apabila dalam konseling perkawinan masalah suami istri tidak bisa 

diselesaikan maka bisa diselesaikan dengan konseling keluarga. 

Masalah suami isteri yang tadinya hanya diselesaikan berdua, 

dengan konseling keluarga melibatkan anggota keluarga dalam 

menyelesaikan masalah. 

b. Tujuan Konseling Perkawinan 

Konseling perkawinan dilaksanakan tidak bermaksud untuk 

mempertahankan suatu keluarga. Konselor berpandangann bahwa 

dirinya tidak memiliki hak untuk memutuskan cerai atau tidak 

sebagai solusi terhadap permasalahan suami isteri. Brammer dan 
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Shostrom pada tahun 1982 mengemukakan bahwa konseling 

perkawinan dimaksudkan membantu klien-kliennya untuk 

mengaktualkan dari yang menjadi perhatian pribadi, apakah 

dengan jalan bercerai atau tidak.
27

 

Tujuan konseling perkawinan islami yaitu membantu 

individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan 

dengan perkawinan dan kehidupan berumah tangga.
28

 Konselor 

membantu klien dalam memahami hakikat perkawinan, tujuan 

perkawinan, memahami persyaratan-persyaratan menurut islam, 

memhami kesiapan diri untuk melaksanankan 

perkawinan,memahami hakekat keluarga, tujuan hidup berkeluarga 

menurut islam, memahamkan cara-cara membina kehidupan 

berkeluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. 

Dalam mengkonseling suami istri, kosnelor membantu 

untuk melihat realitas yang dihadapi dan mencoba menyusun 

keputusan yang tepat bagi keduanya. Keputusan bisa berbentuk 

cerai, rujuk, berpisah, untuk mencari kehidupan yang lebih 

harmonis, dan menimbulkan rasa aman. Tujuan jangka panjang 

konseling keluarga adalah meningkatkan kesadaran diri dan dapat 

saling empati diantara suami istri. Kemudian meningkatkan 

kesadaran tentang kekuatan dan potensi masing-masing. 
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Menumbuhkan rasa keterbukaan antara suami istri. Meningkatkan 

hubungan yang lebih intim. Terakhir mengembangkan ketrampilan 

komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konflik. 

c. Konselor Perkawinan 

Dalam konseling perkawinan, terdapat beberapa peran yang 

harus dilakukan konselor agar konseling berlangsung secara 

efektif, yaitu: 

1. Menciptakan hubungan dengan konseli. 

2. Memberi kesempatan kepada konseli untuk melakukan 

ventilas, yaitu membuka perasaan-perasaanya secara leluasa 

di hadapan pasangannya. 

3. Memberikan dorongan dan menunjukkan penerimaan kepada 

konselinya. 

4. Melakukan diagnosis terhadap kesulitan-kesulitan konseli. 

5. Membantu konseli untuk menguji kekuatan-kekuatannya, dan 

mencari kemungkinan alternatif dalam menentukan 

tindakannya.
29

 

Sedangkan dalam konseling islam memiliki syarat-syarat 

yang harus dipenuhi oleh konselor islami. Syarat-syarat yang 

diharuskan untuk menjadi konselor islami adalah seseorang yang 

memiliki keahlian atau profesional. Konselor islami harus 
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menguasai permasalahan yang dihadapi, memahami metode 

konseling, menguasai hukum islam, memahami konseling islam, 

dan mampu mengadministrasi layanan konsleing islami. Dari segi 

sifat, konselor islami harus bisa siddiq, amanah, tabligh, fatonah, 

mukhlis, sabar, tawadduk, saleh, adil, dan mempu mengendalikan 

diri. Seorang konselor islami juga harus bisa bermasyarakat dengan 

baik dan memiliki ketakwaan kepada Allah. 

d. Metode Konseling Perkawinan 

Konseling perkawinan dibedakan menjadi empat metode, 

yaitu concurent, collaborative, conjoint, dan couples group 

counseling.
30

 

1. Concurrent Marital Counseling 

Penerapan metode ini dengan cara konselor melakukan 

konseling dengan memisahkan antara suami dan istri. Metode 

ini digunakan ketika salah seorang pasangan suami istri 

memiliki masalah psikis tertentu untuk dipecahkan tersendiri 

dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan 

pasangannya. Konselor harus mempelasjari kehidupan 

masing-masing yang dijadikan data dalam pemecahan 

masalah. 
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2. Collaborative Matrial Counseling 

Metode konseling keluarga ini bercirikan setiap pasangan 

melakukan konseling secara individu menjumpai konselor 

yang berbeda. Kosneling ini terjadi ketika seorang pasangan 

lebih suka menyelesaikan masalah hubungan perkawinannya, 

sementara konselor yang lain menyelesaikan masalah-

masalah lain yang juga menjadi perhatian konseli. Antara 

konselor satu dengan yang kedua melakukan kerjasama 

membandingkan hasil dan merancang strategi intervensi. 

3. Conjoint Marital Counseling 

Metode ini bisa diterapkan konselor apabila suami istri 

datang secara bersama-sama ke seorang konselor atau 

beberapa konselor. Metode ini digunakan ketika suami istri 

dimotivasi untuk bekerja dalam hubungan, penekanan pada 

pemahaman, dan modifikasi hubungan. Dalam metode ini 

konselor melakukan konseling kepada suami istri secara 

bersamaan. 

4. Couples Group Counseling 

Metode ini merupakan kelanjutan dari metode conjoin 

counseling. Beberapa pasangan datang secara bersama-sama 

ke seorang atau beberapa konselor. Metode ini dapat 

mengurangi kedalaman situasi emosional antara pasangan, 



selanjutnya mereka belajar dan memelihara perilaku yang 

rasional dalam kelompok. 

e. Asas Konseling Perkawinan Islami 

Asas konseling perkawinan islami adalah landasan yang 

dijadikan pegangan atau pedoman dalam melaksanakan bimbingan 

dan konseling perkawinan dan keluarga islami. Asas bimbingan 

dan konseling islami dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Asas Kebahagiaan Dunia Akhirat 

Asas kebahagiaan dunia akhirat ditujukan pada upaya 

membantu individu mencapai kebahagiaan hiup di dunia dan 

akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat yang ingin dicapai 

diharapkan didapat seluruh anggota keluarga. 

2. Asas Sakinah, Mawadah, dan Rahmah 

Asas sakinah, mawadah, dan rahmah merupakan 

parameter kebahagiaan keluarga. Keluarga yang diharapkan 

penuh dengan ketentraman dan kasih sayang. 

3. Asas Komunikasi dan Musyawarah 

Ketentraman keluarga yang didasari rasas kasih dan 

sayang akan tercapai dengan komunikasi dan musyawarah. 

Dengan memeprbanyak komunikasi segala isi hati dan 

pikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak. Dengan 

musyawarah segala permasalahan bisa diselesaikan secara 

bersama-sama. 



 

 

4. Asas Sabar dan Tawakal 

Setiap orang menginginkan kabahagiaan dengan apa yang 

dilakukan. Namun kadang hal tersebut tidak dapat 

diwujudkan. Ketika keinginan tidak dapat diwujudkan maka 

akan terjadi kekecewaan. Asas sabar dan tawakal dibutuhkan 

untuk mengurangi rasa kecewa karena tidak tercapainya 

keinginan. 

5. Asas Manfaat 

Asas manfaat adalah asas terakhir setelah asas-asas 

sebelumnya dilakukan. Perkawinan ketika menemui masalah 

dan tidak bisa diselesaikan bisa berujung pada perceraian. 

Ketika perceraian menjadi solusi dari sebuah masalah 

perkawinan maka harus dilihat manfaat dari keputusan 

tersebut.
31

 

3. Konflik 

1. Pengertian Konflik 

Konflik adalah suatu bentuk pertentangan yang dialami 

oleh individu dengan individu lain.
32

 Secara sosiologis konflik 

melibatkan dua pihak atau lebih yang saling menjatuhkan atau 
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menyingkirkan. Konflik juga terjadi karena salah satu pihak ingin 

memenuhi tujuan dan keinginannya. 

Konflik juga merupakan sebuah konsekuensi dari 

komunikasi yang buruk, salah pengertian, salah perhitungan, dan 

proses-proses lain yang tidak di sadari.
33

 Kesalah pahaman dalam 

berkomunikasi dapat menimbulkan konflik. Penyampaian pesan 

dari seseorang yang diterima oleh orang lain dengan salah maka 

dapat menimbulkan konflik. Salah pengertian juga merupakan 

sumber konflik. Seseorang yang mendapatkan sebuah stimulus atau 

tanda dari orang lain dan menerima dengan salah pengertian maka 

akan menimbulkan konflik. Salah memperhitungkan suatu hal 

maka konflik juga akan terjadi. 

Konflik bisa bersifat negatif dan positif. Konflik negatif 

adalah konflik dimana pihak-pihak yang terlibat merasa rugi 

karena konflik itu.
34

 Salah satu bentuk konflik negatif seperti 

konflik yang tidak terselesaikan. Konflik yang tidak terselesaikan 

dapat memudar dengan cara salah satu pihak menarik diri karena 

telah mengalami kerugian yang besar. 

Sedangkan konflik positif adalah konflik yang berguna 

untuk suatu masyarakat atau kelompok yang memungkinkan 

ekspresi konflik yang terbuka dan memungkinkan pergeseran 
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keseimbangan kekuasaan. Ciri-ciri konflik yang positif adalah 

adanya transformasi dari elemen-elemen konflik, seperti konflik itu 

di ekpresikan, persepsi tentang kebutuhan dan tujuan, persepsi 

tentang kemungkinan pemenuhannya, kedua pihak saling terkait, 

dan jenis kerja sama dan oposisi. 

2. Sebab-sebab Terjadinya Konflik 

Konfik terjadi bisa diakibatkan adanya perbedaan-

perbedaan. Daintaranya perbedaan individu, kebudayaan, 

kepentingan, dan pergeseran nilai.
35

 Perbedaan pendapat antar 

individu bisa menyebabkan konflik. Perbedaan pendapat 

sebenarnya merupakan hal yang wajar, namun dalam menyikapi 

perbedaan tersebut akan menimbulkan konflik. 

Kebudayaan juga bisa menimbulkan konflik. Banyaknya 

kebudayaan di Indonesia memang menjadi rawan konflik. 

Kebudayaan akan menyebabkan konflik bila budaya itu hanya 

menganggap kebudayaannya lah yang paling baik. Agar tidak 

terjadi konflik, antar budaya harus saling menghormati. 

Perbedaan kepentingan jelas dapat menimbulkan konflik. 

Dalam hal kepentingan pasti salah satu kelompok atau individu 

ingin mengutamakan kepentingannya untuk mencapai tujuannya 
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tanpa memperdulikan kepentingan individu lain atau kelompok 

lain. 

Perubahan nilai sosial juga bisa menyebabkan konflik. Pada 

awalnya individu yang tinggal di suatu masyarakat dengan nilai A, 

apabila pindah ke masyarakat dengan nilai B maka akan terjadi 

perbedaan nilai. Lemahnya beradaptasi dengan nilai-nilai baru 

akan menyebabkan konflik. 

3. Permasalahan Suami Istri 

Beberapa masalah suami isteri yang seringkali menjadi 

masalah dalam hubungan perkawinan dan tentunya menjadi 

perhatian konselor. Ada empat pokok masalah yang mungkin 

dihadapi oleh konselor perkawinan,
36

 

a. Adanya harapan perkawinan yang tidak realistis. Pada saat 

merencanakan pernikahan pasangan tentunya memiliki 

harapan-harapan tertentu sehingga menetapkan untuk 

menikah. Harapan berlebihan dan tidak menjadi kenyataan 

biasanya akan menimbulkan masalah, yaitu kekecewaan pada 

salah satu atau keduanya. 

b. Kurang perhatian satu dengan yang lain. pasangan suami istri 

seharusnya memahami pasangannya masing-masing, tentang 

kesulitannya, hambatan-hambatannya, dan hal-hal yang 

terkait dengan pribadi pasangannya, jika salah satu atau 
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keduanya tidak memahami maka akan terjadi masalah dalam 

menjalin hubungan perkawinan. 

c. Kehilangan ketetapan untuk membangun keluarga secara 

langgeng. Kadang orang memandang keluarga yang sudah di 

bangun sekian lama tidak bisa di pertahankan. Mereka 

melihat bahwa mempertahankan keluarga tidak memberi 

kepuasan sebagaimana yang diharapkan. 

d. Kesetiaan antar pasangan suami isteri sering menjadi 

masalah. Salah satu atau keduanya memiliki hubungan 

eksternal akan menimbulkan masalah. Hubungan eksternal 

tersebut bisa disebabkan dari adanya harapan perkawinan 

yang tidak terpenuhi, kurangnya perhatian, kehilangan 

ketetapan membangun keluarga yang langgeng. Sehingga 

salah satu atau keduanya mencari hal-hal tersebut di luar 

keluarganya. 

 


